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POVZETEK 

 

Na podlagi izvedenih analiz in pregleda relevantne literature lahko ključne ugotovitve strnemo v 

naslednje točke: 

 Zaradi naraščajočega trenda staranja prebivalstva in staranja delovne sile se bo v prihodnosti 

povišala dejanska starost za izstop s trga delovne sile kot tudi zakonsko določena upokojitvena 

starost. Trg delovne sile je v preteklosti že šel skozi pomembne spremembe, kot so vidne tudi 

danes, predvsem zaradi staranja delovne sile. Velik vpliv na delovanje trga delovne sile imajo 

predvsem naslednji glavni dejavniki, kot so socialni dejavniki (daljše izobraževanje in drugačna 

vloga ženske v družbi), demografski dejavniki (nižja stopnja rodnosti in kasnejše načrtovanje 

družine), institucionalni dejavniki (sprememba starosti za predčasno upokojitev in zakonsko 

določena starost za upokojitev) in ekonomski dejavniki (finančna varnost in prožne oblike 

zaposlitve). 

 Delovna mesta danes se soočajo s kompleksnimi izzivi, ki so povezava s tveganji pred mišično-

skeletnimi obolenji in psihosocialnimi tveganji. Na vprašanja povezave z vidikom zdravja in 

varnosti pri delu pomembno vplivajo tudi velikost podjetja, organizacijska kultura, ki je prisotna v 

podjetju in način vodenja. Naslednja kompleksna izziva, ki vplivata na delovna mesta današnjega 

časa, sta povezana z iskanjem ravnovesja med prožnimi oblikami zaposlitve in klasično zaposlitvijo 

za nedoločen čas ter kako na human in starejšim delavcem razumljiv način vpeljati digitalizacijo v 

vsakodnevno delovanje podjetja.  

 Danes je ravno tako že viden primanjkljaj ustrezno usposobljene delovne sile v določenih poklicih, 

kar lahko ovira rast, vpliva na konkurenčnost in omejuje zagotavljanje nekaterih storitev v praksi. 

Ključni ukrepi za reševanje tega vprašanja se dotikajo predvsem privabljanja delovne sile v regije, 

sektorje in poklice, ki se trenutno soočajo s pomanjkanjem delovne sile, reševanja problema 

ponovnega vključevanja ljudi, ki so trenutno brezposelni na trg dela in primernejšo razmerje med 

ponudbo in povpraševanjem glede kompetenc, veščin in znanja, ki so potrebne za opravljanje dela.  

 Po poročilu Evropske komisije (European Commission, 2021) je v prihodnjih desetletjih predviden 

znatno nižji delež delovno aktivnega prebivalstva v Evropi, pri tem dolgoročne demografske 

projekcije kažejo, da Evropa postaja »vse bolj siva« v prihodnjih desetletjih. 

 Predlagamo uporabo holističnega, integriranega indeksa aktivnega staranja, ki smo ga avtorji 

Dimovski et al, (2022) razvili v okviru projekta H2020-MSCA-RISE-2019 – MAIA - Models and 

Methods for an active ageing workforce: an international academy, ki gradi na predhodnih 

uveljavljenih indeksih ter dodaja specifične prakse in priporočila za organizacije, od predhodnih 

indeksov, ki so razviti in merijo vidik staranja na ravni družbe oz. držav. Integrirani model 

managementa starajoče se delovne sile na ravni organizacij se sestoji iz 8 domen in sicer: 1) 

domene organizacijske kulture, 2) domene vodenja – mentalnih modelov, 3) domene oblikovanja 

specifik v delovnem okolju in ergonomije za starejše, 4) domene vodenja managementa zdravja 

za starejše zaposlene, 5) domene vodenja managementa znanja in intelektualnega kapitala s 

posebnimi prilagoditvami za starejše delavce, 6) domene managementa ljudi pri delu oz. HRM 

praks s posebnimi prilagoditvami in indikatorji za starejše, 7) domene vodenja starostne 

raznolikosti in politik medgeneracijskega povezovanja v delovnem okolju, ter  8) domene, ki 

integrirala specifične politike in indikatorje aktivnega in zdravega staranja gleda na specifike 

panoge. 
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 Dobre prakse managementa starejših na delovnem mestu temeljno na organizacijski kulturi 

ozaveščanja o starosti, poimenujemo jih tudi prakse managementa starejših ali managementa 

vodenja s starejšimi zaposlenimi. Transformacija miselnih modelov v praksah vodenja se začne z 

dobrim poznavanjem starejših zaposlenih na delovnem mestu in procesov vezanih na staranje 

delovne sile v organizacijah. Največji izziv za organizacije v dobi digitalizacije in staranja 

prebivalstva je individualna raznolikost na delovnem mestu. Raziskovalci pri tem navajajo, da se 

bolj komplekse in izrazite posledice staranja, ki vplivajo na delovno sposobnost zaposlenih v 

organizacijah, v večini primerov pokažejo šele pozno v življenju, po 85. letu starosti. Zato se mora 

sodobna družba znebiti starostnih predsodkov glede zaposlovanja starejših. Spreminjanje miselnih 

modelov in razvoj dobih vodstvenih praks do kategorije starejših zaposlenih na delovnem mestu 

na ravni organizacij zajema več sklopov aktivnosti, in sicer:  

 Razviti je potrebno usmeritve za vodstvo glede premagovanja starostnih stereotipov v 

organizacijski kulturi, in sicer: 1) vodilni in odločevalci kadrovskih politik v organizacijah ne 

smejo odobravati, da bi predpostavke in stereotipi o starosti in starejših na delovnem mestu, 

zlasti med vodilnimi managerji in sodelavcih na nižjih ravneh v organizacijski strukturi, 

kakorkoli vplivali na poslovne odločitve o starejših na delovnem mestu; 2) vodilni si morajo 

vzeti čas za neformalne pogovore z vsemi zaposlenimi, da se stanje glede procesov staranja 

na delovnem mestu sproti spremlja skozi karierni razvoj zaposlenih in da se 

posledično  organizacije hitro odzovejo na probleme spreminjajoče se demografske slike, 

povezane s starejšimi na delovnem mestu in procesom starajoče se strukture v organizacijah; 

3) vodilni v organizacijah naj odkrito spodbujajo proaktivne pogovore o mitih in napačnih 

predstavah o starosti na delovnem mestu, ki so običajno povezani s širšimi kulturnimi 

stereotipnimi razsežnostmi glede na dano kulturo, regijo ali državo; 4) v luči starajoče se 

evropske delovne sile je potrebno začeti spodbujati razvoj in oblikovanje starostno mešanih 

mentorskih timov na delovnem mestu, z namenom, da se premostijo medgeneracijske meje 

in da se spodbudi medgeneracijski prenos znanj in izkušenj ter spodbuja boljše razumevanje 

ter ustvarjanje dragocenih medgeneracijskih mrež v organizacijah; 5) organizacijska kultura 

mora temeljiti na premagovanju starostnih stereotipov s sporočilom, da zaposleni nikoli niso 

prestari (ali premladi) za določene delovne naloge, pri katerih so lahko uspešni; 6) v 

organizacijah morajo vodilni ter kadrovski strokovnjaki predstavljati prvi zgled in kontinuirano 

poudarjati, da starost ne sme biti ovira za karierno napredovanje in karierni razvoj, hkrati med 

vsemi zaposlenimi razvijati odprto komunikacijo zaposlitvene kulture za vse generacije, ne 

glede na starost.  

 Zaradi aktivnega staranja evropske družbe je potrebno dobre prakse vodenja o managementu 

starejših na delovnem mestu začeti razvijati tudi na ravni organizacij, kar zajema razvoj nove 

organizacijske kulture, ki temelji na dimenziji sprejemanja starejših in negovanju kulture 

izkušenj starejših zaposlenih in njihovega znanja. 

 Organizacije morajo oblikovati delovne procese in naloge tako, da bo za starejše zaposlene na 

delovnem mestu privlačnejše ostati in jim podaljšati delovno dobo kot pa se upokojiti. 

 Razviti je potrebno nove kadrovske prakse, ki temeljijo na sprejemanju drugačnih, bolj 

prilagodljivih vzorcev upokojevanja. 

 Razširjanje in promocija prednosti ter zaposlitvenih možnosti za starejše zaposlene znotraj in 

zunaj organizacije. 
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 Spodbujanje zdravega ravnovesja med poklicnim in zasebnim življenjem, zagotavljanje zdravih 

delovnih pogojev za starejše na delovnem mestu in podpiranje zdravega življenjskega sloga s 

ciljem: »Ohraniti fizično, duševno in čustveno zdravje (starejših) zaposlenih« je ključnega pomena 

pri razvoju celostnega modela managementa s starejšimi zaposlenimi. Vpeljevati je potrebno 

starostno nevtralne prakse managementa ljudi pri delu, ki so namenjene spodbujanju ravni znanja, 

veščin in motivacije zaposlenih ter s tem krepitvi delovne uspešnosti vseh zaposlenih in njihovega 

prispevka k dodani vrednoti organizacije.
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1 Uvod 
 

Po poročilu Evropske komisije (European Commission, 2021) je v prihodnjih desetletjih predvideno 

znatno nižji delež delovno aktivnega prebivalstva v Evropi. Dolgoročne demografske projekcije kažejo, 

da Evropa postaja »vse bolj siva« in bomo priča občutno spremenjeni piramidi starostne strukture 

Evrope, kar prikazuje slika 1.  

 

Slika 1: Projekcije za EU: Prebivalstvo Evrope po starostnih skupinah in spolu, za leti 2019 in 2070 (v 
tisočih), levo za moške in desno za ženske 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vir: European Commission (2021). 

Po podatkih Eurostata naj bi se celotno prebivalstvo Evrope zmanjšalo za 5% med letoma 2019 (447 

milijonov) in 2070 (424 milijonov). Delovno aktivno sposobno prebivalstvo Evrope (v starostni skupini 

od 20 do 64 let) se bo še bolj zmanjšalo, s 265 milijonov v letu 2019 na 217 milijonov v letu 2070, kar 

odraža znižano stopnjo rodnosti, podaljševanje pričakovane življenjske dobe in dinamiko 

migracijskega toka Evrope (European Commission, 2021).  

 

Podobno kot druge evropske in razvite zahodne države se tudi Slovenija sooča z demografskimi 

spremembami, ki zahtevajo prilagoditve v vseh elementih družbenega delovanja. Pričakovana 

življenjska doba se podaljšuje, število rojstev se zmanjšuje, ravno tako so pomembne neto migracije. 

V naslednjih desetletjih se bo število delovno sposobnih prebivalcev (od 20 do 64 let) tudi v Sloveniji 

močno zmanjšalo, število starejših pa se bo znatno povečalo, s čimer se bo spremenil tudi indeks 

starostne odvisnosti. Demografske spremembe bodo zmanjšale ponudbo delovne sile in že vplivajo na 

Moški Ženske 
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trg delovne sile in na delovanje sodobnih organizacij, pričakovati pa je rast trenda sprememb v 

prihodnje. Projekcije prebivalstva EUROPOP2019 napovedujejo počasno rast prebivalstva Slovenije do 

2024, ki mu sledi upad za 8% do leta 2070. Do leta 2070 naj bi se starostna struktura bistveno 

spremenila. Medtem ko se bo število otrok (0–14 let) in delovno sposobnih (20–64 let) zmanjšalo za 

približno 20%, se bo delež starejših povečal za 40% (2070 v primerjavi z letom 2019) (Ministrstvo za 

finance, 2021), posledično je potreben odziv na različnih ravneh, državni, organizacijski in na ravni 

posameznika, kjer je še posebej pomembna vloga države in njene politike aktivnega in zdravega 

staranja.  

 

Evropska komisija (2022) opredeli aktivno in zdravo staranje kot „pomoč ljudem, da ohranijo 

neodvisnost svojega življenja kar se da dolgo v procesu staranja in da kjer je možno prispevajo k 

gospodarstvu in družbi.“ Staranje je proces, ki bo imel pomemben vpliv na gospodarstvo in 

zagotavljanje (zdravstvenih in socialnih) storitev ter storitev dolgotrajne oskrbe. Gre tudi za 

optimizacijo možnosti delavcev v vseh starostnih skupinah, da delajo v dobrih delovnih pogojih, 

ostanejo produktivni in zdravi do dogovorjene starostne meje za upokojitev, kjer gre predvsem za 

medsebojni dogovor med delodajalci in zaposlenimi. 

 

Samo peščica organizacij se danes že zaveda priložnosti in izzivov, ki so povezani z dolgoživostjo družbe 

in staranjem delovne sile. Pričakuje se primanjkljaj ustrezno usposobljene delovne sile v določenih 

sektorjih (Zacher, Kooij & Beier, 2018), prišlo pa bo tudi do sprememb v poslovnih modelih organizacij 

(Peterson & Spiker, 2005). Management starajoče se delovne sile lahko razumemo kot koncept 

oblikovanja strategij sodobne družbe, ki bo morala rešitve snovati celovito na individualni, 

organizacijski in družbeni ravni s posebnim poudarkom na velikem deležu starega prebivalstva, saj želi 

biti management starajoče se delovne tudi odgovor družbe na prednosti in slabosti povezane s 

staranjem prebivalstva (Dimovski, Grah & Colnar, 2019; Dimovski & Žnidaršič, 2006; Žnidaršič, 2008).  

Z izvajanjem ustreznih politik, ukrepov in praks (managementa) starajoče se delovne sile namreč lahko 

vplivamo na razpoložljivost starajoče se delovne sile. Starejši zaposleni namreč predstavljajo 

pomemben človeški kapital organizacije. Prehitra in prelahka izguba znanj starejših zaposlenih in 

nesposobnost organizacije, da jih nadomesti lahko predstavlja resno grožnjo za uspešno delovanje 

organizacije (Dimovski & Colnar, 2018). Posamezniki, ki danes živijo dlje, so v povprečju bolj zdravi in 

v boljšem psiho-fizičnem stanju kot prejšnje generacije, z napredkom tehnologij in avtomatizacijo pa 

se ponekod tudi že viša produktivnost starejših zaposlenih (Acemoglu & Restrepo, 2020).  
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2 Analiza virov informacij za oblikovanje politik aktivnega staranja, 

zdravja in zmanjševanja absentizma 
 

2.1 Pregled tuje in domače literature ter drugih dokumentov s področja 

aktivnega in zdravega staranja, zaposlovanja, delovne aktivnosti, 

absentizma starejših in managementa starejših 
 

Staranje prebivalstva bo vplivalo tako na starostno strukturo pri moški kot pri ženski populaciji, pri 

čemer se bo občutno povečala mediana, srednja vrednost starostnih razredov. Predvidena populacija 

leta 2070 je nižja ali blizu populaciji v letu 2019 v vseh starostnih kohortah od 0 do 64 let (do 69 let za 

ženske). Nasprotno je v vseh starostnih kohortah starih 65 let in več (nad 69 let za ženske) predvidena 

populacija v letu 2070 višja kot leta 2019. Še pomembneje, medtem, ko je bila leta 2019 največja 

kohorta moških in žensk stara 50–54 let, bo leta 2070 največja kohorta v starostnem razredu 60-64 let 

za ženske in 55-59 let za moške. Povzeto, mediana oz. srednja vrednost starosti evropskega 

prebivalstva se bo glede na poročilo Evropske komisije (2021) do leta 2070 povečala za 5 let za moške 

in ženske (dosegla bo 47,3 let za moške in 50,3 let za ženske). Demografske projekcije kažejo, da se bo 

do leta 2070 delež evropskega prebivalstva v svetovnem prebivalstvu znižal na 3.7 %, glede na delež 

5,7 %, ki je veljal za leto 2020. Sočasno bo delež starejših v Evropi drugi največji glede na svetovno 

populacijo (European Commission, 2021).  

V praksi obstajajo številne dejavnosti in strategije, ki lahko pomagajo organizacijam pri podpiranju, 

ohranjanju in ohranjanju aktivnosti starajoče se delovne sile. Natančneje, management starosti ima 

dolgo in uveljavljeno tradicijo kot organizacijski odziv na staranje delovne sile (Walker, 2005). 

Ilmarinen (2005) opredeljuje management starosti (angl. Age management) kot »management 

delovne sposobnosti in organizacije dela z vidika življenjskega toka in virov ljudi na delovnem mestu, 

ne glede na to, ali so spremembe posledica procesa staranja ali drugih dejavnikov, povezanih s 

starostjo«. Na podoben način Walker in Taylor (1998) opredeljujeta, da so prakse managementa 

starejših na delovnem mestu namenjene reševanju starostnih ovir, ki se lahko pojavijo neposredno ali 

posredno, in ustvarjanju delovnega okolja, v katerem ima vsak delavec možnost doseči svoj potencial, 

ne da bi bil značilni ali celo prikrajšani zaradi svoje starosti. Slika 2 prikazuje bibliometrično 

porazdelitev in povezanost raziskav o konceptu praks starajoče se delovne sile v mednarodni znanosti 

glede na leto in avtorja raziskave. Bibliometrična analiza prikazuje analizo znanstvenih objav s področja 

koncepta praks starajoče se delovne sile v mednarodnem okolju. Sete podatkov ter vsebinsko 

razkropljenost smo proučevali na osnovi klasifikacije znanstvenih študij glede na WOS bazo (angl. Web 

of Science). V okviru tega dela smo bibliometrično proučevali, ali so raziskave s področja 

managementa starejših res tako razpršene, da to otežuje preglednost in odkrivali časovno aktualnost 

vsebinskega področja praks managementa starajoče se delovne sile. Analize pokažejo, da so podatki 

sicer razkropljeni v dve skupini, skupino teoretičnih študij in skupino empiričnih študij o managementu 

staranja, pri čemer z vidika časovne analize večina raziskav datira v zadnjo dekado, gre za novo, 

aktualno znanstveno področje, ki sovpada z novo spreminjajočo se demografsko sliko staranja 

prebivalstva.   
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Slika 2: Aplikacija bibliometrične analize praks starajoče se delovne sile 

Vir: Lastno delo avtorjev, povzeto po Dimovski et al. (2022). 

Tudi v najnovejši znanstveni raziskavi, objavljeni letos januarja 2022 v znanstveni reviji Work, Aging 

and Retirement (Berg in Piszczek, 2022) ugotavljajo in preučujejo organizacijske odzive na starajočo 

se delovno silo z vidika človeškega kapitala in vloge managementa ljudi pri delu. Raziskava izpostavi 

problematiko, da delež starejših delavcev na delovnih mestih v organizacijah narašča. Čeprav je veliko 

raziskav v zadnjih desetletjih izpostavilo problematiko demografske projekcije starajoče se Evrope in 

delovne sile ter da bo to povzročilo znatne izzive za organizacije, trenutni izidi raziskav kažejo, da so 

prakse managementa ljudi pri delu, povezane s staranjem, redke. Avtorji s pristopom utemeljene 

teorije preučijo, zakaj organizacije ne sprejemajo formalnih praks managementa ljudi pri delu, 

navkljub študijam, ki na to opozarjajo v zadnjem desetletju. Metodologija raziskave temelji na 
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podatkih pridobljenih iz 43 intervjujev in fokusnih skupin v osmih nemških in ameriških proizvodnih 

obratih v 3 organizacijah. Raziskava potrdi vrzel in močno tenzijo med razumevanjem vpliva staranja 

na organizacijske cilje z vidika vodilnih managerjev in vodij enot, oddelkov. Posledično zaradi 

pomanjkanja podpore vrhnjega in srednjega managementa za razvoj dobrih praks managementa 

starejših na delovnem mestu rezultati študije izpostavijo, da vodilni sprejemajo bolj neformalne 

odločitve na ravni oddelkov, kar posledično ne zahteva znatne reorganizacije dela na ravni 

organizacije. To pa vodi v prikrivanje problematike vpliva staranja delovne sile v organizacijah in 

posledično problematika ne pride do višje ravni managementa. V študiji avtorji ugotovijo, da kljub 

temu, da so deleži staranja delovne sile v ZDA in Nemčiji ocenjeni podobno, imajo nemška podjetja, 

napram ameriškim, večjo prilagodljivost in vodilni več možnosti izvedb formalnih praks managementa 

starejših pri delu in sicer zaradi boljših odnosov na delovne mestu med zaposlenimi, boljše ureditve 

delovnega časa in kadrovske politike managementa ljudi pri delu. 

2.1.1 Active Ageing Report 2021  

 

Skupno prebivalstvo Evropske unije se bo v prihodnosti zmanjšalo, kar vpliva tudi na starostno 

strukturo v številnih državah članicah. Domneva se, da se bo celotno prebivalstvo med letoma 2019 

(447 milijonov) in 2070 (424 milijonov) zmanjšalo za 5%. Splošen demografski koeficient starostne 

odvisnosti v Evropski uniji (merjen kot razmerje med ljudmi starimi 65 let ali več in tistimi med 20 let 

do 64 let) se bo v prihodnjih desetletjih znatno povečal. Numerično to pomeni od približno 34% v letu 

2019 do 59% v letu 2070. Skladno s tem bosta leta 2070 na vsako osebo, staro 65 let in več, manj kot 

dve delovno sposobni osebi, leta 2010 pa je bilo nekaj manj kot štiri delovno sposobne osebe na vsako 

osebo staro 65 let ali več. V Evropski uniji naj bi se močno povečal tudi ekonomski koeficient starostne 

odvisnosti, ki je merjen s številom neaktivnih oseb starih 65 let ali več glede na število zaposlenih oseb 

v starostni skupini od 20 let do 64 let in sicer se bo povečal z 45% v letu 2019 na 72% v letu 2070.  

 

Ekonomski koeficient starostne odvisnosti je pomemben kazalnik, ki omogoča oceno vpliva staranja 

na proračunske izdatke, zlasti tiste, ki so povezani s pokojninami. To nakazuje, da rast števila starejših 

ne pomeni nujno večje zaposlenosti, saj imamo sočasno opravka z zmanjševanjem delovno 

sposobnega prebivalstva. Število ljudi v delovno aktivnih starostnih skupinah naj bi se v prihodnjih 

desetletjih močno zmanjšalo, saj se bo veliko ljudi v starejših delovno aktivnih starostnih skupinah 

upokojilo, le manjši delež pa jih bodo nadomestili tisti v mlajših delovno aktivnih starostnih skupinah. 

Poleg tega je ta padec povezan z zmanjševanjem delovno aktivnega prebivalstva v starostni skupini od 

25 let do 54 let v mnogih državah, ki velja kot ena izmed najboljših starostnih skupin prebivalcev, ki so 

sposobni za delo. To bo povzročilo zmanjšanje celotne ponudbe delovne sile v Evropski uniji, v 

povprečju za 0,3% letno, s skupnim zmanjšanjem za 16% ali 32 milijonov ljudi v obdobju do leta 2070. 

Zmanjšala se bo ponudba moške delovne sile za 17% (19 milijonov) in zmanjšala se bo ponudba ženske 

delovne sile za 14% (približno 13 milijonov). 

 

Poleg tega bodo pokojninske reforme s spremembami pogojev za upokojitev in spremembo spodbud 

za starejše delavce v bližnji prihodnosti pomembno vplivale na obnašanje starejših delavcev na trgu 

delovne sile. Predvideva se, da se bo dejanska starost za izstop iz delovnega razmerja za oba spola v 

Evropski uniji do leta 2070 v povprečju povečala za 0,9 leta za moške in za 1,3 leta za ženske Evropska 
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komisija v Active Ageing Report 2021 napoveduje, da se bo v številnih državah članicah povprečna 

zakonsko določena upokojitvena starost dvignila na 67 let do leta 2070 za moške in 63 let do leta 2070 

za ženske. Danes pa znaša približno 65 let za moške in 60,4 leta za ženske. Zgoraj omenjene 

spremembe zakonsko določenih upokojitvenih starosti bodo vplivale na odločitve ljudi o upokojitvi pa 

tudi na njihovo izpolnjevanje pogojev (npr. minimum, ki je potreben za upokojitev) in destimulativne 

dejavnike za upokojitev (npr. v obliki kazni za predčasno upokojitev in tudi v obliki pozitivnih spodbud 

ali bonusov, ko posameznik podaljša svojo aktivno prisotnost na trgu dela). Takšni dejavniki 

pomembno vplivajo na prihodnje vedenje in izstop s trga delovne sile. Podobno je zvišanje zakonske 

upokojitvene starosti opisano kot ukrep z največjim neposrednim vplivom na odločitve posameznikov 

za upokojitev in torej neposredno pomembno vpliva tudi na ponudbo delovne sile. V nekaterih 

državah so že uvedli tudi samodejno povezovanje med upokojitveno starostjo in podaljševanjem 

pričakovane življenjske dobe, da bi svoj pokojninski sistem dolgoročno naredili bolj vzdržen v skladu s 

trendom nenehnega demografskega staranja. 

 

Podaljševanje delovne dobe je na splošno odvisno od številnih dejavnikov, vključno s spodbudami iz 

javnih in zasebnih pokojninskih programov. V skladu s to spodbudo postane pomembno priznati vpliv 

in raziskati prihodnje učinke vseh pokojninskih reform, ki bodo sprejete v nacionalnih okvirih. Običajno 

posamezniki zapustijo trg dela v starosti od 51 let do 74 let. Drugi dejavniki, ki vplivajo na izstop s trga 

dela vključujejo trende na področju zdravja in invalidnosti ter uspešno izvajanje aktivnih politik trga 

dela, ki lahko povečajo povpraševanje po starejših delavcih in starejšim delavcem ponujajo več 

prožnosti pri njihovem delu. Na splošno naj bi se zaradi izvedenih pokojninskih reform v praksi 

povečala udeležba starejših delavcev na trgu delovne sile. Delno je povečanje mogoče pojasniti tudi z 

večjo vključenostjo žensk na trgu dela. Najbolj se bo povečala stopnja vključenosti na trg dela pri 

starejših delavcih v starostni skupini od 55 let do 64 let, in sicer za skoraj 10 odstotnih točk (z 59,1% 

na 68,7%). To povečanje je pojasnjeno s povečanjem delovne sile žensk za 13 odstotnih točk in 

številom moških na trgu delovne sile za 6 odstotnih točk. Takšen trend bo postopoma zmanjšal tudi 

razlike med spoloma pri prisotnosti na trgu dela do leta 2070. 

 

Tudi zgodovinsko gledano so bile številne reforme usmerjene na stopnje udeležbe za starostno 

skupino med 55 let in 64 let, saj se je na primer stopnja udeležbe v tej starostni skupini povečala z 38% 

v letu 2000 na 64% v letu 2019. Podoben trend naj bi se pojavljal tudi v starostni skupini od 65 let do 

74 let glede na stopnjo vključenosti na trg dela. Takšno povečanje odraža tudi pozitiven vpliv 

pokojninskih reform in reform trga dela v številnih državah članicah na vedenje starejših delavcev, saj 

so se odločili, da bodo v praksi podaljšali svojo delovno dobo in se upokojili pozneje. Posledično bo 

zaradi procesa staranja celotna starostna struktura delovno aktivnega prebivalstva podvržena 

številnim spremembam. Skupni delež starejših delavcev v skupni zaposlenosti na ravni celotne 

Evropske unije se bo povečal z 18% v izhodiščnem letu 2019 na okoli 21% v letu 2045. Po letu 2045 se 

bo delež starejših delavcev v skupni zaposlenosti na ravni Evropski Uniji gibal na približno enaki ravni. 

 

Demografska gibanja in gibanja na trgu delovne sile pomembno vplivajo tudi na makroekonomska 

gibanja posamezne države. Vpliv na makroekonomski ravni je predvsem povezan s prihodnjo rastjo 

celotne delovne sile in s tem, kako dolgo bodo ljudje lahko ostali aktivni člani delovne sile. Podaljšanje 

delovne dobe posameznika namreč omogoča več sredstev za financiranje vse višjih stroškov socialne 
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varnosti in zdravstva, ki so povezani s staranjem prebivalstva. V scenariju, ko bodo ljudje dlje sposobni 

delati, se lahko zmanjša delež sredstev, ki jih je potrebno nameniti za podporo starejšemu delu 

prebivalstva. Takšno stanje omogoča tudi preusmeritev dela sredstev v izobraževanje in usposabljanje 

mlajšega dela prebivalstva ter v ranljive skupine, kot so brezposelni.  

 

Trg delovne sile je v bližnji preteklosti že šel skozi pomembno preobrazbo. Mlajše skupine danes 

običajno vstopajo na trg dela pozneje, ženske in starejši ljudje pa so dosegli večjo stopnjo udeležbe na 

trgu dela. Na takšne trende močno vplivajo predvsem naslednje štiri glavne skupine značilnosti: 

 Socialni dejavniki: daljše izobraževanje ali sprememba vloge žensk v družbi. 

 Demografski dejavniki: upadanje stopnje rodnosti in kasnejše načrtovanje naraščaja. 

 Institucionalni dejavniki: spremembe starosti za predčasno upokojitev in zakonsko določene 

starosti za upokojitev. 

 Ekonomski dejavniki: substitucijski in dohodkovni učinki obdavčitve dela (zlasti relevantni za 

osebe, katerim je to sekundarni vir prihodka), večja razširjenost zaposlitev s krajšim delovnim 

časom in pogodbeno delo ter premik k storitvenemu gospodarstvu. 

 

Slovenija je leta 2012 izvedla pokojninsko reformo s posebnim poudarkom na vplivu na vedenje glede 

izstopa s trga delovne sile in sicer s postopnim dvigom zakonske upokojitvene starosti na 65 let od leta 

2016 za moške in od leta 2020 za ženske, vključevala je višje kazni za primere predčasne upokojitve 

kot tudi pozitivne spodbude za primere podaljševanja delovne dobe. V letu 2019 je sledila še ena 

pokojninska reforma z dodatnim poudarkom na višjih spodbudah za ljudi, ki podaljšujejo svojo delovno 

dobo potem ko dosežejo potrebne upokojitvene pogoje, in dodatne ugodnosti za ljudi, ki nadaljujejo 

z delom potem, ko bi se že lahko upokojili, kot je njihova upravičenost do prejemanja 40% pokojnine 

za prva tri leta in 20% od četrtega leta dalje skupaj z njihovo plačo. 

 

V tabeli 1 prikazujemo sekundarne podatke o stopnji udeležbe na trgu dela za Slovenijo v starostni 

skupini od 55 let do 64 let. V tabeli 2 pa prikazujemo sekundarne podatke o stopnji zaposlenosti v 

Sloveniji za starostno skupino od 55 let do 64.  

 

Tabela 1: Stopnja udeležbe na trgu dela za Slovenijo v starostni skupini od 55 do 64 let 

Od 55 let do 64 let 2000 2010 2019 2070 – proj. 

Slovenija – skupaj 23,7 36,5 50,9 64,6 

Slovenija – moški 33,5 47,5 55,7 65,7 

Slovenija - ženske 14,8 25,5 46,0 63,2 

Vir: European Commission (2021). 

 

Tabela 2: Stopnja zaposlenosti v Sloveniji za starostno skupino od 55 let do 64 

Od 55 let do 64 let 2019 2070 – proj. 

Slovenija – skupaj 48,0 60,7 

Slovenija – moški 52,4 61,7 

Slovenija - ženske 43,6 59,7 

Vir: European Commission (2021). 
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V tabeli 3 prikazujemo sekundarne podatke o deležu starejših delavcev od 55 let do 64 let v skupini 

delovno aktivnih prebivalcev od 20 let do 64 let.  

 

Tabela 3: Delež starejših delavcev od 55 let do 64 let v skupini delovno aktivnih prebivalcev od 20 let 
do 64 let 

Starejši delavci v del. akt. 

pre. 

2019 2045 2070 

Slovenija – skupaj 14,7 19,8 19,2 

Slovenija – moški 14,9 19,9 19,1 

Slovenija - ženske 14,5 19,7 19,3 

Vir: European Commission (2021). 

 

2.1.2 Izzivi oblikovanja delovnih mest v v organizacijah v Evropi  

 

Evropska delovna mesta se soočajo z nekaterimi kompleksnimi izzivi v vseh sektorjih, in sicer s strahom 

pred mišično-skeletnimi obolenji in psihosocialnimi tveganji. Mišično-skeletne bolezni so lahko 

posledica ponavljajočih se gibov dlani ali rok ali dvigovanja ali premikanja ljudi ali težkih bremen ali 

dolgotrajnega sedenja. Potencialni odgovor za preprečevanje morebitnih mišično-skeletnih obolenj je 

prepoznavanje ljudi z morebitnimi zdravstvenimi težavami za skrajšanje njihovega delovnega časa ali 

na splošno zagotavljanje opreme za pomoč pri dvigovanju ali premikanju, kroženje nalog za 

zmanjšanje ponavljajočih se gibov, spodbujanje rednih odmorov za ljudi v neudobnem položaju na 

delovnem mestu in zagotavljanje ustrezne ergonomske opreme. 

 

Med psihosocialnimi tveganji običajno najdemo ukvarjanje s težavnimi strankami, stres na delovnem 

mestu, nasilje, nadlegovanje in časovni pritisk. V primeru, da psihosocialnih tveganj ne zaznamo, to ne 

pomeni nujno, da jih dejansko ni, lahko pa odraža trenutno percepcijo zaposlenih ali morebitno 

neozaveščenost o dani temi, kjer pa tveganje za varnost in zdravje zaposlenih v praksi vseeno obstaja. 

Podobno podatki iz poročila ESENER 2019 kažejo, da ozaveščenost ni na zadostni ravni in da države 

menijo, da je obvladovanje psihosocialnih tveganj še posebej zapleteno področje. Med drugimi 

specifičnimi vprašanji v zvezi s psihosocialnimi tveganji so nenaklonjenost odprtemu pogovoru o 

psihosocialnih tveganjih, premajhna ozaveščenost zaposlenih, pomanjkanje strokovnega znanja ali 

specialistične podpore znotraj organizacije ter premajhna ozaveščenost na vodstvenih položajih. 

Delovna mesta sprejemajo ukrepe za obvladovanje in celo preprečevanje psihosocialnih tveganj. 

Takšni ukrepi vključujejo reorganizacijo dela za zmanjšanje delovnih zahtev in pritiska, zaupno 

svetovanje zaposlenim, usposabljanje za reševanje konfliktov, posredovanje v primeru predolgega ali 

nepravilnega dela in omogočanje zaposlenim, da so bolj proaktivni pri odločanju o tem kako opravljati 

svoje delo. Ukrep omogočanja večje svobode zaposlenim pri tem, kako opravljajo svoje delo, je 

najpogosteje poročano prizadevanje, ki ga delovna mesta izvajajo v praksi, da bi se poskušala soočiti s 

psihosocialnimi tveganji, zlasti v okolju mikro in malih podjetij. Najredkeje izveden ukrep za 

preprečevanje tovrstnih tveganj pa je posredovanje v primeru predolgih ali nerednih delovnih ur. 

Slovenija je med državami z najnižjim deležem delovnih mest, ki ta ukrep izvajajo v praksi. 
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Nadalje je vloga velikosti podjetja pomembna v zvezi z obvladovanjem psihosocialnih tveganj zaradi 

dejstva, da so lahko mikro podjetja pogosto v slabšem položaju zaradi nizke ravni virov, kar omejuje 

njihovo razpoložljivost osebja, je pa tudi potencialni razlog za pomanjkanje formalnih postopkov v 

organizacijah. Takšna podjetja potrebujejo dodatno pomoč in podporo z nacionalne ravni, oblikovalci 

politik pa bi se morali zavedati kompleksnosti, s katero se srečujejo mikro podjetja pri razvoju 

prihodnjih rešitev. 

 

Še en pomemben in vpliven vidik je organizacijska kultura kot orodje, ki lahko spodbuja bolj odprto 

razpravo o psihosocialnih tveganjih. Dandanes lahko soočanje s psihosocialnimi tveganji še vedno 

povzroči določen občutek stigme in sramu, kar lahko škoduje splošnim prizadevanjem za izboljšave na 

področju vprašanj zdravja in varnosti v organizacijah. Organizacije bi morale nadalje spodbujati odprto 

organizacijsko kulturo, kjer zaposleni čutijo, da imajo potrebno podporo, ko razpravljajo o svojih 

morebitnih težavah, kot so npr. težave z duševnim zdravjem. Zlasti vloga zaupanja je bistvena pri 

razvoju odprte organizacijske kulture, prav tako kot podpora dejavnostim, kot so organizirani 

seminarji, ki je tudi lahko ključnega pomena. Pogosto ima tudi vodja in njegova osebnost ter vrsta 

vodenja vpliv na organizacijo in njen pristop do psihosocialnih tveganj. Ljudje na vodstvenih položajih 

lahko naredijo veliko dobrega svojim zaposlenim, če preprosto ostanejo v stiku z njimi, imajo redne 

pogovore, timske sestanke in podpirajo ljudi, da se odprejo. Zato se organizacije spodbuja, da izvajajo 

usposabljanja in razvojne seminarje za svoje vodje, da se zavedajo pomena psihosocialnih tveganj in 

da imajo sposobnost ustvarjanja učinkovitih strategij za boj proti negativnemu vplivu tovrstnih 

tveganj. Takšna prizadevanja bi šla z roko v roki z dobro poznanim pozitivnim odnosom med 

blagostanjem zaposlenih in visoko stopnjo produktivnosti. 

 

Poleg tega je danes potrebno omeniti tudi spreminjajoč se svet dela, vključno s pogodbami o zaposlitvi, 

kjer govorimo o zaposlenih, ki niso v celoti na plačilni listi določene organizacije, saj lahko zasedejo 

položaj podizvajalcev ali pogodbenih delavcev, agencijskih delavcev ali celo prostovoljcev. Poleg tega 

imamo opravka s starajočo se družbo, kjer zaposleni, starejši od 55 let, predstavljajo že več kot četrtino 

delovne sile v organizacijah. Spreminja se tudi narava delovnega mesta, saj opažamo postopni trend, 

kjer vse več zaposlenih zdaj redno dela od doma ali pa delajo od nekje drugje izven prostorov 

organizacije, kar se razlikuje od dela od doma. V manjši meri se zaradi migracijskih tokov pojavlja tudi 

problem jezika, saj se lahko zgodi, da imajo organizacije delež zaposlenih, ki imajo težave z 

razumevanjem jezika, ki se govori v prostorih organizacije. 

2.1.3 Digitalizacija – nastajajoči trend, ki pomembno vpliva tudi na vprašanje varnosti in 

zdravja v organizacijah  

 

Ko gre za tehnologijo na delovnem mestu, je lahko ta prisotna v različnih oblikah, kot so roboti, ki 

komunicirajo z zaposlenimi, nosljive naprave (npr. pametne ure, podatkovna očala ali drugi senzorji), 

osebni računalniki na delovnem mestu in stroji, sistemi ali računalniki, ki so namenjeni merjenju 

uspešnosti zaposlenih. Seveda je z uporabo tehnologije povezan tudi pozitiven ali negativen vpliv na 

zdravje in varnost posameznih zaposlenih. Pozitivni vidiki vključujejo večjo fleksibilnost zaposlenih 

glede na kraj dela in delovni čas ter pomoč pri ponavljajočih se gibih. Negativni vidiki, ki jih moramo 

nenehno spremljati, pa so predvsem potreba po nenehnem usposabljanju in izobraževanju, 
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dolgotrajno sedenje, večja intenzivnost dela ali časovni pritisk, preobremenjenost z informacijami, 

zabrisanost mej med delom in zasebnim življenjem ter strah pred izgubo službe. 

2.1.4 Razlogi in ovire za spodbujanje varnosti in zdravja na delovnem mestu 

 

Razlogi, zakaj se morajo organizacije ukvarjati z reševanjem vprašanj varnosti in zdravja so različni. 

Med najpogostejše razloge za lahko navedemo izpolnjevanje zakonskih obveznosti, izpolnjevanje 

pričakovanj svojih zaposlenih ali predstavnikov zaposlenih, izogibanje globam inšpektorata za delo, 

ohranjanje ugleda organizacije ter ohranjanje ali celo povečanje produktivnosti. Po drugi strani pa 

obstajajo tudi subjektivni in objektivni razlogi, zakaj se organizacija ne ukvarja z izvajanjem rednih 

presoj varnostnih in zdravstvenih vprašanj. V povezavi s tem vidikom so najpogostejši razlogi dejstvo, 

da so nevarnosti in tveganja že dobro poznana, da se zdi, da na tem področju ni večjih težav, da v 

organizaciji manjka potrebno strokovno znanje ali pa preprosto, da postopek ocenjujejo kot preveč 

obremenjujoč za organizacijo. Takšni rezultati znova poudarjajo vprašanje, ali imajo takšna delovna 

mesta v resnici res manj težave ali pa gre zgolj za vrzel v ozaveščenosti o tveganjih na delovnem mestu. 

To je v skladu s prej omenjenimi vprašanji, povezanimi z zavedanjem o dejavnikih psihosocialnega 

tveganja, ki so bila predstavljena prej. 

2.1.5 Težave pri obvladovanju varnosti in zdravja v organizacijah 

 

Ukvarjanje z zdravstvenimi in varnostnimi vprašanji v organizacijah vključuje več izzivov, kot so 

kompleksnost pravnih ureditev, obsežna količina papirologije, pomanjkanje virov, kot so čas, osebje 

in finance, prej omenjeno pomanjkanje ozaveščenosti na različnih ravneh ter pomanjkanje 

strokovnega znanja in znanja o tej temi. Kompleksnost pravnih ureditev dodatno pojasnjujejo nenehne 

spremembe in posodobitve zakonodaje, kjer se lahko spremembe dojemajo kot zahtevne in se 

organizacije srečujejo s težavami, ko se poskušajo prilagoditi novim zahtevam v praksi. Vseeno pa je 

posebej pomembna vloga zakonodaje, saj lahko močno vpliva na obvladovanje psihosocialnih tveganj 

v organizacijah in je lahko eden glavnih pospeševalcev, ki prispevajo k dozorevanju področja zdravja 

in varnosti v organizacijah. Še posebej, če ni primerne zakonodaje in za organizacije ni obvezno, da 

izvolijo predstavnika za zdravje in varnost, lahko to negativno vpliva na ozaveščenost in morebitne 

priložnosti zaposlenih, da vodstvu izrazijo svoje pomisleke glede pomembnih vprašanj glede zdravja in 

varnosti. 

 

2.1.6 Aktivna vloga zaposlenih pri pobudah za varnost in zdravje na delovnem mestu 

 

Glede na to, da vprašanja zdravja in varnosti vplivajo na individualno raven zaposlenih, je koristno, če 

so vključeni že pri snovanju in kasnejšem izvajanju tovrstnih ukrepov. Zlasti glede na naravo 

psihosocialnih tveganj bi morale aktivnosti na tem področju spodbujati večjo neposredno vključenost 

zaposlenih in visoko stopnjo medsebojnega sodelovanja vseh relevantnih deležnikov na delovnem 

mestu v organizacijah, vendar ugotovitve kažejo, da je dejansko stanje v praksi drugačno. V praksi so 

zaposleni sicer lahko vključeni v različne oblike, kot so delavski sveti, sindikati, prek svojega 

predstavnika za zdravje in varnost ter prek odbora za zdravje in varnost. V Sloveniji na 52% delovnih 

mest v organizacijah ni prisotne nobene oblike zastopanja zaposlenih, ki bi se nanašala na vprašanja 

varnosti in zdravja. 
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2.1.7 Strategija rasti Evropske unije v prihodnosti  

 

Strategija rasti Evropske unije v prihodnosti je usmerjena v pospešitev prizadevanj za večjo stopnjo 

digitalizacije in prehod v podnebno nevtralno gospodarstvo. Težave pa se bodo pojavile v primeru, da 

ne bo dovolj delavcev z ustreznimi veščinami in znanjem za opravljanje potrebnih aktivnosti v praksi. 

Danes je že očitno pomanjkanje delovne sile v nekaterih ključnih sektorjih, poklicih in veščinah. Zato 

se srečujemo s presežkom povpraševanja po delovni sili, ki ga opredeljuje stopnja nezasedenih oz. 

prostih delovnih mest, ki narašča vse od konca recesije leta 2013, ko je bilo prostih 1,2% delovnih mest 

v Evropski uniji. Leta 2019 je bil ta odstotek že 2,3%. V nekaterih specifičnih sektorjih, kot je npr. 

gradbeni sektor, je stopnja prostih delovnih mest dosegla najvišjo vrednost pri 3,6%. Delodajalci danes 

poudarjajo, da je vse težje najti prave kandidate za zasedbo prostih delovnih mest v njihovi 

organizaciji, saj jim primanjkuje pravih veščin in kompetenc, ki so potrebne za uspešno opravljanje 

dela, ki je na voljo. 

 

Pomanjkanje ustrezno usposobljenega kadra je že pripoznano kot eden ključnih dejavnikov, ki ovira 

rast, konkurenčnost in zagotavljanje storitev v različnih sektorjih. Dodatno skrb predstavlja staranje 

prebivalstva, ki pomembno prispeva k krčenju delovne sile. V času pandemije Covid-19 so se stopnje 

prostih delovnih mest v praksi dejansko znižale, a so se v letu 2022, ko se je stanje v zvezi s pandemijo 

na svetovni ravni postopoma izboljševalo, precej hitro povišale na ravni podobne pred samo 

pandemijo. Tudi v primeru, ko se določena država ne ukvarja s problemom prostih delovnih mest, je 

lahko še vedno izpostavljena pomanjkanju delovne sile v določenih poklicih. Poklic, ki še posebej 

izstopa, je zdravstvo, kjer je vsaka država članica poročala o pomanjkanju ustrezno usposobljenih 

delavcev. Izstopajoči strokovnjaki so bili zdravstveni delavci, manjkali pa so tudi splošni zdravniki in 

negovalno osebje. Pomanjkanje kadra v zdravstvu je že dolgo prisoten problem, ki se je dodatno 

izpostavil v času pandemije, ko se je povpraševanje po tovrstnih storitvah močno povečalo. Leta 2013 

so napovedovali 1,6 milijona primanjkljaja zaposlenih v zdravstvu, ki naj bi se leta 2030 povečal na 4,1 

milijona, kar je delno povezano tudi s staranjem prebivalstva. 

 

V obdobju okrevanja po svetovni pandemiji Covid-19 bodo gospodarska gibanja usmerjena predvsem 

v digitalizacijo in podnebno nevtralno gospodarstvo. Zato se na teh specifičnih področjih pričakujejo 

novo ustvarjena delovna mesta, vendar pa bo to prispevalo tudi k ustvarjanju novega pomanjkanja 

delovne sile in k povečanju že obstoječega primanjkljaja. Na primer, v gradbeništvu, energetiki, 

proizvodnji in prometu bo potrebna nova delovna sila skupaj z novimi veščinami, saj se bo Evropska 

unija premikala v smeri obnovljivih virov energije ter čistejše krožne industrije in bolj zelenih storitev. 

Poleg tega bo za uspešno zasedbo razpoložljivih prostih delovnih mest potrebno primerno usposobiti 

kandidate ali jih v določenih primerih uspešno prekvalificirati.  

 

Kot odgovor na to problematiko, države članice običajno izvajajo politične ukrepe za boj proti 

pomanjkanju delovne sile predvsem z aktivnostmi, ki običajno spadajo v eno od treh širših kategorij: 

1) Privabljanje delovne sile v države, regije, sektorje in poklice, ki se soočajo s pomanjkanjem 

delovne sile. Znotraj te kategorije postane pomembno izboljšati obstoječe plače in delovne pogoje 
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v sektorjih in poklicih, ki trenutno veljajo za neprivlačne za zaposlene, kot je na primer zdravstvo. 

Ta pristop bi se morda lahko osredotočil tudi na aktivne migracijske politike, ki poskušajo pridobiti 

zaposlene zunaj Evropske unije, ki veljajo za ustrezne kandidate v smislu potrebnih veščin za 

opravljanje dela. 

2) Ponovna vključitev ljudi, ki so trenutno brezposelni, na trg delovne sile. Ta ukrep vključuje 

aktiven pristop pri odpravljanju ovir, ki nekaterim ljudem preprečujejo ponovni vstop na trg dela, 

kot so npr. dostop do storitev oskrbe, zdravstvene težave, priznavanje tujih kvalifikacij v primeru 

delavcev migrantov, spreminjanje delovnega mesta, da bi postalo primernejše za starejše delavce 

ali invalide ter se aktivno preprečevanje diskriminacije na delovnem mestu. 

3) Učinkovitejša uporaba obstoječe delovne sile in krepitev prizadevanj za ohranitev obstoječe 

delovne sile. Politike v tej kategoriji se osredotočajo na izboljšanje razmerja primernosti med 

ponudbo in povpraševanjem po delovni sili, predvsem z izboljšanjem napovedi v zvezi s potrebnimi 

veščinami in potrebnim znanjem prihodnosti in z prilagajanjem kurikuluma izobraževalnih 

programov in programov usposabljanja obstoječim potrebam delodajalcev. Podobno je znotraj te 

kategorije poudarek tudi na obravnavanju obstoječih vrzeli v veščinah in kompetencah ter na 

uresničevanju ustreznih strategij, ki preprečujejo (pre)zgodnji izstop iz trga delovne sile. 

 

Za prihodnji napredek pri ustvarjanju in ohranjanju boljših delovnih mest izstopajo trije trendi. Ti trije 

trendi so porast psihosocialnih tveganj na delovnem mestu, razdrobljenost dela in delovnih razmerij 

ter vpliv digitalizacije. Ker je danes vse več storitvenih del, so današnja delovna mesta bolj 

osredotočena na fizično bližino, medosebno komunikacijo in mehke socialne veščine, saj so te 

značilnosti prisotne v večini delovnih mest. Preoblikovanje delovnega mesta je povezano tudi z 

različnimi tveganji za zdravje in vpliva na splošno dobro počutje na delovnem mestu. Na primer, število 

zaposlenih, ki so izpostavljeni glasnemu hrupu, se je zmanjšalo, število zaposlenih, ki se ukvarjajo s 

psihičnimi težavami, pa narašča. Psihosocialna tveganja so običajno lahko posledica oblikovanja 

delovnega mesta in načina vodenja in so povezana predvsem s socialnim in organizacijskim 

kontekstom. Njihov vpliv lahko povzroči veliko psihično in fizično škodo. 

 

Delodajalci, ki jih skrbi produktivnost svojih zaposlenih in jo želijo izboljšati, bi morali raziskati razmerje 

med psihosocialnimi tveganji in uspešnostjo. Na primer, stres, povezan z delovnim mestom, je 

pripoznan kot eden najzahtevnejših in naraščajočih izzivov glede vprašanj varnosti in zdravja pri delu. 

Najpogostejši primeri psihosocialnih tveganj sicer vključujejo visoko intenzivnost dela, problematičen 

delovni čas, čustvene in socialne zahteve povezane z delom. 

 

Poleg tega si je Evropska unija zastavila ambiciozen cilj do leta 2030, ko naj bi bilo zaposlenih 78% 

delovno aktivnega prebivalstva. Tukaj se pojavi pomislek, ali se bo to zgodilo kot posledica več 

nestandardnih oblik zaposlovanja, ko lahko rečemo, da bo delovnih mest sicer res več, ne bo pa šlo v 

tem primeru za bolj kakovostna delovna mesta. V sodobnem času je na trgu dela Evropske unije 

razmerje med zaposlenimi, ki so zaposleni za polni delovni čas, in tistimi, ki niso zaposleni za polni 

delovni čas 2:1. Slednje lahko štejemo za nestandardne oblike zaposlitve, ki se kažejo v različnih vrstah 

zaposlitev, kot so delo s krajšim delovnim časom, pogodbe za določen čas, delo prek agencij za 

zagotavljanje začasnega dela, delo na domu, samozaposlitev, občasno delo in sezonsko delo. Pri 
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nestandardnih oblikah zaposlitve se običajno pojavi problem šibkejših pravic in zaščite delavcev, kot 

so dostop do nadomestil za brezposelnost, bolniške odsotnosti in različne ugodnosti ob rojstvu otroka. 

 

Podobno bo digitalna transformacija prispevala k temu, da bodo organizacije spremenile svoj način 

delovanja in se postopoma usmerile k tehnološko intenzivnejšim oblikam dela, kar bo vplivalo tudi na 

delo, ki ga zaposleni opravljajo v praksi. Napredek znotraj tehnologije bo torej vplival na kakovost in 

vsebino različnih delovnih mest, vendar še vedno ni povsem jasno, ali bo vpliv dober ali slab. V vsakem 

primeru pa bo zahteval nadgradnjo obstoječih veščin (angl. up-skilling) in tudi učenje novih veščin 

(angl. re-skilling). 

 

Prihodnja prizadevanja za izboljšanje splošne kakovosti življenja in dela še posebej poudarjajo pogoje 

dela in trajnostno naravnano delo s splošnim ciljem izboljšanja kakovosti delovnih mest in trajnosti 

dela. Podaljševanje delovnega življenja zahteva tudi drugačen pristop k razvoju kariere (predpostavka, 

da imajo ljudje lahko kariero znotraj enega področja ali poklica postaja zastarela). 

 

Pri podaljševanju delovnega življenja pa ni pomembno le, da starejše zaposlene obdržimo v službi, 

ampak da zagotovimo, da starejši delavci ostanejo motivirani, produktivni in zdravo prispevajo k 

uspešnosti organizacije (Wang in Shultz, 2010). Zaposlitev torej postane vzdržna - trajnostna šele, ko 

so delavci sposobni in pripravljeni (željni) podaljševati delovno življenje in ne odidejo v pokoj 

predčasno (Bal, 2015). Govorimo o t. i. trajnostnih karierah (angl. sustainable careers). Na podlagi 

dejstva, da starejši ko delavci postajajo, bolj heterogeni postajajo v smislu kariernih preferenc, 

predlagamo, da HRM v organizacijah resno razmišlja v smeri individualizacije kariernih poti (kar postaja 

vedno bolj pomembno za vzdržnost sodobnih karier). Izbire za razvoj kariere se vedno bolj razlikujejo, 

ko se ljudje starajo (Kooij et al., 2011; Zaniboni, Truxillo and Fraccaroli, 2013), zato bi morale vlade in 

organizacije sprejeti individualiziran pristop, da zagotovijo trajnostne kariere, zlasti ko ljudje postanejo 

starejši (Bal, 2015). Nekatere organizacije so to že začele udejanjati v praksi in zaposlenim ponujajo 

spodbude, kot so bonusi, programi usposabljanja in individualizirani urniki dela, tako da ostanejo v 

podjetju in povečajo svoja prizadevanja v korist organizacije (Hornung, Rousseau in Glaser, 2008). 

Starejši delavci se lahko individualno dogovorijo s svojimi organizacijami o tem, kako bodo zapolnili 

čas do upokojitve; taki sporazumi lahko vključujejo: prilagojene delovne dogovore (kot so skrajšani 

delovni čas, nižje delovne zahteve in oprostitev nočnih izmen). Dogovori o vsebini delovnega mesta se 

lahko tudi spogajajo, kot na primer: individualni dogovori za posebne projekte, vloge trenerjev in 

delovne izmene. Individualne pogodbe je torej mogoče uporabiti za olajšanje prožnosti v tem, kako se 

delo dojema, izvaja in razvija. S temi individualiziranimi dogovori lahko starejši delavci ohranijo svoje 

zdravje, delovno motivacijo in produktivnost ter tako ostanejo aktivni do (uradne) upokojitvene 

starosti. Poleg tega je poseben poudarek namenjen odnosom med delodajalci in zaposlenimi ter 

socialnemu dialogu, da se zagotovijo dobri odnosi med vodstvom in zaposlenimi. Potrebno je tudi 

nenehno spremljati trg dela kot način za zagotavljanje znanja za zaznavanje sprememb na trgu delam 

kar služi kot vložek za izboljšanje politik dela in večjo vključenost. Podobno se zdi pomemben pregled 

nad ključnimi informacijami o izboljšanju življenjskih razmer in splošne kakovosti življenja ljudi. 

Pomembno postane tudi predvidevanje sprememb, kot so razvoj na področju digitalizacije, podnebnih 

sprememb in celo izrednih dogodkov, kot je kriza Covid-19 ter njihov vpliv na kakovost življenja in dela. 

Poudarjati je potrebno tudi stalno ozaveščanje in dvig znanja o pomenu socialne kohezije.   
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2.2 Dobre prakse managementa starosti na organizacijski ravni – evropske 

države 
 

Ko razmišljamo o dobrih praksah managementa starosti na organizacijski ravni, ne moremo mimo 

dejstva, da so stopnje zaposlovanja in obdržanja starejših delavcev po vsej Evropi na splošno precej 

nizke. Zdi se, da to nakazuje, da – na bolj agregirani ravni – delodajalci morda neradi dejavno 

spodbujajo zaposlovanje starejših delavcev, bodisi tako, da jih najemajo ali spodbujajo k nadaljnjemu 

delu, dokler ne presežejo obstoječe upokojitvene starosti (Conen, Henkens & Schippers, 2012). 

 

Največ dobrih praks je mogoče najti med ameriškimi organizacijami, kjer ima management starosti 

precej globlje korenine, kot to velja za Evropo. Zgledi organizacij, kot so npr. General Electric, Chevron, 

Prudential Insurance, Wal-Mart, McDonald's, Disney, Days Inn itd., spodbujajo udejanjenje 

managementa starosti v ostalih organizacijah. ZDA in Kanada sta to področje HRM-ja razvili do stopnje, 

ko jima učinkoviti odgovori na staranje prebivalstva in delovne sile pravzaprav prinašajo konkurenčne 

prednosti, inovativno iskanje novih rešitev na tem področju pa pomeni profesionalni izziv za HRM in 

ne več neobvladljiv problem. The Royal Bank of Canada na primer je odgovorila na staranje zaposlenih 

in strank preprosto tako, da je zaposlila svoje upokojene delavce, ki klientom prodajajo upokojitvene 

programe varčevanja in zavarovanj (Coleman, 1998; Reingold, 1999; Robson, 2001).   

 

Podobno tudi Avstralija že desetletja razvija dobre prakse managementa starosti, tako na makro, kot 

na mikro ravni.  

 

Za spodbujanje zaposlovanja starejših delavcev v Avstraliji, ki bi pomenilo t. i. “business-case” oziroma 

dobro poslovno prakso, Ministrstvo za zaposlovanje (2014) med delodajalci propagira naslednje 

ugotovitve, in sicer  (Taylor & Earl, 2016): 

 Starejši [starejši] delavci lahko podjetju prinesejo nekaj posebnega: vseživljenjske izkušnje in 

znanje, ki jih lahko prenesejo na druge delavce in stranke. 

 S tem, ko podjetje obdrži svoje zaposlene v zrelih letih, si s tem zagotavlja ugodnosti pri ohranjanju 

znanja in kritičnih veščin v podjetju. 

 Na splošno delavci v zrelejših letih redkeje vzamejo proste dni zaradi bolezni oziroma zaradi 

 skrbi za druge in je manj verjetno, da bodo imeli poškodbe pri delu (relativno na druge delavce). 

 Osebje, ki ima tako 'delovne' kot 'življenjske' izkušnje, je dragocen človeški kapital za podjetje. 

 Zaposleni v zrelih letih so zanesljivi, ponosni so na svoje delo in ga radi opravljajo.  

 Zvestoba zaposlenih prihrani denar pri odsotnosti z dela, usposabljanju in zaposlovanju (dokazano 

je, da je pri delavcih, starejših od 55 let, petkrat manj verjetno, da bodo zamenjali službo v 

primerjavi z delavci, starimi 20–24 let). 

 

Kljub bogatejšim avstralskim in predvsem ameriškim izkušnjam so zlasti razvitejše, starejše članice EU 

razvile mnoge dobre prakse managementa starosti, ki so za slovenske razmere bolj uporabne, zlasti 

ker primeri vključujejo organizacije različnih velikosti. Nabor dobrih praks, ki so jih prispevale države, 

članice Evropske unije, je nastal v okviru projekta Evropske fundacije za izboljševanje življenjskih in 

delovnih pogojev (Walker, 2001; Naegele, Walker, 2006; Taylor, 2006). Projekt se je osredotočal na 

pobude v smeri zadržanja, ponovne vključitve in prekvalifikacije ob ustreznem usposabljanju starejših 
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zaposlenih, saj se, bolj ali manj prikrito, diskriminacija starejših pojavlja v različnih oblikah, in kljub 

temu, da so raziskave pokazale, da starejši delavci niso nič manj učinkoviti kot mlajši, seveda odvisno 

od posameznega delovnega mesta. Med starejšimi zaposlenimi beležimo manj nesreč pri delu in 

manjšo fluktuacijo. Povprečni stroški, ki jih ima organizacija s starejšimi zaposlenimi, ne presegajo 

stroškov mlajše delovne sile (Walker, 1998).  

 

Članice EU, zlasti starejše, so se že pred desetletjem zavedale, da reševanje problema staranja 

prebivalstva in razvijanje strategij aktivnega staranja zahteva partnerski pristop in stalno medsebojno 

učenje; tako članice razvijajo t. i. odprto metodo koordinacije (angl. Inter-governmental co-ordination 

– the Open Method of Co-ordination – the OMC). Tudi v Sloveniji smo si začeli postavljati vprašanja, na 

katera so razvitejše evropske države že našle nekaj odgovorov in jih najnaprednejše uspešno 

uresničujejo v praksi. Seveda pa za veliko večino organizacij in še zlasti za Slovenijo velja, da se le počasi 

prilagajajo novim demografskim razmeram na trgu dela in da je management starosti na organizacijski 

ravni še v zgodnji razvojni fazi.  

 

Sicer pa so najpogostejši razlogi uvajanja dobrih praks v EU (Walker, 1998): pomanjkanje delovne sile 

določenih profilov, npr. medicinskih sester, spremembe v politiki upokojevanja, npr. krčenje možnosti 

za zgodnje upokojevanje, ter organizacijska kultura, npr. če so v organizaciji zaposleni sorodniki – 

pripadniki različnih rodov.   

   

Dejavniki, ki vplivajo na večje ali manjše udejanjanje ukrepov age managementa v podjetjih so: 

1.) Organizacijske značilnosti (na primer: višji odstotek starejših delavcev povečuje verjetnost, da ima 

delodajalec iz prve roke izkušnje z izzivi, s katerimi se soočajo starejši delavci; velikost organozacije 

– večje organizacije si pogosteje privoščijo udejanjati ukrepe managementa starosti)  

2.) Zahteve delovnega mesta znotraj organizacije; organizacije, ki delujejo v dinamičnih okoljih, za 

katera so tipično značilna tista, v katerih se stanje znanja nenehno in hitro spreminja, se soočajo z 

izzivom, kako svoje zaposlene obdržati na tekočem ter celo sposobne za inovacije. 

Kadar so zahteve po usposabljanju visoke, je verjetnost, da bodo organizacije dejavno vlagale v 

starejše delavce, ki so si nabrali precejšnje količine znanja in jih je težko nadomestiti v kratkem 

času, večja. Podobno, ko je intenzivnost znanja v organizaciji visoka, je bolj verjetno, da bodo 

vlagali v svoje starejše zaposlene in zagotovili zmogljivosti za pomoč pri ohranjanju znanja, 

specifičnega za organizacijo, katerega nosilci so najbolj izkušeni zaposleni.  

3.) Restrikcije, s katerimi se sooča management, ki želi udejanjati politike managementa starosti   

Delodajalci v zahodnoevropskih državah se pri odpravljanju posledic staranja delovne sile običajno 

srečujejo s problemom t. i. senioritetnih plač, ki so odvisne od delovne dobe (D’Addio idr., 2010). 

(D’Addio et al., 2010 ), zato se mnoge organizacije še vedno nagibajo k zgodnjemu upokojevanju 

svojih zaposlenih.  

 

V primeru pa, da delodajalci naletijo na težave pri zaposlovanju novega kadra (v smislu pomanjkanja), 

je verjetnost, da se bodo poslužili ukrepov managementa starosti, večja (zlasti v smislu prilagajanja 

delovnih mest ter strokovnega usposabljanja starejših).  

 

Če sklenemo, na udejanjanje ukrepov managementa starosti najbolj vplivajo naslednji dejavniki:  
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 Delež starejših delavcev (starih 50 let in več) 

 Velikost organizacije 

 Pomen nadomestila na podlagi delovne dobe (senioritetne plače) 

 Zaznan vpliv sindikatov na politike človeških virov 

 Intenzivnost znanja organizacije, kot je približno ocenjena z 1) potrebo po usposabljanju in 2) 

zaznano stopnjo intenzivnosti znanja 

 Težave pri zaposlovanju (premalo delavne sile na trgu dela).  

 

2.2.1 Opredelitev dobrih praks managementa starajoče se delovne sile 

 

Ko so se evropske organizacije začele zavedati problemov, povezanih s staranjem prebivalstva in 

zaposlenih, ter ko so tudi začele sprejemati ukrepe za obvladovanje razmer, so bili taki ukrepi po večini 

slučajne, delne in nestrukturirane rešitve problemov v danih okoliščinah. Dobre prakse so se v tem 

času nanašale na merila in ukrepe, ki so odstranjevali starostne ovire in promovirali starostno 

različnost. Načeloma so posamezne dobre prakse lahko obstajale tudi istočasno ob primerih slabih 

praks oziroma v primerih zanemarjanja drugih vprašanj, ki so se navezovala na probleme starejših 

zaposlenih. S časom se je potem pokazalo, da mora biti pristop k problematiki starejših zaposlenih 

kompleksnejši in tako so tudi dobre prakse dobivale vse več dimenzij v novi, razvijajoči se veji 

managementa človeških virov – v managementu starosti.  

 

Dobre prakse danes vključujejo vse od ukrepov starostnega nediskriminiranja, preko promoviranja 

starostne raznolikosti, do pestrega nabora aktivnosti v posameznih dimenzijah managementa starosti, 

pri tem pa posegajo zlasti na področja zaposlovanja in ravnanja z ljudmi pri delu. Smisel uvajanja 

dobrih praks v organizacije je isti, kot so cilji in vizija managementa starosti, in sicer podaljševanje 

delovnega življenja zaposlenih z oblikovanjem organizacijskega okolja, ki omogoča razvoj in 

uveljavljanje potencialov vsakega posameznega zaposlenega, ne glede na starost.   

Dobrih praks ne smemo razumeti kot absolutna in enkrat za vselej postavljena merila in kot absolutne 

in enkrat za vselej postavljene ukrepe, ampak kot nabor možnosti delovanja na področju 

managementa starosti, tako na mikro kot na makro ravni. Sam izraz »dobre« prakse se najprej nanaša 

na ukrepe, ki pozitivno delujejo na starejše zaposlene, poleg tega pa dobre prakse pogosto pomenijo 

ukrepe, ki na dolgi rok organizaciji zmanjšujejo stroške ter hkrati pomenijo na splošno boljši HRM za 

vse generacije. 

 

Pri tem je treba opozoriti na problem, da mnoge organizacije uvajajo ukrepe managementa starosti 

fragmentirano, posamično in med seboj nepovezano. Tako se na primer veliko podjetij osredotoča na 

stalno izobraževanje starejših zaposlenih (Zwick, 2011 ), druga podjetja na postopno upokojevanje 

(Oude Mulders, Henkens, & Schippers, 2013 ), nekatera pa na zgodnje upokojevanje (zlasti z namenom 

nižanja stroškov delovne sile) ter na prilagoditve delovnega mesta (delovnih nalog).  

 

Da bi zmanjšali stroške dela, se še vedno veliko organizacij odloča za zgodnje upokojevanje, kot  možne 

rešitve za soočanje z negativnimi posledicami staranja delovne sile odpuščanje „dragih“ uslužbencev, 

kot so starejši delavci, ki uživajo razmeroma visoke plače na podlagi delovne dobe, ali starejši delavci 
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z zmanjšano produktivnostjo brez prilagoditev plačila. Zato lahko sisteme predčasnega upokojevanja 

obravnavamo kot način za zmanjšanje stroškov dela. Ne glede na povedano pa obstaja vse več študij, 

ki so izboljšale razumevanje odnosov in prakse delodajalcev do starejših delavcev (Conen et al., 2012; 

Taylor et al., 2013; van Dalen et al., 2015). 

 

Organizacijske politike za podaljševanje delovne dobe temeljijo na donosnosti tega ukrepa; zato se 

lahko stroški dela in produktivnost štejejo za pomembne determinante. Iz tega izhaja, da je za 

delodajalce logično, da sprejmejo ukrepe za zmanjšanje razlike med stroški dela in produktivnostjo, in 

sicer z 1) povečanjem produktivnosti, 2) uravnoteženjem stroškov in produktivnosti ali 3) znižanjem 

stroškov dela. To pomeni, da lahko delodajalci na primer sprejmejo ukrepe, namenjene ohranjanju 

človeškega kapitala delavcev, da preprečijo morebiten upad produktivnosti (npr. načrti usposabljanja 

za starejše delavce) ali ukrepe, namenjene ponovni vzpostavitvi ravnotežja med plačo in 

produktivnostjo (npr. z degradacijo – dodelitvijo manj zahtevnega dela) (Conen, Henkens and 

Schippers, 2012). 

 

Isti avtorji organizacijske politike aktivnega staranja oziroma managementa starosti razvrščajo v štiri 

kategorije: 1) ukrepi namenjeni povečanju produktivnosti (načrti usposabljanja za starejše delavce), 2) 

načini za zmanjšanje stroškov dela (predčasna upokojitev), 3) politike, ki se osredotočajo na 

uravnoteženje stroškov in produktivnosti (na primer z zmanjšanjem nalog in plače ali degradacijo), 4) 

skupina „prilagoditvenih ukrepov“ (kot so možnosti dodatnega dopusta ali zmanjšanje delovne 

obremenitve za starejše delavce). 

 

Na splošno so delodajalci najpogosteje uvedli gibljivi delovni čas kot ukrep za prilagajanje starejšim 

delavcem (35 odstotkov). Organizacije v več državah, kot sta Nizozemska in Danska, sprejemajo 

različne ukrepe, da bi zadovoljile potrebe svojih starejših delavcev, na primer z zmanjšanjem delovne 

obremenitve ali ponujanjem možnosti dodatnega dopusta za starejše delavce. Pogostost udejanjanja 

posameznih ukrepov je prikazana v odstotkih v tabeli 4.  

 

Evropska fundacija za izboljševanje življenjskih in delovnih pogojev (2013) je (podobno kot navedeno 

zgoraj) nabor dobrih praks na organizacijski ravni iskala pretežno znotraj naslednjih področij, in sicer 

(Eurofound, 2013; van Dalen et al., 2015): 

 Najemanje in zaposlovanje starejših delavcev;  

 Pričakovanje (načrtovanje) razvoja kariere  

 Izboljšanje delovnih pogojev in preprečevanje tveganj 

 Razvoj spretnosti in dostop do usposabljanja; 

 Olajšanje prehoda od dela do upokojitve;  

 Prenos znanja in veščin, ter 

 Razvoj programov tutorstev  
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Tabela 4:  Politike, uvedene od delodajalcev z namenom zadržanja starejših zaposlenih, odstotki 

 Združeno Danska  Francija  Nemčija  Italija  Nizozemska  Poljska  Švedska  VB  

Produktivnost           

Programi 
izobraževanj in 
usposabljanj za 
starejše 
zaposlene   

23 7 46 18 2 8 37 7 49 

Stroški           

Sheme 
zgodnjega 
upokojevanja   

17 6 18 16 6 32 33 11 1 

Uravnoteenje 
“stroški – 
produktivnost”  

         

Redukcija 
delovnih nalog 
in plače  
(“degradacija”)  

7 10 3 4 1 3 4 2 22 

Prilagoditveni 
ukrepi 

         

Ekstra dopust   15 26 9 10 1 31 3 8 14 

Zmanjpšanje 
delovne 
obremenitve  

18  24  9  8  6  25  11  12  23  

Skrajšanje  
delovnega časa 

23  34  8  22  2  20  4  21  48  

Ergonomski 
ukrepi  

29  28  28  20  5  28  38  32  30  

Fleksibilni 
delovni čas   

35  NA  28  45  12  32  29  42  NA  

Vir: Conen, Henkens & Schippers (2012) 
 

Navedena področja udejanjanja dobrih praks na organizacijski ravni so raziskovalci van Dalen, Henkens 

and Wang (2015) razvrstili na tri večje skupine:  

 Prilagoditveni ukrepi (angl. accommodation practices), ki se uporabljajo za kompenzacijo upada 

delovne zmožnosti kot posledice staranja; in na splošno vključujejo: skrajšanje delovnega časa, 

zmanjšanje delovne obremenitve, ergonomske ukrepe in starostno mejo za neredno delo ali 

izmene (preprečevanje starejšim delavcem, da delajo nadure ali nepravilne izmene). 

 Razvojni ukrepi (angl. development practices) so tisti ukrepi, katerih namen je povečati 

produktivnost starejših delavcev. Npr.: načrtovanje razvoja kariere, zagotavljanje posebnih 

ukrepov stalnega usposabljanja, nenehno posodabljanje znanja delavcev o najnovejših 

tehnologijah (Göbel & Zwick, 2012 ) ter promocija t. i. interne mobilnosti delovnih mest.   

 Ukrepi – povezani z odhodom v upokojitev (angl. exit routes); ukrepi za zgodnje upokojevanje 

omogočajo starejšim delavcem, da se v celoti ali delno upokojijo, tako da sprejmejo neko obliko 

premostitvene zaposlitve (angl. bridge employment). 

 

Žnidaršič (2008; 2019) ponudi model managementa starosti na organizacijski ravni, ki zajema ukrepe 

v medsebojno povezanih šestih področjih: 1) spreminjanje mentalnih modelov in odnosov v 

organizacijah (zlasti odpravljanje stereotipov, povezanih s starejšimi zaposlenimi); 2) HRM v luči 

staranja delovne sile (od zaposlovanja, razvoja zaposlenih, do prehoda v upokojitev); 3) upravljanje, ki 

spreminja znanje (angl. knowledge management); 4) zdravstveni menedžment (preventive in 
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kurativa); 5) upravljanje delovnega mesta: ergonomija/oblikovanje delovnega mesta; 6) vodenje 

različnih generacij (angl. cross-generational management).  

 

2.2.2 Primeri in učinki dobrih praks managementa starajoče se delovne sile v članicah EU 

 

Posamezne evropske države oziroma organizacije – vključene v projekt spopadanja s starostnimi 

ovirami (angl. Combatting age barriers project) pod okriljem Evropske fundacije za izboljševanje 

življenjskih in delovnih pogojev – že dobri dve desetletji bogatijo nabor dobrih praks na organizacijski 

ravni, ki so v začetni fazi vključevale naslednje dimenzije managementa starosti (Walker, 1998): 1) 

zaposlovanje; 2) usposabljanje, razvoj in vseživljenjsko učenje; 3) prožne delovne prakse; 4) 

oblikovanje delovnih mest – ergonomija; 5) spreminjanje stališč znotraj organizacij. Naegele in Walker 

(2006) sta dobre prakse v managementu starosti kasneje še razširila, in sicer sta že obstoječim dodala 

še naslednje dimenzije: 6) prekvalificiranje, 7) razvoj karier, 8) varovanje in promocija zdravja, 9) 

odhod iz delovnega življenja in prehod v upokojitev. Poleg tega pa sta ista avtorja poudarila pomen 

vsestranskega, celostnega pristopa pri uvajanju oziroma pri udejanjanju dobrih praks. Te so lahko tako 

preventivnega kot kurativnega značaja; izboljšanje možnosti za zaposlitev starejših in podaljševanje 

zaposlenosti zahteva dvojni pristop z dvema ciljema, in sicer: 1) promocija zaposljivosti ljudi skozi 

celoten zaposlitveni cikel, kar lahko preprečuje probleme, 2) zmanjševanje in odstranjevanje kritičnih 

problemskih situacij zaposlovanja v kasnejših obdobjih življenjskega cikla.  

 

Meje med posameznimi dimenzijami so največkrat zabrisane, saj organizacije v boju s starostnimi 

ovirami pogosto kombinirajo različne oblike dobrih praks. Iz sekundarnih virov (npr. Naegele in Walker 

(2006); Walker et al., 1997, Walker, 1998 itd.) izhaja nabor dobrih praks, ki jih v managementu starosti 

izvajajo tuje organizacije. Pri tem sama dobre prakse razporedim po dimenzijah oziroma temeljnih 

področjih managementa starosti, kot jih opredeljujem v teoretičnem modelu. Primeri so prikazani v 

tabeli 5. 

 

Tabela 5: Primeri implementacije dobrih praks managementa starajoče se delovne sile v določenih 
podjetjih v državah, članicah EU 

Področja in  

dimenzije  

dobrih praks 

 

       

   Primeri implementacije dobrih praks v nekaterih evropskih podjetjih  

 
HRM:  
Zaposlovanje  
(najemanje in 
odpuščanje) oziroma 
upokojevanje 

Srednje veliko švedsko podjetje (RAPID) kovinarske stroke se je osredotočilo na načrtno 

zaposlovanje manjšega števila starejših z namenom zagotavljanja starostne raznolikosti 

zaposlenih in hkrati zadostne zaloge znanj in izkušenj. 

Veliko britansko podjetje (London Borough of Hounslow) je ukinilo starostne meje v razpisih 
delovnih mest. 

IBM-Sernet v Italiji, ki se ukvarja s svetovalnimi storitvami, je uvedlo delo po pogodbi in s tem 

zagotovilo, da starejši visoko izobraženi strokovnjaki še naprej delajo za podjetje. 

Zaposlitvena agencija na lokalni ravni (Uitzendbureau 55+) na Nizozemskem se je specializirala 

za usklajevanje (in posredovanje) med starejšimi iskalci zaposlitve in razpisanimi delovnimi 

mesti. 
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HRM: Usposabljanje,  
razvoj in  
vseživljenjsko učenje 

Nemško kovinarsko podjetje (Keller GmbH) je uvedlo IT – tečaje za starejše delavce s posebnim 

poudarkom na kompatibilnosti z obstoječim znanjem zaposlenih.  

FORUM na Nizozemskem povečuje zavedanje o potrebnosti uvajanja strategij podaljševanja 

obdobja zaposlitve med učitelji; projekt izmenjave služb omogoča, da starejši učitelji sodelujejo v 

učnem procesu (stalno ali občasno). 

Neprofitni inštitut v Italiji za usposabljanje nezaposlenih, večinoma starejših ljudi se je pri svojem 

delovanju učinkovito povezal z enim od največjih sindikatov.  

Srednje-veliko dansko podjetje (Fontijne Holland) je uvedlo t.i. »osvežitveni tečaj« novih 

delovnih tehnologij za starejše od 40 let.  

The Professional Trainig Centre of a German Employers' Federation je razvil paleto spodbud 

usposabljanja starejših presežnih delavcev; programi so oblikovani tako, da razvijajo 

zaposlitvene priložnosti v SMEs.  

Podjetje, ki izdeluje aluminij v Grčiji (Hellas Can) spodbuja vključevanje starejših v različne 

programe usposabljanja, vključno s tečaji  uporabe informacijske tehnologije in stalnih »on-the-

job« treningov. 

 
HRM: 
Prožne delovne 
prakse 

Srednje-velika belgijska finančna družba (Fidisco NV) omogoča svojim starejšim zaposlenim 

(moškim preko 60 in ženskam preko 55 let) zelo prožne delovne vzorce; npr.: dve-urni krajši 

delovni teden brez odtegljajev pri plači, pretvorbo teh ur v dopust itd. 

Srednje-veliko gradbeno podjetje v Franciji je odpravilo zgodnje upokojevanje leta 1993 in ga 

nadomestilo s stopenjskim zgodnjim upokojevanjem kot del vajeniških shem; cilj je omehčati 

prehod v pokoj, olajšati začetek mladim in izkoristiti potencial starejših.   

Veliko francosko podjetje, ki prideluje sladkor, svojim delavcem omogoča stopenjsko zgodnje 

upokojevanje po shemi, tako da imajo diskrecijsko pravico so-oblikovanja delovnega urnika; 

prejemajo vsaj 90 % običajnega dohodka, in imajo pravico da sami napovejo datum svoje 

popolne upokojitve.   

 
Management 
delovnega okolja: 
Oblikovanje delovnih 
mest 
(ergonomija) 

Veliko družinsko prehrambno podjetje na Finskem (Ruoka-Saarioinen Oy) je ergonomsko 

izboljšalo fizično delovno okolje z nabavo nove opreme; poleg tega imajo zaposleni organizirano 

telovadbo in fitnes ter programe za hujšanje, kar ima zelo spodbuden učinek tako na fizično kot 

mentalno zmogljivost zaposlenih.   

Srednje-veliko dansko gradbeno podjetje (Hazenberg Construction) skuša problem staranja 

delovne sile obvladovati s sprotnim prilagajanjem delovnih mest in opravil ter stalnim socialno-

medicinskim nadzorom, ki vključuje periodične zdravniške preglede. Oblike prilagoditev: 

mentorstvo mlajšim - neizkušenim, prerazporeditev iz proizvodnje na delovna mesta nadzora, 

kombinacija starejšega zaposlenega z mlajšim, ki opravlja težja dela na posameznem delovnem 

mestu ter prilagoditev tempa dela.   

 
Spremembe 
mentalnih modelov: 
Spreminjanje  
stališč do starejših 
zaposlenih znotraj  
organizacije 

Glavni švedski proizvajalec avtomobilov (Volvo Penta)  je na staranje zaposlenih odgovoril z uvedbo 

programa spreminjanja stališč zaposlenih v zvezi z interno mobilnostjo; program vsebuje dodeljevanje 

denarnih sredstev posameznikom za vključevanje v individualne razvojne programe. 

Majhna belgijska agencija za kadre je med svojimi zaposlenimi naredila kampanjo s sporočilom, 

da imajo ravno starejši zaposleni bogato zalogo splošnih in profesionalnih izkušenj in znanj, in so 

običajno tudi zelo prožni.  

Srednje-velika veterinarska organizacija na Nizozemskem razvija strateško »age-aware« politiko 

med zaposlenimi; v prvi stopnji so 200 zaposlenim razdelili vprašalnike glede delovnih razmer 

(kvalitete del. mesta, motivacije itd.) in pogledov na aktivno staranje.  

 
Management zdravja 

Naftna družba v Veliki Britaniji (Oil Company) stalno izvaja zdravstvene preglede in ocenjevanja 

kritičnih delovnih mest starejših, da bi se izognili boleznim (bolečinah v hrbtu itd.), imajo stalno 

zaposlenega zdravnika.    

Sozial-Holding der Stadt Mönchengladbach v Nemčiji je razvil »program za management 

zdravja«, znotraj katerega aktivno delujejo delovne skupine, izvajajo izobraževalne krožke o 

ukrepih za ohranjanje zdravja (napotki za dvigovanje bremen itd.) .  

Nizizemski Albron, ki se ukvarja s keteringom, je uvedel IT-sistem, po katerem izvajajo t. i. »načrt 

varovanja zdravja na delovnem mestu«, po katerem lahko zaposleni določen čas telovadijo, 

poleg tega delo organizirajo s kombiniranjem starejših in mlajših, tako da lahko mlajši opravljajo 

fizično težka dela.   
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Živilska tovarna Ruoka-Saarioinen Oy, Finska delovno zmožnost svojih zaposlenih zagotavlja na 

kompleksen način skrbi za njihovo zdravje; z namenom ohranjanja zadovoljstva in s tem 

mentalnega ravnotežja, nenehno preverjajo atmosfero in klimo v organizaciji, skrbijo za fizično 

vadbo, redne zdravniške preglede ter za ozaveščanje zaposlenih o zdravem načinu življenja.   

Finska družba Ovako (kovinske konstrukcije) v management zdravja vključuje: analizo tveganj pri 

določenih delih, ustrezne ergonomske izboljšave, prerazporeditve zaposlenih – s konzultacijo s 

specialistom medicine dela, organizirajo delavnice o staranju, 5-dnevne rehabilitacijske 

programe v športnih in wellnes centrih za starejše od 54 let, osebne zdravniške preglede in 

delno upokojitev (v izogib preutrujanju na delu).  

 
Management 
ohranjanja 
organizacijskega 
znanja 

Rigas Elektromašinbuves Rupnica iz Latvije starejše uspešno vključuje v mentorske vloge, tako da 

svoje znanje preko mentorskih razmerij prenašajo na mlajše zaposlene.   

Švedski OKG (nuklearna energija) je uvedel dolgoročni program za prenos znanja od starejših na 

mlajše. Program vključuje dva pristopa, in sicer: (1) t. i. vzporedne zadolžitve (angl. parallel 

duty), pri čemer mlajši in starejši delajo drug ob drugem – skupaj in tako izmenjujejo znanja in 

izkušnje; in (2) prevzem vlog (angl. role takeover) pa pomeni, da ob nadzoru starejšega 

zaposlenega, mlajši prevzamejo njegovo vlogo.   

Elmhults Konstruktions AB (predelovalna industrija)  ceni bogate izkušnje starejših in  oblikuje 

starostno raznolike time, v katerih starejši  neformalno prevzemajo  vloge »nadzornika« mlajšim 

zaposlenim. 

 
Management 
medgeneracijskih 
razlik  

Projekt v Malmu (Švedska) je ciljal na starejše učitelje (med 62 in 65-im letom starosti), ki jih 

zadržujejo na delovnem mestu, in sicer v kombinacijah u mladimi učitelji; pri tem mlajši 

opravljajo delo v razredu, starejši pa dajejo povratno informacijo glede izboljšav.   

Nemški MicroTEC je ugotovil prednosti in dodatne zmožnosti, ki jih daje delo v starostno 

raznolikih timih. Poleg tega se starostno raznoliki timi odlično prilagajajo starostno raznolikim 

strankam ter pozitivno vplivajo na rušenje stereotipnih predpostavk v zvezi s starejšimi 

zaposlenimi.  

 
Celostni pristop k 
managementu 
starosti 

DSM na Nizozemskem celostno pristopa k managementu starosti; pri tem se osredotočajo na 

preventivne in kurativne ukrepe, in še zlasti na spremembo mentalnih modelov ter celotne 

kulture. Zaposlene spodbujajo k sooblikovanju svoje kariere skozi celotno obdobje zaposlitve 

(delovnega življenja), izobražujejo HRM o MS, uvajajo prožnost tako delovnega prostora, kot 

delovnega časa, izbire dopusta, prilagajajo delovna mesta po meri starejših oz. omogočajo 

ustrezne prerazporeditve, vsi zaposleni vedo, da se od njih pričakuje upoštevanje starejših v 

kontekstu grajenja kulture medgeneracijskega sožitja.    

Nemška korporacija KSB (črpalke in tesnila) uvaja množico ukrepov v prizadevanju k celostnemu 

pristopu v MS: individualni pogovori z zaposlenimi o njihovi karieri in načrtih za upokojitev oz. 

podaljševanje obdobja zaposlitve, omogočanje treningov in izpopolnjevanj, oprostitev nočnih, 

prožni urniki, mentorske dvojice z namenom prenosa znanj in razporeditve težkih del, 

zdravstveni pregledi, primerno nagrajevanje.  

Avstrijski Voestalpine (jeklene konstrukcije) je uvedel program LIFE (Light-hearted, Innovative, 

Fit, Efficient) z glavnim ciljem zadrževanja starejših zaposlenih. Programi vključujejo vse od 

starostno nevtralnih napotil na izobraževanja, prek transfera znanj v mešanih timih, vse do 

ergonomskih merjenj in izboljšav na delovnih mestih.  

Vir: Prirejeno po Eurofound (2013); Naegele in Walker (2006); Taylor, 2006; Walker et al., 1997, 

Walker, 1998; Žnidaršič, 2019. 
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2.2.3 Najbolj pogosto zabeleženi učinki udejanjanja dobrih praks managementa starajoče 

se delovne sile 

 

Dobre prakse na različnih področjih managementa starosti prinašajo organizacijam veliko ugodnih 

učinkov. Najbolj pogosto zabeleženi učinki so zbrani v tabeli 6.  

 

Tabela 6: Najbolj pogosto zabeleženi učinki udejanjanja dobrih praks managementa starajoče se 
delovne sile 

Področja in  
dimenzije  
dobrih praks 

 

           Učinki udejanjanja dobrih praks managementa starosti  

 

HRM:  

Zaposlovanje  

starejših 

Starejši zaposleni (današnje generacije) so pogosto bolj izobraženi, kot mlajši prosilci za delo, 

oziroma njihove veščine bolj ustrezajo potrebam organizacije, 

Zaposlovanje starejših poveča nabor znanj in veščin med zaposlenimi (posredovanje izkušenj 

mlajšim sodelavcem in medsebojno učenje), 

Sinergije starostno raznolikih delovnih timov vplivajo na povečanje produktivnosti in inovativnosti 

zaposlenih, 

Starostno raznoliki zaposleni se lahko boljše odzivajo na starostno raznolike stranke, na njihove 

raznolike potrebe, 

Zaposlovanje starejših pripomore k organizacijskemu imidžu delodajalca po meri posameznika 

oziroma delodajalca za vse generacije ter tako vpliva na izgradnjo pozitivne organizacijske identitete, 

Zaposleni lahko omilijo težave pomanjkanja določenih kadrovskih potencialov na trgu dela.  

 

HRM: 

Usposabljanje,  

razvoj in  

vseživljenjsko 

učenje 

Izpopolnjevanje znotraj organizacije in nadaljnje izobraževanje starejših zaposlenih vpliva na 

izboljševanje celotne ravni znanj in veščin v organizaciji in povečuje možnosti za inoviranje, 

Starejši zaposleni na plačilni listi so spodbuda in motivacija za mlajše, saj v vzorcih prosperiranja 

starejših vidijo možnost razvoja svoje lastne kariere; hkrati se pripadniki vseh generacij medsebojno 

učijo v timih, znotraj katerih poteka medgeneracijski prenos znanj, 

Izboljšave v kakovosti proizvodov in storitev, 

Vključevanje starejših zagotavlja vzdrževanje želene ravni veščin ter omogoča osnovo za nadaljnji 

strokovni razvoj, 

Sodelovanje v programih izpopolnjevanja na delovnem mestu povečuje zaposljivost starejših; ti 

postajajo bolj prožni in bolj motivirani ter bolj mobilni, tako navpično kot vodoravno, 

V primerih, ko so se zaposleni strokovno izpopolnjevali že v zgodnjih fazah razvoja kariere, so se bili 

zaposleni pripravljeni učiti tudi v kasnejših fazah zaposlitve, kar kaže na pomen zgodnjega pristopa 

k vseživljenjskemu učenju. 

 

HRM: 

Razvoj in 

načrtovanje kariere 

 

 

 

 

 

 

 

Razvijanje programov in udejanjanje razvoja karier zmanjšuje fizične preobremenitve in mentalni 

stres in tako prispeva k dolgotrajni zaposljivosti posameznika, 

Omogoča, da se znanja, veščine in izkušnje zaposlenih v vsaki fazi zaposlitvenega cikla maksimalno 

izkoristijo, 

Zaposleni (mlajši in starejši) si lahko začrtajo karierne cilje, na osnovi katerih nato razvijajo karierne 

poti, kar pozitivno učinkuje na motivacijo, pripadnost organizaciji, produktivnost in prožnost 

zaposlenih, 

Izognitev (pre)zgodnjih upokojevanj – kot posledice »zatona kariere« posameznika, 
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V primeru potrebnih prekvalifikacij, se le-te uskladi s kariernimi plani, kar omogoča bolj produktivno 

in uspešnejše prekvalificiranje, 

Razvoj kariere lahko zelo učinkovito vključuje mentorske vloge starejših zaposlenih, in naj bi bil 

usklajen z načrtovanjem nasledstva (prenos tihih znanj določenega področja na naslednika).  

 

HRM 

Prožne delovne 

prakse 

Pozitivni vpliv na zdravstveno stanje zaposlenih, motivacijo in kakovost osebnega življenja 

zaposlenih,  

Z organizacijskega vidika prožni vzorci delovnih praks vodijo v optimalno izrabo dela (človeških 

virov); hkrati so želje starejših in mlajših glede delovnega časa pogosto komplementarne, kar je moč 

s prožnimi urniki lepo uskladiti, 

Mnogi delodajalci poročajo o zmanjšanju izostankov z dela in bolniških dopustov ob hkratnem 

povečanju produktivnosti posameznikov; prožne oblike delovnih praks namreč pomenijo prispevek 

k humanizaciji dela, zlasti v zahtevnejših poklicih. Prav tako kot rezultat navajajo zmanjšanje števila 

zgodnjih upokojitev in invalidskih upokojitev ter odložitev upokojitev, 

Izboljša se uravnoteženje dela in osebnega življenja, zlasti to velja za starejše zaposlene ženske, ki 

skrbijo za starejše svojce, 

Prožne delovne prakse vplivajo na ostala merila, ki povečujejo zaposljivost posameznika, na 

spodbude za izobraževanje in izpopolnjevanje, načrtovanje karier in prenos znanj, 

Sheme postopnega upokojevanja omogočajo mehkejši prehod iz delovnega življenja v obdobje 

upokojitve in dodatno spodbujajo ekonomsko aktivnost tudi v obdobju upokojitve, 

Udejanjenje prožnih oblik dela pozitivno vpliva na družbeni ugled organizacije; znani so npr. slogani: 

delodajalec po meri, družini-prijazna organizacija, delodajalec za vse generacije itd…, kar povečuje 

zanimanje za zaposlitev v taki organizaciji – torej ima taka organizacija konkurenčne prednosti na 

trgu dela. 

 

Management 

zdravja 

 

Management 

delovnega okolja: 

Oblikovanje 

delovnih mest 

(ergonomija) 

 

Prekvalifikacije 

 

 

 

 

 

Visoko razviti sistem varstva pri delu in zdravstvene preventive, z močnim poudarkom na promociji 

zdravja in zdravega načina življenja, kar se pozitivno odraža na boljšem zdravstvenem statusu 

zaposlenih (merjenim s kazalniki kot npr.: fizični in psihični stres, število bolniških izostankov, stopnja 

zdravstveno pogojenih zgodnjih upokojitev), 

Učinkovita promocija zdravja je povezana z visokimi ravnmi zadovoljstva pri delu in motivacijo, 

dobrim delovnim vzdušjem in s kakovostnimi rezultati dela, 

S pomočjo zdravstvene preventive lahko organizacija v veliki meri obvladuje stroške – povezane z 

bolniškimi izostanki in zdravljenjem poklicnih bolezni, 

Z vidika zaposlenih je pomembna cela vrsta kriterijev, po katerih le-ti presojajo uspešnost 

prekvalifikacije in novega delovnega mesta: zmanjšanje delovne obremenitve in monotonosti dela, 

večja motivacija, večja odgovornost, možnost izrabe znanj in veščin, varnost delovnega mesta in 

nove priložnosti (namesto neprostovoljne zgodnje upokojitve), 

Z vidika organizacije se prerazporeditve ocenjuje zlasti glede na uspešnost zaposlenega na novem 

delovnem mestu (npr. porast produktivnosti) in glede na manjšo bolniško odsotnost. Uspešnost 

prerazporeditev ocenjujejo tudi na podlagi zadovoljstva prerazporejenih zaposlenih.  

HRM: 

Dobre politike načrtovanja in usmerjanja upokojitev organizaciji omogočijo, da lažje in učinkoviteje 

načrtuje nasledstvo in da se nasledniki lažje vpeljejo v delo in organizacijsko življenje, 
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Management 

upokojevanja 

Dobro oblikovane organizacijske politike načrtovanja in udejanjanja procesa upokojitev ugodno 

vplivajo na sloves organizacije v družbenem okolju, 

Z zaposlenimi, ki so se že upokojili, organizacija ohranja stike in tako ohranja bazo talentov in znanj 

ter pomembno vez za ohranjanje organizacijske kulture in stika s strankami, 

V primeru kadrovskih primanjkljajev (premajhne ponudbe dela na trgu), se lahko organizacija opre 

na svoje nekdanje zaposlene. 

Vir: Naegele in Walker (2006); Taylor, 2006; Walker et al., 1997, Walker, 1998 ter Žnidaršič (2008; 

2010). 

Oblikovanje in udejanjenje dobrih praks managementa starosti organizaciji pomaga pri prilagoditvah 

starejšim zaposlenim, poveča zdravo tekmovalnost in produktivnost, starejši znajo biti dober zgled 

mlajšim sodelavcem, izboljšuje se zaposljivost starejših, spodbuja se podaljševanje obdobja zaposlitve 

in zagotavlja se enake možnosti vsem zaposlenim, ne glede na starost (Naegele, Walker, 2006).  

Rezultati, ki jih kot pozitivne stranske učinke lahko pričakujemo v procesu uspešnega udejanjanja 

managementa starosti v organizaciji, so tudi (Ilmarinen, 2006): 

- povečanje vloge HRM-ja v organizaciji, in sicer od vzdrževanja optimalne starostne strukture 

zaposlenih do zadržanja starejših v delovnem življenju; 

- razvitje organizaciji lastnih modelov vzdrževanja produktivnosti in individualni pristopi v ravnanju 

z ljudmi pri delu; 

- spoznanje dvojnega učinka dela na zdravje posameznika prevrednoti pomen dela, zlasti v 

pozitivni smeri, kjer je vloga dela ključna komponenta pri osebnostni rasti in vzdrževanju dobrega 

zdravja skozi učinke izziva, pomena ter medosebnega sodelovanja; pozitivno stališče do dela 

oblikuje čvrste socialne vezi in interes za delo, kar tvori osnovni pogoj za podaljševanje obdobja 

zaposlitve posameznika;   

- s spoznavanjem vloge starejših zaposlenih, zlasti v smislu nosilcev nenadomestljivega 

izkušenjskega znanja, se spreminja pogled na starejše zaposlene, in sicer ta skupina ni več 

obravnavana kot problem, ampak kot rešitev; 

- pričakuje se, da se bodo bolniški dopusti in stres zmanjšali, saj bodo zaposleni ob primernih 

ukrepih managementa starosti sami želeli delati, in sicer z interesom in ne pod prisilo; 

- analiza stroškov in koristi (angl. cost-benefit analysis) zaposlovanja starejših v korist pozitivnih 

učinkov zaposlovanja starejših. 

 

Prednosti, ki jih management starosti prinese zaposlenim, je mogoče združiti v skupine, in sicer (Taylor, 

2006) v: 1) izboljšanje zaposlitvenih priložnosti za starejše – boljša ponudba služb, možnost kariernega 

razvoja ali gradnje sekundarne kariere, vzdrževanje več življenjskih vlog, večja gotovost ohranitve 

zaposlitve; 2) vzdrževanje zdravstvene kondicije – izboljšanje zdravja in splošne blaginje, boljše 

uravnavanje dela in zasebnega življenja, večja motivacija za delo, večje zadovoljstvo; 3) možnosti 

učenja in izrabe znanj in sposobnosti; 4) vzdrževanje socialnih kontaktov s sodelavci in z nadrejenimi 

– občutek pomembnosti, cenjenosti in pripadnosti skupini, izboljšanje zaupanja do nadrejenih, boljši 

medgeneracijski odnosi; 5) boljšo pripravo na (postopno) upokojitev.  

 

S stališča posameznika je nenadna upokojitev šokantna in brutalna sprememba, ki jo pogosto spremlja 

občutek nesmiselnosti nadaljnjega življenja, prav tako pa je nenadna upokojitev zaposlenega tudi s 
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stališča organizacije šokantna in znatna izguba izkušenj, dragocenih veščin in kvalitet posameznika, v 

katerega je organizacija dolgo obdobje vlagala (Reday-Mulvey, 2005). Prenos znanj na mlajše kolege 

in pozitivni učinki starostne raznolikosti v organizacijah so močan argument za management starejših 

v smeri njihovega zadržanja na delovnem mestu, zlasti z oblikami postopnega upokojevanja.  

 

2.2.4 Ukrepi zaviranja zgodnjega upokojevanja 

 

Management starosti na družbeni ravni obljublja dolgoživo družbo, torej družbo, ki bo socialno 

stabilna, v kateri bodo posamezniki sami pripomogli h gospodarski rasti in k višanju življenjskega 

standarda (Business Council of Australia, 2003). Raziskave dokazujejo (npr. Odums, 2006; Taylor, 

2006), da starejši, s tem ko ostajajo zaposleni, ostajajo tudi bolj zdravi in dlje v fizično dobri kondiciji, 

s čimer se zmanjšujejo stroški zdravstvenih storitev. Neaktivnost, vključujoč pasivno upokojitev, 

pospešuje procese staranja; tudi na tem področju raziskovalci ugotavljajo sindrom nerabe (Wagner et 

al., 1992). Hkrati management starosti odločilno vpliva na delovno zmožnost in pripravljenost oziroma 

na željo zaposlenih po podaljšanju delovnega življenja (Ilmarinen, 2006), kar oboje izboljšuje blaginjo 

zaposlenih, povezano z delom, in rezultate celotne organizacije. Kombinacija uspešnih zaposlenih in 

uspešne organizacije vodi v večjo kakovost življenja posameznika ter boljšo prihodnost družbe.  

 

Primeri konkretnih ukrepov zaviranja (pre)zgodnjega upokojevanja so zbrani v tabeli 7.   

 

Tabela 7: Ukrepi zaviranja zgodnjega upokojevanja 

KLJUČNI UKREPI  PRIMERI KONKRETNIH UKREPOV ZAVIRANJA ZGODNJEGA UPOKOJEVANJA IN DRŽAVE, KI SO 

JIH PODVZELE 

Omejene možnosti 

zgodnjega upokojevanja  

• Povišanje starostne meje, ki omogoča zgodnjo upokojitev: Avstrija, Belgija, Danska, Finska, 
Francija, Nemčija, Nizozemska, Španija, Švedska, Velika Britanija, Madžarska, Latvija, Litva, 
Poljska, Slovaška 

• Povišanje minimalnega števila let dela (npr. Italija z 20 na 35).    

• Ukinitev zgodnjega upokojevanja, z izjemo možnosti zmanjšane osnove za pokojnino (angl.- 
penalty points): Nemčija, Nizozemska , Španija, Madžarska, Slovenija. 

• »Kaznovanje« podjetij, ki zgodaj upokojujejo svoje zaposlene: Avstrija, Francija, 
Nizozemska.  
(npr. v Franciji so bile dovoljene zgodnje upokojitve samo za fizično zahtevna dela). 

Ovire pri presežkih in 

odpuščanju starejših 

zaposlenih  

• Belgija je leta 2002 uvedla sistem, da podjetje sofinancira zaposlitev presežnih delavcev, 
starejših od 55 let  

• Na Nizozemskem morajo delodajalci plačevati delež pri pokrivanju nadomestil za 
brezposelnost – v primeru odpuščanja zaposlenih, starejših od 57,5 let). 

Omejen dostop do 

invalidskih pokojnin 

in nadomestil za čas 

delovne nezmožnosti 

• Zmanjševanje dostopa do zgodnje upokojitve zaradi poklicnih bolezni: Danska, Finska, 
Italija, Nemčija, Nizozemska, Švedska, Norveška, Španija, Švedska, Švica, Luksemburg, 
Velika Britanija (npr. na Danskem so zmanjšali izdatke za financiranje invalidnin, tako država 
prispeva samo 35 %, kar je lokalne oblasti prisililo v strožja merila dodeljevanja invalidskih 
pokojnin; že v letu 1998-99 se je število odobrenih invalidskih pokojnin zmanjšalo za 32 %). 

• Dolžnost delovno nezmožnih zaposlenih, da si poiščejo drugo zaposlitev (pogodbeno ali t. 
i. »soft jobs« delo): Danska, Finska, Nizozemska, Švedska, Ciper, Madžarska, Latvija, 
Slovenija.  
(npr. na Danskem nova politika vključuje t.i. »flexi jobs« in »soft jobs«, da ljudi z 

zmanjšanimi delovnimi zmožnostmi ohranijo zaposlene – s sredstvi subvencij k plačam v 

privatnih in javnih podjetjih.)    
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Preventiva, vzdrževanje 

delovne zmožnosti 

• Redni zdravniški pregledi in rehabilitacija – v povezavi z iniciativami za ostajanje oziroma 
vrnitev na trg dela: Nemčija, Italija, Nizozemska, Norveška, Švica.   

Omejen dostop do 

nadomestil plače v 

primeru brezposelnosti 

• Zmanjšanje let (obdobja), ko oseba lahko prejema nadomestilo plače v primeru 
brezposelnosti: Avstrija, Finska, Nemčija, Velika Britanija, Švica, Slovenija.  
(npr. v Nemčiji je bilo z letom 2006 obdobje prejemanja nadomestil skrajšano z 32 na 12 

mesecev.)  

• Obveza aktivnega iskanja zaposlitve: Avstrija, Belgija, Francija, Nizozemska, Velika Britanija, 
Švica, Slovenija.     
(npr. na Nizozemskem se morajo starejši zaposleni (od 57,5 let dalje) od maja 1999 dalje 

prijaviti na Zavodu za zaposlovanje kot iskalci zaposlitve.  

Možnost za postopno 

upokojevanje 

• Možnost postopnega upokojevanja je uvedla večina držav EU. Starejšim zmanjšajo število 
delovnih ur, ti se deloma upokojijo.  (npr. Belgija in Nemčija postopno upokojevanje 
spodbujajo s sofinanciranjem delodajalcev, ki na deloma sproščeno delovno mesto 
zaposlijo brezposelno osebo). 

Vir: Prirejeno po Buck and Dworschak, 2003; European Employment Observatory Newsletter No. 12-
14; Geneva Association, Four Pillars Newsletter No. 26-35; Kotowska, 2005; Reday-Mulvey, 2005; 

Verša, 2002, Žnidaršič (2008); Žnidaršič (2010). 

 

2.2.5 Celostni pristop k managementu starosti – najboljša praksa  

 

Posamezne organizacije zelo različno pristopajo k managementu starosti. Mnoge udejanjajo posamezne 

ukrepe manjšega značaja in kot odgovor na trenutne probleme, npr. na pomanjkanje določenih 

profilov na trgu dela, ter se pri tem osredotočijo samo na določen vidik managementa starosti oziroma 

samo na zadnjo fazo zaposlitvenega cikla zaposlenih. Taki ukrepi – tudi če so posamični – pa so lahko 

osnova za celostno strategijo HRM-ja, naravnano na management starosti (Walker, 1997). Celostni, 

integrativni pristop k managementu starosti pomeni prehod od posamičnih problemov starajoče se 

delovne sile k tako imenovanim Lakmusovim testom preverjanja kakovosti celotnega spektra HRM 

politik, ki vključujejo vse ukrepe, in sicer od najemanja delavcev pa do zapuščanja delovnega življenja 

posameznika. Značilnosti celostnega pristopa k managementu starosti so:  

- poudarek na preventivnem reševanju problemov, ki se nanašajo na management starosti, 

- osredotočenost na celotno obdobje ekonomske aktivnosti posameznika in na vse starostne 

skupine, ne samo na starejše zaposlene, 

- delovanje (strategije in politike), ki vključujejo vse dimenzije managementa starosti, 

- na kratki rok se udejanjajo kurativni ukrepi za starejše zaposlene, ki se že srečujejo s težavami, 

npr. s primanjkljaji znanj, z zdravstvenimi problemi – povezanimi z delovnimi obremenitvami, itd. 

 

2.2.6 Celostna strategija managementa starosti 

 

Celostna strategija managementa starosti je zasnovana v smeri splošnega udejanjanja široke palete 

raznolikih, med seboj povezanih ukrepov na različnih področjih, na primer: prožni delovni čas se 

lahko povezuje z ukrepi varovanja zdravja pri delu, zaposlovanje mlajših se kombinira s prenosom 

znanj preko mentorskih razmerij in z novo organizacijsko strukturo učeče se organizacije ter z 

oblikovanjem dela v raznolikih delovnih timih.  
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Prav tako ne moremo pričakovati, da bodo starejši podaljševali obdobje zaposlitve preko možne 

starostne meje za upokojitev, če bodo samo primerno materialno stimulirani. Potrebno je kombinirati 

več ukrepov, ki spodbujajo starejše, da odložijo upokojitev, na primer osebne razgovore glede 

motivacije, želja in pričakovanj zaposlenih, prilagoditve organizacije dela, skupno načrtovanje 

nadaljnjega izpopolnjevanja in izobraževanja ter načrtovanja kariere. Ob tem pa seveda ustrezno 

kombinirati finančne in nefinančne spodbude. Učinki in pogoji za uspešno udejanjanje celostnega 

pristopa v managementu starosti so zbrani v tabeli 8.  

 

Tabela 8: Učinki in pogoji za udejanjanje celostnega pristopa v managementu starosti 

Učinki udejanjanja celostnega managementa starosti Pogoji za uspešno udejanjanje celostnega managementa 
starosti 

- Celotna organizacijska prožnost na področju 
managementa starosti se poveča, 

- Celostni pristop lahko izboljšajo učinkovitost 
posameznih ukrepov managementa starosti, 

- Integrativni ukrepi managementa starosti se lažje 
vgradijo v celotno strategijo HRM, kot samostojno 
izvajani ukrepi, 

- Posamezni ukrepi managementa starosti so lažje 
sprejeti tako s strani zaposlenih kot s strani vrhnjega 
managementa, če so del celostne strategije 
managementa starosti, 

- Celostni pristop ima trajnejši učinek in pozitivno 
deluje na preoblikovanje organizacijske kulture, ki je 
občutljiva na spremembe, ki jih prinašajo 
demografski trendi in ki posledično pomeni 
dolgoročno vzdržljivo organizacijsko vedenje.  

- Močna orientacija k celotni povezanosti organizacije, 
- Idealno je, če je strategija udejanjanja managementa 

starosti del splošne strategije, ki jo podpirajo tako 
vodstvo kot zaposleni (sindikati), 

- Management in vodilni se morajo izobraževati, 
ozaveščati na področju poznavanja številnih starostno 
pogojenih problemov ter na splošno pridobivati znanja 
nove veje managementa – managementa starosti, 

- Sistematično in vseorganizacijsko povečevanje 
zavedanja problematike managementa starosti in 
možnih poti reševanja.  

Vir: Prirejeno po Naegele in Walker, 2006, Žnidaršič (2008); Žnidaršič (2010). 
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3 Sistematičen pregled ključnih kazalnikov za Slovenijo 
 

3.1 Primerjava statističnih podatkov o delovni aktivnosti, zaposlenosti in 

brezposelnosti v Sloveniji z drugimi evropskimi državami 
 

UMAR (Kajzer, 2020; Kajzer & Rogan, 2022) ugotavlja, da v večni EU držav primanjkuje delovne sile, 

eden od pomembnih dejavnikov razpoložljive delovne sile pa je tudi staranje prebivalstva. UMAR v 

raziskavi tudi ugotavlja, da je COVID-19 epidemija vplivala na krčenje gospodarske aktivnosti v EU in 

poslabša razmere na trgu dela. S tem je epidemija v EU sprožila val prilagajanja trga dela - povečanja 

brezposelnosti ter uvajanja shem za ohranjanje delovnih mest,  v smislu subvencioniranega čakanja 

na delo ter dela s skrajšanim delovnim časom, s čemer se je poskušala ohraniti dohodke prebivalstva. 

V Sloveniji je epidemija najbolj prizadela dejavnost gostinstva in turizma, sprva tudi trgovine, kar je v 

prvi fazi najbolj prizadelo mlade in osebe z nizko stopnjo izobrazbe (nepodaljševanje pogodb za 

določeni čas in zmanjšanje začasnih oblik dela) oziroma poklice, v katerih so nadpovprečno zastopane 

ženske, plače pa so podpovprečne (Kajzer, 2020; Bratuž Ferk et al., 2021). V Sloveniji gre omeniti tudi 

dvig povprečne plače kot posledico dviga zakonsko določene minimalne plače, izplačilo dodatkov za 

delo med epidemijo in podobno. Ob okrevanju gospodarske rasti v 2021 pa se je tudi brezposelnost 

znižala na predkrizno raven v večini EU držav. Zmanjšana ponudba delovne sile kot posledica 

demografskih sprememb ter umik dela prebivalstva s trga dela, ob hkratnem povečanju povpraševanja 

po delovni sili v 2021, so vplivali na presežek povpraševanja nad ponudbo ter na težave podjetij pri 

iskanju primernega kadra (Kajzer, 2021). Kot prikazano na sliki 3, se je zaposlenost v letu 2020 najbolj 

znižala v Španiji, medtem ko je v letu 2021 ob okrevanju gospodarske aktivnosti zaposlenost v večini 

EU držav ponovno narasla, kot prikazuje slika 4, številna podjetja pa se ponovno soočajo s 

pomanjkanjem delovne sile (Kajzer & Rogan, 2022). 

 

Slika 3: Zaposlenost v letu 2020 

 
Vir: Kajzar (2021). 
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Slika 4: Sprememba zaposlenosti (po nacionalnih računih) 

 
Vir: Kajzar (2021). 

 

Kot prikazuje tabela 9, je imela izmed EU-27 držav v letu 2021 najvišjo stopnjo zaposlenosti (angl. 

resident population concept – LFS (Labour Force Survey)) prebivalstva starega med 15 do 24 let 

Nizozemska, kjer je bilo zaposlenih kar 71,7% celotne populacije v tem starostnem razredu. Najnižji 

delež zaposlenih v tej starostni skupini pa je imela Grčija (13,4%). V starostnem razredu 25-54 let 

imamo najvišjo stopnjo zaposlenosti v Sloveniji (88,3%), sledijo pa nam Madžarska (87,0%) ter Malta 

(86,6%), medtem ko ima Italija najnižjo stopnjo (70,2%). V najvišjem starostnem razredu 55 do 64 let, 

pa ima najvišjo stopnjo zaposlenosti v EU-27 Švedska (76,9%), najnižjo dosegajo v Romuniji (43,8%), 

Slovenija pa je pod povprečjem EU-27. 
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Tabela 9: Zaposlenost v EU-27 po starostnih razredih 

 
Vir: EUROSTAT (2022). 
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Tabela 10 prikazuje razmerje zaposlenih po starostnih skupinah med zaposlenimi s krajšim delovnim 

časom od polnega ter zaposlenimi s polnim delovnim časom. Med mladimi od 15-24 let jih je v Q4 

2021 največji delež delal za krajši delovni čas na Nizozemskem, sledi Danska, medtem ko je bilo v tej 

starostni skupini najbolj ugodno razmerje med zaposlenimi za krajši delovni čas od polnega in 

zaposlenimi za  polni delovni čas v prid polnega delovnega časa med mladimi na Hrvaškem, v Romuniji 

ter na Madžarskem. Nizozemska, Nemčija in Avstrija sodijo med države z največjim deležem zaposlitev 

za krajši delovni čas med srednjo in starejšo populacijo (25-49 in 50-74 let), medtem ko je ta delež 

najnižji v Bolgariji, Romuniji in na Slovaškem. Slovenija je imela v Q42021 v najmlajšem starostnem 

razredu (15-24) nekoliko višje razmerje zaposlitev za krajši delovni čas od povprečja EU-27, medtem 

ko je pri srednjem in starejšem razredu (25-49 ter 50-74) razmerje med zaposlenimi za krajši delovni 

čas in zaposlenimi za polni delovni čas v Sloveniji nižje od povprečja EU-27 (več zaposlenih za polni 

delovni čas). 

 

Tabela 11 pa prikazuje brezposelnost v EU-27 državah, in sicer celotno v absolutnih številkah (v 1.000 

oseb) ter ločeno za ženski in moški spol kot delež celotne populacije, po starostnih razrednih 15-24 

let, 25-54 let ter 55 do 74 let. Iz tabele je razvidno, da je imela v 2021 med mladimi 15-24 let najnižjo 

stopnjo brezposelnosti Češka, med EU-27 države z najvišjo stopnjo brezposelnosti mladih 15-24 let pa 

se uvrščata Švedska in Španija, tako pri moških, kot pri ženskah. V razredu 25-54 let ima najnižjo 

stopnjo brezposelnosti pri moških in ženskah kot delež celotne populacije Malta, sledita Nemčija in 

Poljska, med državami z najvišjo stopnjo brezposelnosti pri moških in ženskah v tem starostnem 

razredu pa se v okviru držav EU-27 uvršča Grčija, sledi pa ji Španija. V okviru najstarejšega starostnega 

razreda je brezposelnost žensk kot delež celotne populacije najnižja na Poljskem, pri moških pa na 

Češkem, medtem ko je stopnja v tej starostni skupini pri obeh spolih najvišja v Španiji. Slovenija je v 

vseh starostnih razrednih in pri obeh spolih v letu 2021 dosegla nižjo stopnjo brezposelnosti kot delež 

celotne populacije od povprečja držav EU-27.  

 

Iz tabele 12 pa je razvidno, da so imeli v letu 2021 v starostnem razredu 15-74 let največje probleme 

z dolgoročno brezposelnostjo (brezposelnost nad 12 mesecev) v Grčiji, sledili pa sta Italija in Slovaška, 

medtem ko je bil delež brezposelnih, ki več kot 12 mesecev ne morejo najti zaposlitve od vseh 

brezposelnih najmanjši na Nizozemskem in na Švedskem. V Sloveniji je bil delež dolgoročno 

brezposelnih malenkostno pod povprečjem držav EU-27.  
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Tabela 10: Primerjava zaposlitev za polni in krajši delovni čas (v 1.000 zaposlenih) 

 
Vir: EUROSTAT (2022). 
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Tabela 11: Stopnja brezposelnosti 

 
Vir: EUROSTAT (2022). 
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Tabela 12: Dolgoročna brezposelnost 15-74 let 

 

Vir: EUROSTAT (2022). 
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Slovenija je v 2018 zaostajala za EU tako po višini sredstev, ki jih je namenila programom aktivne 

politike zaposlovanja, kot tudi po številu oseb, ki so vključene v tovrstne programe, kot prikazuje slika 

5, kljub temu da analize potrjujejo učinkovitost teh programov, največji učinek pa naj bi imela 

programa usposabljanja na delovnem mestu in subvencij za zaposlitev (Bratuž Ferk et al., 2021).  

 

Slika 5: Število vključenih v ukrepe aktivne politike zaposlovanja na 100 oseb, ki želijo delati 

 
Vir: Bratuž Ferk et al. (2021). 

 

Bratuž Ferk et al. (2021) na UMAR ugotavljajo tudi, da bi  bilo smotrno povečati vlaganja v 

izobraževanje, usposabljanje in prekvalifikacije, predvsem za poklice z rastočim povpraševanjem, kar 

bi lahko privedlo do manjšanja neskladja na trgu dela (znanje, usposobljenosti, spretnosti, 

kompetence), saj se le-te spreminjajo zaradi digitalne in zelene preobrazbe, tehnološkega napredka 

ter staranja prebivalstva. 

 

V okviru analize evropskega stebra socialnih pravic (v nadaljevanju ESSP) za Slovenijo med 2000-2020, 

ki temelji na dvajsetih načelih in pravicah razdeljenih na tri področja družbene blaginje: 1) enake 

možnosti in dostop do trga dela, 2) pošteni delovni pogoji, ter 3) socialna zaščita in vključenost, UMAR 

(Bratuž Ferk, et al., 2021) ugotavlja, da se Slovenija po večini glavnih kazalnikov uvršča visoko med 

državami EU, podpovprečna pa je pri kazalniku neizpolnjene potrebe po zdravstveni oskrbi ter 

osnovnih digitalnih spretnostih, izzivi pa se kažejo tudi na področju socialne vključenosti nekaterih 

ranljivih skupin, učinkovitosti in vzdržnosti sistemov socialne zaščite ter spremljanju in razvijanju 

programov enakega obravnavanja in vključenosti za skupine, ki niso ustrezno zastopane v kazalnikih. 

Nadalje ugotavljajo, da imamo v Sloveniji visoko vključenost mladih v izobraževanje in nizke 

neenakosti v izobraževanju, zmanjšuje pa se udeležba odraslih v izobraževanju in usposabljanju, saj se 

je vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje v zadnjem desetletju znatno znižala, kar negativno vpliva 

na njihove zaposlitvene možnosti ter prilagajanje spremembam na delovnem mestu in v družbi. 

 

Slika 6 prikazuje glavne kazalnike na področju enakih možnosti in dostopa do trga dela, medtem ko 

slika 7 prikazuje glavne in dopolnilne kazalnike za področje poštenih delovnih pogojev leta 2019. 

Avtorji študije ugotavljajo, da v Sloveniji s primerjavo z EU državami področje varstva in zdravja pri 

delu še ni dovolj usklajeno s spreminjajočimi se oblikami dela ter novimi razmerami vezanimi na covid-

19 epidemijo, kot so povečanje dela na daljavo ter povečanja obsega dela, prav tako pa ni dovolj 
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prilagojeno staranju prebivalstva in delovne sile ter digitalni ter zelenim iniciativam. Prav tako 

podpovprečno je tudi ukrepanje za preprečevanje kostno-mišičnih obolenj ob visoki intenzivnosti dela 

ter raznih psihosocialnih tveganj, kar je bistveno vplivalo na visok absentizem med 2010-2020 v 

Sloveniji v primerjavi z EU. Glavni izzivi na področju poštenih delovnih pogojev so 1) zagotavljanje 

socialne varnosti v primeru nestandardnih oblik dela, 2) ustvarjanje novih, kakovostnejših delovnih 

mest, 3) ukrepanju na področju varnosti in zdravja pri delu v smislu zmanjševanja psihosocialnih 

tveganj in drugih obolenj zaradi visoke intenzivnosti dela, ob upoštevanju spremenjenih razmer, kot 

npr. pravica do digitalnega odklopa, 4) večjem socialnem dialogu, 5) ukrepih za spodbujanje 

zaposlovanja mladih in dolgotrajno brezposelnih ter 6) ohranitvi cenovno dostopne in kakovostne 

javne vzgoje in varstva otrok ter seznanitvijo o pravicah do izrabe očetovskega dopusta. Prav tako 

avtorji ugotavljajo, da je dostopnost zdravstvenih storitev pri nas omejena zaradi dolgih čakalnih dob, 

košarica pravic pa je zelo široka, najbolj izrazit problem pa je zaostanek v razvoju storitev oskrbe na 

domu  (Bratuž Ferk et al., 2021).   

 

Slika 6: Glavni kazalniki za enake možnosti in dostop do trga dela leta 2019 

Vir: Bratuž Ferk et al. (2021). 
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Slika 7: Glavni in dopolnilni kazalniki za področje poštenih delovnih pogojev leta 2019 

 

Vir: Bratuž Ferk et al. (2021). 

 

Epidemija je povečala delež ljudi, ki redno ali občasno delajo od doma, vendar pa je v Sloveniji 

povečanje manjše kot v povprečju EU, kot prikazuje slika 8. Prednosti dela na daljavo za delavce so, da 

omogoča večjo avtonomijo pri organizaciji delovnega časa, prihranek pri stroških in na času vezanih 

na prevoz, lažje usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja ter večjo produktivnost, medtem ko so 

najpogostejše slabosti, da lahko povzroči večjo intenzivnost dela, podaljšanje delovnega časa ter 

težave pri odklopu od dela (Bratuž Ferk et al., 2021). 
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Slika 8: Delež zaposlenih (15-64 let), ki redno ali občasno delajo od doma - Slo vs. EU levo; glede na 
spol za Slovenijo - desno 

 
Vir: Bratuž Ferk et al. (2021). 

 

Tabela 13 prikazuje, kako pogosto so zaposleni v 2019 prilagodili delovni čas, da so končali delovne 

naloge. V mlajši skupini 15-34 let so najpogosteje delovni čas prilagajali v Luksemburgu, sledijo Finci. 

V starostni skupini 35-49 let so najpogosteje delovni čas prilagajali na Finskem, sledili pa smo jim 

Luksemburžani in Slovenci, medtem ko so v najstarejši skupini 50-74 let delovni čas najpogosteje 

prilagajali na Finskem, sledimo Slovenci. 

 

Iz tabele 14 je razvidno, da je imela Slovenija leta 2020 v vseh starostnih razredih (15-34, 35-54 in 55-

64) nižji odstotek zaposlenih in bivših zaposlenih v zadnjih 12 mesecih, ki so prijavili nezgodo pri delu 

od povprečja EU-27. Finska je EU država, ki je v letu 2020 dosegla najvišje odstotke v vseh starostnih 

razredih (med EU-27 državami, za katere je EUROSTAT zbral podatke), medtem ko so v starostnem 

razredu 15-34 poročali o najmanj nezgodah pri delu na Madžarskem, sledi Romunija, v starostnem 

razredu 35-54 v Litvi, sledi Latvija, v starostnem razredu 55-64 pa v Romuniji, sledi pa ji Madžarska.  
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Tabela 13: Pogostost prilagajanja delovnega časa za dokončanje nalog 

 
Vir: EUROSTAT (2022), lastni izračuni. 
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Tabela 14: Odstotek zaposlenih in bivših zaposlenih v zadnjih 12 mesecih, ki so prijavili nezgodo pri delu (v %) 

 
Vir: EUROSTAT (2022). 
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Iz tabele 15 je razvidno, da je v Sloveniji delež zaposlenih oseb, ki so poročale o izpostavljenosti 

dejavnikom tveganja, ki lahko škodljivo vplivajo na fizično zdravje v letu 2020 v vseh starostnih 

skupinah, skupno ter ločeno za moške in ženske, višji od povprečja EU-27, izjema so zgolj ženske v 

starostni skupini 15-34 let, kjer je Slovenija pod povprečjem EU. Najvišji v Sloveniji so deleži zaposlenih 

oseb, ki so poročale o izpostavljenosti dejavnikom tveganja, ki lahko škodljivo vplivajo na fizično 

zdravje v starostnih skupinah 35-54 ter 55-64 let. Izmed EU-27 držav je najnižji delež zaposlenih oseb, 

ki so poročale o izpostavljenosti dejavnikom tveganja, ki lahko škodljivo vplivajo na fizično zdravje v 

letu 2020 dosega Nemčija, najvišji pa Portugalska.  

 

Iz tabele 16 je razvidno, da je delež zaposlenih oseb, ki so poročale o izpostavljenosti dejavnikom 

tveganja, ki lahko negativno vplivajo na duševno dobro počutje v letu 2020 v Sloveniji v vseh starostnih 

razredih, tako skupno, kot pri moških in ženskah, pod povprečjem EU-27. Podatki kažejo tudi, da je 

delež zaposlenih žensk, ki so poročale o izpostavljenosti dejavnikom tveganja, ki lahko negativno 

vplivajo na duševno dobro počutje v Sloveniji višji od deleža zaposlenih moških, ki so poročali o 

izpostavljenosti dejavnikom tveganja, ki lahko negativno vplivajo na duševno dobro počutje v vseh 

starostnih razredih za katere obstajajo podatki. Izmed EU-27 držav imata najnižji delež zaposlenih 

oseb, ki so poročale o izpostavljenosti dejavnikom tveganja, ki lahko negativno vplivajo na duševno 

dobro počutje Nemčija in Litva, najvišji pa Švedska, sledi pa ji Grčija. Primerjava tabel 15 in 16 kaže, da 

je delež zaposlenih oseb, ki so poročale o izpostavljenosti dejavnikom tveganja, ki lahko negativno 

vplivajo na duševno dobro počutje v letu 2020 v Sloveniji bistveno manjši od deleža zaposlenih oseb, 

ki so poročale o izpostavljenosti dejavnikom tveganja, ki lahko škodljivo vplivajo na fizično zdravje. 

 



 

50 
 

Tabela 15: Delež zaposlenih oseb, ki so poročale o izpostavljenosti dejavnikom tveganja, ki lahko škodljivo vplivajo na fizično zdravje 

 
Vir: EUROSTAT (2022).
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Tabela 16: Delež zaposlenih oseb, ki so poročale o izpostavljenosti dejavnikom tveganja, ki lahko negativno vplivajo na duševno dobro počutje 

 
Vir: EUROSTAT (2022). 
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UMAR (Bratuž Ferk et al, 2021) izpostavlja, da je potrebno izboljšanje zdravstvenih in varnostih 

standardov pri delu za varovanje zdravja delavcev, prav tako pa bo to pozitivno vplivalo na 

gospodarstvo, pri tem pa je pomembno, da se odzivajo na hitre družbene in tehnološke spremembe, 

kakor tudi nove poklicne bolezni. Evropska komisija ocenjuje, da se v EU zaradi bolezni in nesreč pri 

delu nameni cca 3,3% BDP. Študija kaže, da je imelo leta 2019 v Sloveniji več delovnih organizacij  kot 

povprečje EU vzpostavljene ustrezne postopke za varstvo in zdravje pri delu, kljub temu pa je bil delež 

absentizma zaradi poškodb pri delu in bolezni v Sloveniji višji. Slika 9 prikazuje delež organizacij, ki so 

uporabljale storitve strokovnjakov (levo) oz. izvajale ukrepe ozaveščanja o pomenu zdravja in telesni 

aktivnosti na delovnem mestu (desno) v letu 2019, slika 10 pa prikazuje delež povečanja odsotnosti 

zaradi bolezni in nesreč v letu 2019. 

 

Slika 9: Delež organizacij, ki so uporabljale storitve strokovnjakov (levo) oz. izvajale ukrepe 
ozaveščanja o pomenu zdravja in telesni aktivnosti na delovnem mestu (desno) v letu 2019 

 
 

Vir: Bratuž Ferk et al. (2021). 

 

Slika 10: Delež povečanja odsotnosti zaradi bolezni in nesreč leta 2019 

 
Vir: Bratuž Ferk et al. (2021). 
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Slika 11 prikazuje, da je bil delež organizacij v letu 2019, ki so bile izpostavljene različnim dejavnikom 

tveganja varstva in zdravja pri delu v Sloveniji višji od povprečja EU, medtem ko je bil delež organizacij, 

ki so se odzvala na tveganja s preventivnimi ukrepi veliko nižji od povprečja EU.  

 

Slika 11: Delež organizacij, izpostavljenih dejavnikom tveganja (levo) ter delež organizacij, ki so 
uvedle preventivne ukrepe (desno) v letu 2019 

 
Vir: Bratuž Ferk et al. (2021). 

 

Raziskave kažejo, da so se med 2014 in 2019 v Sloveniji načrti in ukrepi za preprečevanje stresa in 

psihosocialnih tveganj na delovnem mestu povečali, a so bili kljub temu leta 2019 nižji od povprečja 

EU. V letu 2019 je imelo 28,5% organizacij v Sloveniji z več kot 20 zaposlenimi vzpostavljen akcijski 

načrt za preprečevanje stresa (povprečje EU 34,6%), 73,3% jih je imelo postopke za obravnavo 

ustrahovanja in nadlegovanja (EU 46,3%), bolje od evropskega povprečja pa so se slovenske 

organizacije odrezale tudi na področju reševanja morebitnih primerov groženj, zlorab ali napadov s 

strani strank, pacientov, učencev ali drugih zunanjih oseb (61,7 %; EU: 52,6 %). Uporaba tovrstnih 

ukrepov za upravljanje nastajajočih psihosocialnih tveganj v zadnjih treh letih pa je v Sloveniji v večini 

pod povprečjem EU, z izjemo usposabljanja za reševanje konfliktov (SLO: 37,7 % delovnih organizacij, 

EU: 34,5 %). Ukrep reorganizacije dela za zmanjšanje zahtev delovnega mesta in pritiska na delu je v 

Sloveniji uporabilo 29,2 % organizacij (EU: 44,1 %), medtem ko je zaupno svetovanje v Sloveniji 

uporabilo 24,9 % organizacij (EU: 42,8 %). V primerih predolgega delovnika je v Sloveniji ukrepalo 14 

% organizacij (EU: 30 %). Sicer so se v obdobju 2014-2019 deleži navedenih ukrepov v Sloveniji 

povečali, vendar še vedno krepko zaostajajo za povprečjem EU. V 65,8% so zaposleni v Sloveniji lahko 

sami sprejemali odločitve o tem, kako opraviti delo (EU: 68,9 %). Informiranost zaposlenih o 

vključevanju psihosocialnih tveganj v ocene tveganja pa je bila v Sloveniji izvedena v 57,5 % organizacij 

(EU: 64,1 %). Nadalje študija ugotavlja, da je bila leta 2019 uporaba digitalnih tehnologij pri delu v 

Sloveniji pogostejša od povprečja EU, prav tako pa so bile pogostejše tudi razprave o tveganjih 

povezanih z uporabo digitalnih tehnologij. Slika 12 prikazuje % organizacij, v katerih so razpravljali o 

posameznih tveganjih za varnost in zdravje pri delu v povezavi z digitalizacijo (levo) ter 

najpomembnejše razloge za obravnavo varnosti in zdravja pri delu zaradi digitalizacije v letu 2019 

(Bratuž Ferk et al., 2021). 

 



 

54 
 

Slika 12: Delež organizacij, v katerih se je odvijala razprava o posameznih tveganjih za varnost in 
zdravje pri delu v povezavi z digitalizacijo (levo) ter najpomembnejši razlogi za obravnavo varnosti in 

zdravja pri delu zaradi digitalizacije v letu 2019 

 
Vir: Bratuž Ferk et al. (2021). 

 

Slika 13 pa prikazuje število izgubljenih delovnih dni na zaposlenega 

 

Slika 13: Število izgubljenih delovnih dni na zaposlenega 2015 in 2019 oz. zadnje razpoložljivo leto 

 
Vir: UMAR (2022). 
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3.2 Osnovni ekonomski in demografski kazalniki za Slovenijo  

 

Demografskim spremembam vezanim na starostno strukturo družbe, ki se vse bolj stara, saj se 

pričakovano trajanje življena podaljšuje, delež starejših od 65 pa hitro narašča, bomo skladno s 

strategijo dolgožive družbe morali prilagoditi vse obstoječe sisteme in ureditve (kot npr. trg dela, 

izobraževanje in usposabljanje, socialno zaščito, bivalno in delovno okolje, civilno in politično 

udejstvovanje), da bomo ustvarili okolje za kakovostno življenje vseh generacij in kakovostno staranje 

(Vlada RS, 2016).  

 

UMAR (Bratuž Ferk et al., 2021)  ugotavlja, da kazalnik za leto 2019 kaže, da je pričakovana doba 

zdravega življenja v Sloveniji 60,9 let, medtem ko je v povprečju EU 65 let, to pa pomeni v Sloveniji 

večji pritisk na sisteme socialne zaščite zaradi predčasnega upokojevanja in večjih potreb po storitvah 

zdravstva in dolgotrajne oskrbe, problem v Sloveniji pa so dolge čakalne dobe, na zagotavljanje 

dostopnosti zdravstvenega varstva pa je močno vplivala tudi epidemija Covid-19.  

 

Iz Zdravstvenega statističnega letopisa 2020 (zadnji razpoložljivi letopis NIJZ) je razvidno, da se število 

prebivalcev Slovenije od 1955 veča, predvsem na račun priseljevanja. V letu 2020 je imela Slovenija 

2.100.126 prebivalcev, število živorojenih otrok na 1.000 prebivalcev pa se zmanjšuje. Starostna 

piramida prikazuje staranje družbe iz izgublja obliko piramide, saj se je delež mladih do 25 let občutno 

zmanjšal, medtem ko delež starejših od 50 občutno narašča, veliko slabšo situacijo pa kaže projekcija 

za 2060 (slika 14). Tabela 17 prikazuje osnovne demografske in ekonomske podatke za Slovenijo, 

podrobnejša primerjava med regijami (Tabela 18) pa prikazuje bistvena odstopanja med statističnimi 

regijami. Indeks staranja prikazuje razmerje med številom oseb 65+, in številom oseb starih 0-14 let.  

 

Slika 14: Starostne piramide prebivalstva Slovenije za 1953 in 2020 ter projekcija za 2060 

 
Vir: SURS (2021); NIJZ (2022b). 
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Tabela 17: Osnovni demografski in ekonomski kazalniki za Slovenijo 

 
Vir: SURS (2021), NIJZ (2022b). 

 

Tabela 18: Osnovni demografski in ekonomski kazalniki za Slovenijo po regijah, 2020 

 
Vir: SURS (2021), NIJZ (2022b). 
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Pričakovano trajanje življenja ob rojstvu je v letu 2019 za moške znašalo 78,7 let, za ženske pa 84,5 let, 

medtem ko je pričakovano število zdravih let življena ob rojstvu pri moških znašalo 60,8 let, pri ženskah 

pa 61,2 leti, kot prikazuje tabela 19. Povprečna starost umrlih se zvišuje, moški so v povprečju dočakali 

75 let, ženske pa 83 let. Najpogostejši razlogi za smrt so bolezni obtočil (srčni infarkt, možganska kap, 

odpoved srca, …) ter neoplazme (rak prebavil, prostate, dojk in pljuč), ki so predstavljale kar 59% vseh 

smrti v 2020, tretje mesto pa so zasedle infekcijske in parazitne bolezni, vključujoč SARS-CoV-2. V letu 

2020 je bilo s Covid-19 povezanih 3.390 smrti, od tega 260 več pri ženskah v primerjavi z moškimi, 

najvišje stopnje pa so bile dosežene pri starejših, bistveno največ pa pri najstarejših 85+ let (NIJZ, 

2022b). 

  

Tabela 19: Pričakovano trajanje življenja in pričakovana zdrava leta življenja ob rojstvu 

 
Vir: EUROSTAT (2021), NIJZ (2022b). 

 

UMAR (2022) v Poročilu o razvoju, s katerim spremlja uresničevanje strategije razvoja Slovenije 

ugotavlja, da je Slovensko gospodarstvo po epidemiji Covid-19 v letu 2021 hitro okrevalo, s čimer se 

je ohranil dokaj stabilni finančni in materialni položaj prebivalstva, še vedno pa ostaja razvojna vrzel 

za povprečjem EU. Ob koncu 2021 je bilo število delovno aktivnih najvišje do sedaj, število registriranih 

brezposelnih pa blizu najnižje ravni. Za Slovenijo je značilna tudi prepočasna preobrazba v visoko 

produktivno, nizkoogljično krožno gospodarstvo. Na področju zdravstvenega stanja, dostopnosti 

zdravstva in dolgotrajne oskrbe je epidemija Covid-19 še dodatno poslabšala stanje. Zaradi visoke 

smrtnosti v 2020 se je pričakovano trajanje življenja zmanjšalo za 1 leto, možen pa je tudi padec števila 

pričakovanih let zdravega življenja, epidemija pa je vplivala tudi na duševno zdravje, dostopnost 

zdravstva (pomanjkanje zdr. osebje in dolge čakalne vrste).  

 

UMAR nadalje ugotavlja, da je v preteklosti prišlo do premikov v strukturi diplomantov v smeri 

povpraševanja, vendar še ne dovolj, zlasti pereče za prehod v nizkoogljično, krožno gospodarstvo in 

potreb dolgožive družbe pa je pomanjkanje kadrov v zdravstvu, dolgotrajni oskrbi ter informacijsko-

komunikacijski tehnologiji. Povečati pa bi bilo potrebno tudi vseživljenjsko učenje odraslih ter 

privlačnost Slovenije za zaposlovanje domačih in tujih strokovnjakov. Grožnjo slovenskemu in EU 

gospodarstvu pa predstavljajo tudi šoki na mednarodnih trgih, kot so vojna v Ukrajini, motnje v 

dobavnih verigah, rastoče cene surovin/energentov, itd. 
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3.3 Pregled statističnih podatkov za Slovenijo – delovna aktivnost, 

zaposlenost, brezposelnost 

 

Tabela 20 prikazuje prebivalce Slovenije po aktivnosti. Iz zadnjih razpoložljivih podatkov je razvidno 

(2022Q1), da je bilo v Sloveniji 47,6% delovno aktivnega prebivalstva, brezposelnih 2,1%, neaktivnih 

pa 34,9% celotnega prebivalstva. Glede na Q4 2020, je v Q1 2022 opaziti porast deležev 

samozaposlenih, dela prek študentskega servisa, drugih oblik dela, pomagajočih družinskih članov ter 

neaktivnih, ki iščejo delo, vendar ga niso pripravljeni sprejeti v dveh tednih, medtem ko se je delež 

aktivnih, ki želijo delati, vendar dela ne iščejo ter delež brezposelnih manj kot 1 leto v tem obdobju 

zmanjšal. Podrobnejši pregled po starostnih razredih in vrstah delovnih razmerij pokaže, da se je 

zaposlenost v letu 2021 glede na 2020 najbolj znižala v starostnem razredu 25-34 let, tako za določen, 

kot tudi nedoločen čas, nekoliko povišala pa sta se deleža dela prek študentskega servisa ter drugih 

oblik dela za to starostno kohorto (tabela 21). 

 

Tabela 20: Prebivalci po aktivnostih 

 
Vir: SURS (2022), lastni izračuni. 
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Tabela 21: Zaposleni glede na vrsto delovnega razmerja po starostnih skupinah 

 
Vir: SURS (2022); lastni izračuni. 

 

Iz tabele 22, ki prikazuje delovne aktivne s polnim delovnim časom ali z delovnim časom, krajšim od 

polnega, je razvidno, da v Sloveniji prevladujoča oblika zaposlitev s polnim delovnim časom, delež 

zaposlenih s polnim delovnim časom je sicer pri ženskah nekoliko nižji kot pri moških. 

 

Tabela 23 pa prikazuje stopnjo brezposelnosti po starostnih razredih, spolu in kohezijskih regijah. 

Razvidno je, da je stopnja brezposelnosti v obdobju 2020Q4 do 2022Q1 upadla, tako skupno, kot pri 

moških in ženskah, v obeh kohezijskih regijah. Brezposelnost je narasla zgolj pri starejših moških (50-

64 let) v Vzhodni Sloveniji. Najvišjo stopnjo brezposelnosti so dosegali mladi (15-24 let), sledijo (25-49 

let), s tem da je stopnja brezposelnosti v Vzhodni Sloveniji višja od stopnje brezposelnosti v Zahodni 

regiji v 2022Q1 tako po spolu in starostnih razredih, z izjemo moških v starostnem razredu 25-49 let.  
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Tabela 22: Delovno aktivni s polnim delovnim časom ali z delovnim časom, krajšim od polnega 

 

Vir: SURS (2022).
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Tabela 23: Stopnja brezposelnosti po starostnih razrednih, spolu in kohezijskih regijah (v %) 

 
Vir: SURS (2022).
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Iz tabele 24, ki prikazuje brezposelnost po trajanju iskanja dela je razvidno, da je v Sloveniji problem 

dolgoročna brezposelnost, saj je slaba četrtina vseh brezposelnih v Sloveniji brezposelna od 12 do 23 

mesecev, petina pa dalj kot dve leti. Tudi pri dolgotrajni brezposelnosti (nad 12 mesecev) je situacija 

slabša v Vzhodni Sloveniji v primerjavi z Zahodno Slovenijo. 

 

Tabela 24: Brezposelni po trajanju iskanja dela 

 
Vir: SURS (2022) 

 

Registrirana brezposelnost je višja pri ženskah, čeprav imajo če-te v povprečju višjo stopnjo izobrazbe. 

Glede na starost je bila stopnja registrirane brezposelnosti v 2020 najvišja med mladimi 15-24 let 

(16,2%), v starostnem razredu 50+ pa je v letu 2020 znašala 11,3% (tabela 25).   
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Tabela 25: Stopnja brezposelnosti 

Vir: NIJZ (2022b), SURS (2017), ZRSZ (2021), SURS (2021). 

 

V 2020 je bilo 40% vseh izdatkov za ukrepe za preprečevanje posledic epidemije namenjenih 

ohranjanju delovnih mest (od skupno 6,1% BDP). Slika 15 prikazuje brezposelnost ranljivih skupin ter 

njihove zaposlitvene možnosti (Bratuž Ferk et al., 2021). 

 

Slika 15: Brezposelnost ranljivih skupin (levo) in zaposlitvene možnosti za ranljive skupine 

 
 

Vir: Bratuž Ferk et al. (2021). 

 

3.4 Pregled statističnih podatkov za Slovenijo – izobrazba 
 

Tabela 26 prikazuje delovno aktivne prebivalce Slovenije po stopnji izobrazbe, iz kjer je razvidno, da je 

imelo v letu 2021 43,6% delovno aktivnih prebivalcev Slovenije višješolsko ali visokošolsko izobrazbo, 

medtem ko je imelo srednjo strokovno ali splošno izobrazbo 32,7% vseh delovno aktivnih prebivalcev 

Slovenije.  
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Tabela 26: Delovno aktivni prebivalci Slovenije po stopnji izobrazbe 

 
Vir: SURS (2022). 

 

Iz tabele 27 je razvidno, da je bilo v letu 2020 v neformalno izobraževanje ali usposabljanje zaradi 

potreb dela vključenih 71,7% delovno aktivnih, 28,3% pa jih je bilo vključenih zaradi osebnega razvoja 

in interesa. 22,9% jih je samih financiralo udeležbo, 58,3% jim je financiral delodajalec, metem ko se 

jih je 18,8% udeležilo brezplačnega neformalnega izobraževanja ali usposabljanja.  

 

Tabela 27: Delovno aktivni, vključeni v neformalno izobraževanje ali usposabljanje (v %) 

 
Vir: SURS (2022). 

 

3.5 Pregled statističnih podatkov za Slovenijo – dobro počutje, zdravje in 

zdravstveni absentizem 

 

Staranje prebivalstva, epidemija Covid-19 in posledično vse več dela od doma prinašajo nove izzive na 

področju varstva in zdravja pri delu, delo od doma pa lahko vpliva na okoljsko trajnejši in regionalno 
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skladnejši razvoj. Dejstvo je, da staranje prebivalstva zahteva tudi daljše poklicno življenje, kar pomeni 

tudi daljše obdobje izpostavljenosti tveganjem na delovnem mestu ter več kroničnih bolezni. Da se 

tovrstne bolezni karseda omilijo, pa je potreben vseživljenjski pristop k zagotavljanju zdravja pri delu, 

s poudarkom na preventivi. Povečan obseg dela od doma lahko vodi do povečanega tveganja za 

kostno-mišična obolenja kot posledica slabe ergonomije delovnega mesta ter preintenzivne rabe 

sodobnih informacijskih tehnologij. Vse pomembnejša postaja pravica do digitalnega odklopa (Bratuž 

Ferk, B. et al., 2021). 

 

Iz tabele 28 je razvidno, da je imelo 2020Q3 skupno kar 122 tisoč delovno aktivnih zdravstvene težave, 

razlog za težave pa je bil v 13% delo, medtem ko v 87% zdravstvenih težav niso povezovali z delom.  

 

Tabela 28: Delovno aktivni z zdravstvenimi težavami, katerih vzrok je oz. ni delo (2020Q3) 

 

Vir: SURS (2022). 

 

Iz tabele 29 je razvidno, da je v 2019Q2 14,7% aktivnih menilo, da vedno delajo pod pritiskom, 23,3% 

jih je menilo, da pogosto delajo pod pritiskom, 37,3% jih je menilo, da včasih delajo pod pritiskom, 

medtem ko jih je 24,7% menilo, da ne delajo pod pritiskom. 

 

Tabela 29: Delovno aktivni  glede na pogostost dela pod časovnim pritiskom 

 
Vir: SURS (2022). 
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Iz tabele 30 je razvidno, da 70,1% delovno aktivnih nima težav pri usklajevanju dela s skrbjo za otroka 

ali odraslega (podatki iz 2018Q2). Kot razlog za težave pri usklajevanju dela s skrbjo za otroka ali 

odraslega pa se najpogosteje pojavi nepredvidljiv ali zahteven urnik dela (skupaj 11,3%), sledita pa 

dolg delovni čas (5,6%) ter zahtevno ali izčrpavajoče delo (5,5%).  

 

Tabela 30: Glavna težava pri usklajevanju dela s skrbjo za otroka ali odraslega 

 
Vir: SURS (2022). 

 

Kljub bistvenemu upadu bolezni srca in ožilja, le-ta skupina ostaja najpogostejši vzrok smrti v Sloveniji, 

Tovrstne bolezni so v letu 2020 predstavljale kar 32% vseh smrti. Konec leta 2018 je v Sloveniji živelo 

116.507 bolnikov z rakom. Najpogostejše lokacije raka v Sloveniji leta 2018 so bile pri moških: koža, 

prostata, sapnik, sapnici in pljuča, debelo črevo in danka, glava in vrat, pri ženskah pa koža razen 

melanoma, dojka, sapnik, sapnici in pljuča, debelo črevo in danka ter maternično telo. Prav tako je v 

Sloveniji zelo pogosta sladkorna bolezen, predvsem med starejšimi, leta 2020 je bilo skupno 118.215 

prejemnikov zdravil za zniževanje glukoze v krvi, debelost pa je identificirana kot glavni neodvisni 

dejavnik tveganja tako za sladkorno bolezen kot tudi za srčno-žilne bolezni obtočil.  
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V letu 2020 je bilo v Sloveniji prijavljenih 17.622 poškodb pri delu (20 na 1.000 zaposlenih), 17 pa jih 

je rezultiralo v smrti, zato je spremljanje zdravja v povezavi z delom deležno vedno večje pozornosti. 

Poškodbe pri delu so se v letu 2020 zmanjšale, predvsem na račun čakanja na delo, dela od doma ter 

večje brezposelnosti, bolj pogoste pa so pri mlajših moških, saj so moški običajno zaposleni na delovnih 

mestih z večjim tveganjem za poškodbe. Najbolj ogroženi so v panogi pridobivanja premoga, 

socialnem varstvu z nastanitvijo ter zdravstvu, najpogosteje poškodovan del telesa pa so prsti na roki.  

V 2020 je bilo prijavljenih 6.464 prijav poškodb pri delu zaradi Covid-19, brez upoštevanja Covid-19 pa 

11.158. Glavni vzrok nesreč  oz. poškodb pri delu je izguba nadzora nad stroji, transportnimi sredstvi 

oz. pri ravnanju z opremo, ročnim orodjem, predmeti ali živalmi. Največ smrtnih poškodb v 2020 je 

bilo v predelovalnih dejavnostih in gradbeništvu. Tabela 31 prikazuje poškodbe pri delu za zadnja tri 

razpoložljiva leta brez upoštevanja Covid-19, tabela 32 pa prikazuje standardizirano stopnjo poškodb 

pri delu na 100.000 zaposlenih v Slo in EU za zadnja tri razpoložljiva leta, brez zajetih poškodb na poti 

na in iz dela (NIJZ, 2022b). 

 

Tabela 31: Poškodbe pri delu 

 
Vir: NIJZ (2022b). 

 

Tabela 32: Standardizirana stopnja poškodb pri delu na 100.000 zaposlenih 

 
Vir: NIJZ (2022b). 

 

V tabeli 33 so prikazane poškodbe pri delu z bolniško odsotnostjo več kot 3 dni.  
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Tabela 33: Poškodbe pri delu z bolniško odsotnostjo več kot 3 dni 

 
Vir: NIJZ (2022b), Eurostat (2022). 

 



 

69 
 

V letu 2020 so bili zaposleni delavci skupno 16.183.872 dni nezmožni za delo, delež bolniške odsotnosti 

pa je bil pri ženskah za 58% višji kot pri moških. Največ začasnih odsotnosti z dela (t.i. absentizem ali 

bolniška odsotnosti) je bilo zaradi bolezni (66%), poškodbe (17%, od tega 13% poškodbe izven dela in 

4% poškodbe na delu). Pri moških prednjačijo poškodbe, pri ženskah pa bolezni mišično skeletnega 

sistema in vezivnega tkiva, s starostjo pa delež bolniških odsotnosti narašča. Zaradi velikih razlik v 

sistemih zdravstvenega in socialnega varstva je mednarodna primerjava težko izvedljiva in 

nezanesljiva. Podatki kažejo, da je leta 2020 v Sloveniji v povprečju vsak dan bolniško odsotnost 

uveljavljalo 44.353 oseb, zaradi nege pa je bilo povprečno na dan odsotnih 1.807 oseb, absentizem pa 

po letu 2014 stalno narašča (NIJZ, 2022b).  

 

Tabela 34 prikazuje primere, dneve in kazalnike absentizma zaradi bolezni, poškodb in drugih 

zdravstveno upravičenih razlogov za polni delovni čas. Pri moških so glavni dejavniki absentizma 

poškodbe in zastrupitve, bolezni mišično skeletnega sistema in veznega tkiva ter nekatere infekcijske 

in parazitarne bolezni, pri ženskah pa glavni dejavnik absentizma predstavijo bolezni mišično 

skeletnega sistema in veznega tkiva, nekatere infekcijske in parazitarne bolezni ter poškodbe in 

zastrupitve. Tabela 35 prikazuje primere, dneve in kazalnike začasne odsotnosti z dela zaradi bolezni, 

poškodb in drugih zdravstveno upravičenih razlogov za polni delovni čas po spolu in starostnih 

skupinah za leto 2020. V povprečju imajo ženske višje kazalnike absentizma (%BS, IO in IF), a krajše 

trajanje odsotnosti (R).  

 
%BS - odstotek bolniškega staleža – odstotek izgubljenih koledarskih dni v opazovanem letu.  

IO - izgubljeni koledarski dnevi na zaposlenega v opazovanem letu. 

IF - indeks frekvence –  število primerov odsotnosti z dela zaradi bolniškega staleža na 100 zaposlenih 
v enem letu.  

R - resnost – povprečno trajanje ene odsotnosti z dela zaradi bolezni, poškodbe ali drugega 
zdravstvenega vzroka. 
 

Tabela 36 pa prikazuje primere, dneve in kazalnike absentizma zaradi bolezni, poškodb in drugih 

zdravstveno upravičenih razlogov za polni delovni čas po gospodarskih dejavnostih za leto 2020.  
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Tabela 34: Primeri, dnevi in kazalniki absentizma zaradi bolezni, poškodb in drugih zdravstveno upravičenih razlogov za polni delovni čas, po boleznih in 
spolu 

 

Se nadaljuje 
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Tabela 34: Primeri, dnevi in kazalniki absentizma zaradi bolezni, poškodb in drugih zdravstveno upravičenih razlogov za polni delovni čas, po boleznih in 
spolu (nadaljevanje) 

 
Se nadaljuje 
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Tabela 34: Primeri, dnevi in kazalniki absentizma zaradi bolezni, poškodb in drugih zdravstveno upravičenih razlogov za polni delovni čas, po boleznih in 
spolu (nadaljevanje) 

 
Vir: NIJZ (2022b). 
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Tabela 35: Primeri, dnevi in kazalniki absentizma zaradi bolezni, poškodb in drugih zdravstveno 
upravičenih razlogov za polni delovni čas, po spolu in starostnih skupinah, skupaj 

 
Vir: NIJZ (2022b). 
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Tabela 36: Primeri, dnevi in kazalniki absentizma zaradi bolezni, poškodb in drugih zdravstveno 
upravičenih razlogov za polni delovni čas po gospodarskih dejavnostih za leto 2020 

Vir: NIJZ (2022b). 

 

Pomemben vpliv na varnost in zdravje delavcev ter tveganja na delovnem mestu je imela tudi 

epidemija covida-19, saj se je število prijav na Inšpektorat RS za delo (IRSD) v letu 2020 podvojilo,  

največ kršitev pa so inšpektorji ugotovili na področju ocenjevanja tveganj in izdelavi izjave o varnosti 

z oceno tveganja, urejenosti in varnosti delovnih mest na prostem ter zagotavljanja zdravstvenega 

varstva delavcev in njihovega usposabljanja za varno opravljanje dela ter zagotavljanja ustrezne 

varovalne opreme. Po drugi strani pa se je število nezgod pri delu v letu 2020 zmanjšalo (ob izvzetju 

nezgod povezanih z epidemijo Covid-19). Skupno je bilo na ISRD v 2020 prijavljenih 13.938 nezgod, od 

tega 5.503 v povezavi s Covid-19, kar pomeni, da se je število drugih nezgod zmanjšalo glede na 

pretekla leta, vzroki pa so tudi v začasnem zapiranju nekaterih gospodarskih dejavnostih in večjem 

obsegu opravljanja dela na domu (Bratuž Ferk et al., 2021).  

 

Analiza UMARja (Bratuž Ferk et al., 2021) nadalje kaže, da se je absentizem v Sloveniji med leti 2014-

2020 vseskozi povečeval. V letih 2014-2019 gre vzroke iskati predvsem v rasti zaposlenosti, poznejšim 

upokojevanjem, podaljševanjem čakalnih dob v zdravstvu ter staranjem delovno aktivnega 

prebivalstva, v letu 2020 pa se je še dodatno podaljšal kljub ukrepom za zajezitev epidemije Covida-

19. Najpogostejša razloga za absentizem sta psihosocialna tveganje zaradi duševnih stresnih obolenj 

ter kostno-mišična obolenja povezana z delom. Absentizem je višji pri ženskah, podatki NIJZ pa kažejo, 

da so bili v leti 2020 zaposlenih v povprečju odsotni 17,9 koledarskega dneva, delež bolniškega staleža 

je v povprečju znašal 4,9%, kot prikazuje tabela 37. Zaradi epidemije Covid-19 se je v letu 2020 število 

izgubljenih dni v breme delodajalca zmanjšalo za 8,1%, v breme ZZZS pa povečalo za 4,6%, kar pomeni 
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skupno zmanjšanje za 1,2%. V prvi polovici leta 2020 je bilo absentizma bistveno manj zaradi sprejetih 

ukrepov za zajezitev epidemije Covid-19  - ustavitev javnega življenja in javnega prevoza, zaprtje 

številnih dejavnosti, v drugem valu pa se še število izgubljenih delovnih dni močno povečalo predvsem 

na račun obolelosti ta Covid-19 in izolacije, zaradi velikega povečanja dela od doma pa so se povečala 

tudi psihosocialna in druga tveganja (kostno-mišična obolenja kot posledica neurejenih delovnih mest 

doma ter prepogosto ali preveč intenzivno uporabo sodobnih informacijskih tehnologij).  

 

Tabela 37: Bolniška odsotnost in število izgubljenih delovnih dni 

 

Vir: UMAR (2022). 

NIJZ (2022a) ugotavlja, da je pandemija Covid-19 okrnila zdravo staranje, katerega bistvo je ustvarjanje 

okolja in priložnosti, da prebivalci lahko delajo to, kar cenijo skozi celotno življenjsko obdobje, bolezni 

in slabosti pa so dobro nadzorovane in ne vplivajo bistveno na njihovo počutje (NIJZ, str. 4). Z vidika 

starejših je bila v času Covid-19 najbolj okrnjena dostopnost zdravstvenih storitev (nevešči e-

naročanja) in socialno vključenost starejših. 
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4 Oblikovanje priporočil za oblikovalce politik s priporočili 

sprememb zakonodaje na obravnavanem področju na treh ravneh: 

makro raven, raven organizacije, raven posameznika in kratka 

sinteza zaključnih ugotovitev 
 

Smernice za oblikovanje priporočil na ravni dobrih praks managementa ljudi pri delu (angl. Human 

resources practices; HRM praks) povezane s starejšimi: dobre prakse ravnanja z ljudmi pri delu lahko 

vidimo kot potencial za pozitiven vpliv na uspešnost zaposlenih, odnos zaposlenih do dela in delovno 

sposobnost (Žnidaršič & Dimovski, 2009). Na podlagi teorij življenjske dobe (angl. lifespan theories), 

teorije izbora, optimizacije in kompenzacije (SOC; angl. Selection, optimization, and compensation 

theory) (Baltes et al., 1999 v Žnidaršič & Dimovski, 2009) ter socialno-psihološke regulativne teorije 

fokusa (angl. Social-psychological regulatory focus theory Higgins, 1997) so raziskovalci, zlasti Kooij s 

soavtorji (Kooij et al., 2013, 2014, 2020), predlagali, da se s spreminjanjem motivov zaposlenih v času 

njihove aktivne delovne dobe spreminjajo tudi njihove kadrovske potrebe in preference v povezavi s 

konceptom managementa ljudi pri delu. Natančneje, raziskava objavljena v mednarodni znanstveni 

reviji The International Journal of Human Resource Management (Kooij et al., 2014) o dobrih HRM 

praksah vodenja starejših temelji na zgoraj obravnavanih prevladujočih teorijah in okvirjih kadrovskih 

praks, ki so jih kategorizirali v sveženj teoretično osmišljenih kadrovskih praks za vodenje starejših 

zaposlenih, razdeljene na dva dela, na prakse, ki skrbijo za promocijo koncepta managementa starejših 

na delovnem mestu in na prakse, ki temeljijo na preventivi ter vzdrževanju managementa starejših na 

delovnem mestu na drugi strani. V raziskavi so našli podporo svoji hipotezi, ki pravi, da prakse razvoja 

in izobraževanja, kot so zagotavljanje usposabljana na delovnem mestu, močneje prispevajo k 

dobremu počutju in delovni motivaciji mlajših zaposlenih na delovnem mestu, medtem ko vzdrževalne 

prakse (npr. zagotavljanje varnosti zaposlitve) bolj cenijo starejši zaposleni (Kooij et al., 2014).  

 

4.1 Integrirani model managementa starajoče se delovne sile – priporočila 

na ravni organizacij in posameznika  
 

»Naš novo oblikovani in razviti integrirani model managementa starajoče se delovne sile na ravni 

organizacij je oblikovan kot tridelni model, ki integrira politike aktivnega in zdravega staranja v dobi 

digitalizacije, ki temelji na psihološki teoriji družbene selektivnosti (ang. Social selectivity theory) in 

vključuje vidik fizične energije staranja posameznika, mentalne energije staranja posameznika ter 

duhovo-spiritualne energije staranja posameznika,« kot navaja red. prof. dr. Vlado Dimovski (9. marec 

2022, Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani). Okolje in organizacijska kultura predstavljata 

»energijo«, vodilni steber holističnega teoretičnega modela managementa starajoče se delovne sile, 

koncept vodenja pa prek mentalnih modelov predstavlja duh naše intelektualne misli v starajoči se 

družbi, družbi socialnega in medgeneracijskega povezovanja. Predlagamo transformacijo pogleda na 

koncept starajoče se družbe na podlagi znanstvene discipline vodenja in organizacije ter 

bibliometričnih analiz pregleda novejših znanstvenih študij o aktivnem in zdravem staranju, pregledu 

politik aktivnega staranja, zdravja starejših in zmanjševanja absentizma v evropskem in mednarodnem 

okolju. »Naš miselni tok poganja tisto, kar s svojimi koncepti poskušamo doseči in kar daje moč za 
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napredek določenih teoretičnih konceptov v poslovnem okolju domačih in mednarodnih poslovnih 

subjektov,« profesor dr. Vlado Dimovski (2022). Slika 16 prikazuje aplikacijo bibliometrične analize 

managementa starajoče se delovne sile v proizvodnih sistemih. Slika 16 prikazuje aplikacijo 

bibliometrične analize managementa starajoče se delovne sile v proizvodnih sistemih in panogah. 

Bibliometrična analiza prikazuje analizo znanstvenih objav s področja koncepta praks starajoče se 

delovne sile v mednarodnem okolju s poudarkom praks v proizvodnih sistemih in panogah, ob dejstvu, 

da delovna sila v težko intenzivnih panogah stara hitreje zaradi specifik narave dela v težkih industrijah. 

V okviru tega dela smo bibliometrično proučevali ali so raziskave s področja managementa starejših v 

proizvodnih sistemih drugače razpršene in kakšna je aktualnost izbranega znanstvenega področja z 

vidika časovnega zaporedja objav. Analiza pokaže, da so podatki razkropljeni v dve skupini, skupino 

študij, ki kažejo pregled stanja in skupino študij, ki opozarja pomen prihodnje raziskovalne agende 

empiričnih študij o managementu staranja v proizvodnih sistemih, pri čemer z vidika časovne analize 

večina raziskav datira v zadnjo dekado, gre za novo, aktualno znanstveno področje, ki sovpada z novo 

spreminjajočo se demografsko sliko staranja prebivalstva. Sete podatkov ter vsebinsko razkropljenost 

smo proučevali na osnovi klasifikacije znanstvenih študij glede na WOS bazo (angl. Web of Science). 

 

Slika 16: Aplikacija bibliometrične analize managementa starajoče se delovne sile v proizvodnih 
sistemih: pregled študij o stanju in prihodnji raziskovani agendi v mednarodnem okolju 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vir: Lastno delo avtorjev, povzeto po Dimovski et al. (2022). 

4.1.1 Domene integriranega modela starajoče se delovne sile 

 

Integrirani model managementa starajoče se delovne sile je nastal na osnovi pregleda in integracije 

vodilnih evropskih in mednarodnih indeksov staranja, in sicer Indeksa poznejšega dela (angl. Later Life 

Work Indeks, 2018), indeksa srebrnega dela (ang. Silver Work Index 2020), evropskega indeksa 
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aktivnega staranja (ang. Active Aging Index, 2012) in preostalih vodilih indikatorjev spremljanja 

starajoče se delovne sile v mednarodnem gospodarskem okolju. Tako smo razvili holistični, integrirani 

indeks aktivnega staranja, ki gradi na predhodnih uveljavljenih indeksih ter dodaja specifične prakse 

in priporočila za organizacije, od predhodnih indeksov, ki so razviti in merijo vidik staranja na ravni 

družbe oz. držav. Integrirani model managementa starajoče se delovne sile na ravni organizacij se 

sestoji iz 8 domen in sicer (glej sliko 17): 

1) Domene organizacijske kulture.  

2) Domene vodenja – mentalnih modelov. 

3) Domene oblikovanja specifik v delovnem okolju in ergonomije za starejše.  

4) Domene vodenja managementa zdravja za starejše zaposlene.  

5) Domene vodenja managementa znanja in intelektualnega kapitala s posebnimi prilagoditvami za 

starejše delavce. 

6) Domene managementa ljudi pri delu oz. HRM praks s posebnimi prilagoditvami in indikatorji za 

starejše. 

7) Domene vodenja starostne raznolikosti in politik medgeneracijskega povezovanja v delovnem 

okolju, ter  

8) Domene, ki integrirala specifične politike in indikatorje aktivnega in zdravega staranja gleda na 

specifike panoge.  

 

Slika 17: Integrirani model managementa starajoče se delovne sile:  
sistem 8 domen managementa starejših na organizacijski ravni 
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Vir: Lastno delo avtorjev, povzeto po Dimovski et al. (2022); Authors of MAIA project, 2022; 

prirejeno po: Wilckens, M. R., Wöhrmann, A. M., Adams, C., Deller, J., & Finkelstein, R. (2020). 

Integrating the German and US perspective on organizational practices for later life work: The Later 

Life Work Index. In Current and emerging trends in aging and work (pp. 59-79). Springer, Cham. 

Wöhrmann, A. M., Deller, J., & Pundt, L. (2018). Complementing AAI at the meso level: The silver 

work index. In Building evidence for active ageing policies (pp. 75-94). Palgrave Macmillan, 

Singapore. Zaidi, A., Harper, S., Howse, K., Lamura, G., & Perek-Białas, J. (2018). Building evidence for 

active ageing policies (pp. 1-15). Singapore: Palgrave Macmillan. United Nations Economic 

Commission for Europe - UNECE (2022). Active ageing index. Retrieved February, 2, 2022 from: 

https://unece.org/population/active-ageing-index. Žnidaršič, J., & Dimovski, V. (2009). Retaining 

older workers: Fields of action–constituting a comprehensive age management model. Journal of 

Applied Business Research (JABR), 25(4). Leibold, M., & Voelpel, S. C. (2007). Managing the aging 

workforce: Challenges and solutions. John Wiley & Sons. Kooij, D. T., Jansen, P. G., Dikkers, J. S., & de 

Lange, A. H. (2014). Managing aging workers: A mixed methods study on bundles of HR practices for 

aging workers. The International Journal of Human Resource Management, 25(15), 2192-2212. 

Boehm, S. A., Schröder, H., & Bal, M. (2021). Age-related human resource management policies and 

practices: Antecedents, outcomes, and conceptualizations. Work, Aging and Retirement, 7(4), 257-

272. 

 

Prakse našega modela staranja za proizvodne sisteme lahko združimo v osem domen delovanja, kot 

prikazano v nadaljevanju. 

 

4.1.2 Domena 1: Organizacija kultura organizacij povezana s starejšimi na delovnem 

mestu  

 

Dobre prakse managementa starejših na delovnem mestu temeljno na organizacijski kulturi 

ozaveščanja o starosti, poimenujemo jih tudi prakse managementa starejših ali managementa vodenja 

s starejšimi zaposlenimi (Žnidaršič & Dimovski, 2009). Osrednja zamisel takšnih svežnjev ozaveščanja 

pomena managementa starejših v organizacijah je prilagoditi splošne kadrovske prakse na način, ki bo 

ustrezal tako potrebam posameznega starajočega se delavca kot tudi starajoče se delovne sile v 

organizacija ali na ravni držav (npr. z izvajanjem ocenjevanja deleža starejših zaposlenih na delovnem 

mestu, spodbujanjem prilagajanja kadrovskih praks za starejše zaposlene, ponujanja posebnega 

usposabljanja starejšim zaposlenim itd.). Zgodnje in vplivno delo o takšnih starostno specifičnih 

svežnjih na ravni organizacijskih praks HRM-ja povezanih za starejše delavce izhaja iz znanstvenih 

študij Naegele-a in Walkerjaa (2011 v Žnidaršič & Dimovski, 2009). Priporočili so kombinacijo različnih 

razsežnosti obvladovanja starosti v delovno aktivnem prebivalstvu, vključno s prilagoditvami 

povezanimi s starejšimi zaposlenimi glede praks fleksibilnih oblik zaposlovanja, izobraževanjem, 

usposabljanjem in vseživljenjskim učenjem, kariernim razvojem starejših na delovnem mestu, 

prožnimi delovnimi praksami, varovanjem/promocijo zdravja in oblikovanjem delovnega mesta, 

prerazporeditvijo, pa tudi izstopom iz zaposlitve in prehod v upokojitev vezano na starejše ljudi v 

organizacijskem kontekstu na delovnem mestu.  
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4.1.3 Domena 2: Spreminjanje miselnih modelov in vodstvenih praks do kategorije 

starejših zaposlenih v organizacijskem kontekstu na delovnem mestu  

 

Transformacija miselnih modelov v praksah vodenja se začne z dobrim poznavanjem starejših 

zaposlenih na delovnem mestu in procesov vezanih na staranje delovne sile v organizacijah. Največji 

izziv za organizacije v dobi digitalizacije in staranja prebivalstva je individualna raznolikost na 

delovnem mestu, raziskovalci pri tem navajajo, da se bolj komplekse in izrazite posledice staranja, ki 

vplivajo na delovno sposobnost zaposlenih v organizacijah, v večini primerov pokažejo šele pozno v 

življenju, po 85. letu starosti (Žnidaršič & Dimovski, 2009; Ilmarinen, 2006). Zato se mora sodobna 

družba znebiti starostnih predsodkov glede zaposlovanja starejših. Spreminjanje miselnih modelov in 

razvoj dobih vodstvenih praks do kategorije starejših zaposlenih na delovnem mestu na ravni 

organizacij zajema 5 sklopov aktivnosti, in sicer:  

 

1) Razviti je potrebno usmeritve za vodstvo glede premagovanja starostnih stereotipov v 

organizacijski kulturi, in sicer: 1.1) vodilni in odločevalci kadrovskih politik v organizacijah ne smejo 

odobravati, da bi predpostavke in stereotipi o starosti in starejših na delovnem mestu, zlasti med 

vodilnimi managerji in sodelavcih na nižjih ravneh v organizacijski strukturi, kakorkoli vplivali na 

poslovne odločitve o starejših na delovnem mestu; 1.2) vodilni si morajo vzeti čas za neformalne 

pogovore z vsemi zaposlenimi, da se stanje glede procesov staranja na delovnem mestu sproti 

spremlja skozi karierni razvoj zaposlenih in da se posledično  organizacije hitro odzovejo na 

probleme spreminjajoče se demografske slike, povezane s starejšimi na delovnem mestu in 

procesom starajoče se strukture v organizacijah; 1.3) vodilni v organizacijah naj odkrito spodbujajo 

proaktivne pogovore o mitih in napačnih predstavah o starosti na delovnem mestu, ki so običajno 

povezani s širšimi kulturnimi stereotipnimi razsežnostmi glede na dano kulturo, regijo ali državo; 

1.4) v luči starajoče se evropske delovne sile je potrebno začeti spodbujati razvoj in oblikovanje 

starostno mešanih mentorskih timov na delovnem mestu, z namenom, da se premostijo 

medgeneracijske meje in da se spodbudi medgeneracijski prenos znanj in izkušenj ter spodbuja 

boljše razumevanje ter ustvarjanje dragocenih medgeneracijskih mrež v organizacijah; 1.5) 

organizacijska kultura mora temeljiti na premagovanju starostnih stereotipov s sporočilom, da 

zaposleni nikoli niso prestari (ali premladi) za določene delovne naloge, pri katerih so lahko 

uspešni; (6) v organizacijah morajo vodilni ter kadrovski strokovnjaki predstavljati prvi zgled in 

kontinuirano poudarjati, da starost ne sme biti ovira za karierno napredovanje in karierni razvoj, 

hkrati med vsemi zaposlenimi razvijati odprto komunikacijo zaposlitvene kulture za vse generacije, 

ne glede na starost.  

2) Zaradi aktivnega staranja evropske družbe je potrebno dobre prakse vodenja o managementu 

starejših na delovnem mestu začeti razvijati tudi na ravni organizacij, kar zajema razvoj nove 

organizacijske kulture, ki temelji na dimenziji sprejemanja starejših in negovanju kulture izkušenj 

starejših zaposlenih in njihovega znanja. 

3) Organizacije morajo oblikovati delovne procese in naloge tako, da bo za starejše zaposlene na 

delovnem mestu privlačnejše ostati in jim podaljšati delovno dobo kot pa se upokojiti. 

4) Razviti je potrebno nove kadrovske prakse, ki temeljijo na sprejemanju drugačnih, bolj 

prilagodljivih vzorcev upokojevanja. 
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5) Razširjanje in promocija prednosti ter zaposlitvenih možnosti za starejše zaposlene znotraj in zunaj 

organizacije. 

 

Raziskovalca Pearce in Manz (2005) postavljata v raziskavi pomen novih srebrnih aktivnosti za začetek 

nove dobe srebrnega vodenja – samovodenja in skupnega vodenja temelječega na dobrih kadrovskih 

praksah, ki holistično integrirajo znanje in izkušnje starejših na delovnem mestu. Te prakse sivega 

vodenja tvorijo samokrepilen sistem vodenja, ki povečuje uspešnost organizacije in njene možnosti za 

preživetje v okolju staranja. Poleg tega je v procesu odločanja vodij organizacij v dobi staranja 

prebivalstva implicitno osrednje vprašanje o poslanstvu sodobnih organizacij v času izzivov trajnosti, 

digitalizacije in razmaha staranja družbe. Raziskovalca Avery in Bergsteiner (2011) tako predlagata 

vidik trajnostnega vodenja humanističnega managementa, saj vključuje vrednotenje ljudi v smislu 

dobrega počutja na delovnem mestu skoz vidik vseh starostnih generaciji in upoštevanje rasti finančne 

perspektive podjetja kot tistih dveh perspektiv, ki sočasno prispeva k družbeni blaginji.  

 

4.1.4 Domena 3: Management delovnega okolja in ergonomije delovnega okolja za 

starejše na delovnem mestu  

 

Specifični ukrepi, povezani z ergonomijo delovnega okolja starejših delavcev, kot so razviti v našem 

modelu integrirane teorije staranja, so predstavljeni v nadaljevanju (Žnidaršič & Dimovski, 2009) in 

zajemajo dva dejavnika: 

 

1) Oceno kakovosti delovnih mest in izboljšanje delovnega okolja za starejše delavce na delovnem 

mestu. 

2) Vloga tehnologij pri upravljanju ergonomije delovnega okolja starejših delavcev na delovnem 

mestu. 

 

4.1.5 Domena 4: Smernice odločevalcem v organizacijam glede managementa zdravja 

starejših na delovne mestu - vodenje politik zdravja starejših zaposlenih na delovnem 

mestu  

 

Spodbujanje zdravega ravnovesja med poklicnim in zasebnim življenjem, zagotavljanje zdravih 

delovnih pogojev za starejše na delovnem mestu in podpiranje zdravega življenjskega sloga s ciljem: 

»Ohraniti fizično, duševno in čustveno zdravje (starejših) zaposlenih« je ključnega pomena pri razvoju 

celostnega modela managementa s starejšimi zaposlenimi (Žnidaršič & Dimovski, 2009). Specifični 

ukrepi, povezani s praksami managementa zdravja starejših na delovnem mestu, kot so razviti v našem 

modelu integrirane teorije staranja. 

 

Smernice odločevalcem v organizacijam za vodenje politik zdravja in dobrega počutja starejših na 

delovnem mestu v njihovih organizacijah; smernice procesa vodenja managementa zdravja starejših 

zaposlenih po našem razvitem holističnem integriranem modelu (Dimovski et al., 2022; slika 18) 

vključujejo naslednja priporočila politik do kohorte starejših zaposlenih na delovnem mestu, ki so 
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ključne za odločevalce kadrovskih praks v sodobnih organizacijah za prihajajoče obdobje staranja 

evropske družbe:  

 

1) Ugotavljanje smiselnosti ukrepov za izboljšanje zdravja starejših delavcev na delovnem mestu in 

dobrega počutja kot temeljne prakse sistemskega pristopa k obvladovanju starosti v organizacijah.  

2) Analiza kontrole vodenja managementa zdravja starejših delavcev na delovnem mestu s 

poudarkom na zagotavljanju vključevanja vseh in razvoja prilagodljivih shem upokojevanja glede 

na zdravstveno stanje in strukturo; faze zajemajo: 2.1) analizo varnosti in nevarnosti delovnega 

okolja za starejše; 2.2) podrobnejšo analizo podatkov o absentizmu starejših, vzrokih absentizma, 

boleznih in poškodbah pri delu glede na upoštevanje starostne strukture delavcev; 2.3) 

identifikacija vseh področjih dela v organizaciji, kjer zaposleni izstopajo po številu poškodb pri 

delu, bolezninah itd.; 2.4) razvoj organizacijskega profila vzorcev in deleža odsotnosti, boleznin in 

poškodb z dela starejših zaposlenih (angl. Age-related absences). 

3) Zagotavljanje preventivnih in specifičnih kurativnih ukrepov za ohranjanje in izboljšanje zdravja 

vseh zaposlenih, s poudarkom na kadrovskih praksah dobrega počutja na delovnem mestu in 

politik promocije zdravja na delovnem mestu s specifikami za starejše (na primer: prilagojeni 

programi promocije zdravja za starejše, prilagojeni programi aktivnih odmorov na delovnem 

mestu za starejše delavcev itd.). 

4) Razvoj smernic sistemskega odziva na zdravstvena tveganja v izbrani organizaciji  povezana s 

staranjem na delovnem mestu. 

5) Zagotavljanje merjenja učinkov preventivnih programov oblikovanja delovnega okolja in 

ergonomije za starejše (na primer varovala, označbe na tleh, označbe zoper zdrsov, večji napisi in 

prikazi za starejše, varnostna tehnologija in ustrezna digitalna podpora ergonomiji delovnih mest 

za starejše , itd.).  

6) Sveženj operativnih nalog odločevalcem vezan na starejše zaposlene na delovnem mestu: 

kadrovska sistematizacija delovnih nalog za starejše, ergonomija delovnega okolja za starejše, 

delovni pogoji in oblikovanje delovnega mesta in morebitne prilagoditve za starejše, vključno s 

praksami prilagodljivosti ter delovnim časom in razporedom del in nalog. 
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Slika 18: Smernice odločevalcem v organizacijah za vodenje politik zdravja starejših zaposlenih na 
delovnem mestu 

 
 

 

Vir: Lastno delo avtorjev, povzeto po Dimovski et al. (2022). 

4.1.6 Domena 5: Smernice odločevalcem v organizacijah za vodenje politik  povezanih z 

znanjem starejših zaposlenih – management znanja starejših na delovnem mestu  

 

Posebne smernice, kadrovske politike in ukrepi, povezani s praksami managementa znanja (angl. 

Knowledge management) starejših delavcev na delovnem mestu, kot so razviti v našem modelu 

integrirane teorije staranja, so (Dimovski et al., 2022; slika 19):  

1) Vrednotenje intelektualnega kapitala starejših na delovnem mestu znotraj strukture 

managementa znanja na ravni organizacije kot celote.  

2) Proces razvoja kariere in načrtovanja nasledstva (zaposlovanja in ohranjanja) starejših delavcev na 

delovnem mestu glede na individualno vodenje karierne poti posameznika. 

3) Ohranjanje znanja ter procesov prenosa in izmenjave znanja; usposabljanja, vseživljenjskega 

učenja in prenosa znanja med generacijami, programi obrnjenega mentorstva (angl. Reverse 

mentoring programs) za starejše delavce na delovnem mestu.  

4) Shranjevanje in prenos znanja s pomočjo informacijske tehnologije za starejše delavce na 

delovnem mestu.  

5) Postopno upokojevanje starejših delavcev glede na fleksibilne politike upokojevanja.  
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6) Vključevanje (že) upokojenih starejših zaposlenih v delovni proces.  

 

Slika 19: Specifične mere povezane s politikami managementa znanja starejših na delovnem mestu 
na ravni organizacij 

 
 

Vir: Lastno delo avtorjev, povzeto po Dimovski et al. (2022). 

4.1.7 Domena 6: Smernice odločevalcem v organizacijah za vodenje politik managementa 

ljudi pri delu – HRM prakse starejših na delovnem mestu 

 

Politika starostno nevtralne prakse HRM-ja (managementa ljudi pri delu) v organizacijah temelji na 

raziskavah obstoječih teorij managementa ljudi pri delu, kot so teorija visoko zmogljive delovne prakse 

(HPWP; Combs et al., 2006; Huselid, 1995 v Žnidaršič & Dimovski, 2009) ali teorija delovne prakse z 

visoko vključenostjo (HIWP; Guthrie, 2001). Raziskovalec Lawler (1988 v Žnidaršič & Dimovski, 2009) 

opredeljuje starostno nevtralne prakse managementa ljudi pri delu, ki so namenjene spodbujanju 

ravni znanja, veščin in motivacije zaposlenih ter s tem krepitvi delovne uspešnosti vseh zaposlenih in 

njihovega prispevka k dodani vrednoti organizacije. Specifični ukrepi in smernice, povezani s praksami 

HRM starejših delavcev na delovnem mestu, kot so razviti v našem modelu integrirane teorije staranja, 

so (Dimovski et al., 2022; slika 20): 
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Slika 20: Posebni ukrepi in smernice povezane z HRM praksami do starejših na delovnem mestu 

 
Vir: Lastno delo avtorjev, povzeto po Dimovski et al. (2022). 

 

1) Analiza in uravnoteženje starostnega profila zaposlenih v organizaciji. 

2) Strateško načrtovanje človeških virov. 

3) Zaposlovanje in kadrovska politika (izbor, kadrovanje; zaposlitev). 

4) Učenje in nenehno strokovno izpopolnjevanje na delovnem mestu. 

5) Karierni razvoj, rotacija in napredovanje starejših zaposlenih na delovnem mestu.  

6) Ocenjevanje dela, vodenje delovne uspešnosti in ocenjevanje starejših delavcev. 

7) Nagrade in nadomestila za starejše delavce na delovnem mestu. 

8) Organizacijska podpora in priznanje starejšim delavcem. 

9) Prilagodljive delovne prakse in oblike zaposlovanja za starejše delavce.  

10) Nadaljevanje zaposlitvenih praks, povezanih z zadrževanjem starejših delavcev.  

11) Prehod v pokoj. 

 

Raziskava profesor Boehm-a z raziskovalci (2015; 2021) je pokazala, da bi morala podjetja uvesti 

svežnje praks in politik HRM, ki se ne osredotočajo le na starejše zaposlene na delovnem mestu, ampak 

enako spodbujajo vse starostne skupine (Dimovski et al., 2022), vključujoč: 1) znanje, veščine in 

sposobnosti, 2) motivacijo in zavzetost zaposlenih ter 3) priložnosti za prispevanje individualnim, 

timskim in organizacijskim ciljem organizacije. Kar zadeva razsežnosti kadrovske politike in praks 

managementa ljudi pri delu v luči starajoče se evropske delovne sile, so predlagali starostno nevtralno 
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politiko zaposlovanja, enak dostop do usposabljanja in izobraževanja na delovnem metu za vse 

starostne skupine, starostno nevtralne sisteme kariere in napredovanja, spodbude za izobraževanje 

vodij in vodilnih odločevalcev o starostni raznolikosti na delovnem mestu, pa tudi spodbujanje 

koncepta starostno vključujoče organizacijske kulture (Dimovski et al., 2022).  

 

4.1.8 Domena 7: Smernice odločevalcem v organizacijah za vodenje politik starostne 

raznolikosti (angl. Age diverstiy) – management raznolikosti s poudarkom na starejših  

 

Svežnji praks starostne raznolikosti vključujejo kadrovske prakse managementa ljudi pri delu, ki so 

namenjene spodbujanju nemotenega sodelovanja med različnimi starostnimi generacijami skupinami 

na delovnem mestu. Te prakse temeljijo na dejstvu, da starost ni nobena izjema od drugih kategorij 

raznolikosti na delovnem mestu, saj bi sicer lahko povzročili konflikte med zaznanimi notranjimi in 

zunanjimi skupinami na delovnem mestu. Posebni ukrepi, povezani s praksami starostne raznolikosti 

starejših delavcev, kot so razviti v našem modelu integrirane teorije staranja, so (Dimovski et al., 2022): 

 

1) Starostna raznolikost in zagotavljanje medgeneracijskega sobivanja na delovnem mestu. 

2) (Iskanje) medgeneracijskih sinergij in optimalne starostne strukture zaposlenih. 

 

4.1.9 Domena 8: Smernice in s starostjo povezane metrike, politike in indikatorji 

aktivnega in zdravega staranja na delovnem mestu glede na specifiko panoge  

 

Tehnološki napredek v digitalizaciji, avtomatizaciji in robotizaciji je povzročil skokovite spremembe v 

predelovalni industriji, ki skupaj omogočajo učinkovitejši proces proizvodnje in doseganje večje 

dodane vrednosti. Specifični ukrepi, povezani s starostjo povezanimi meritvami morajo vključevati in 

biti prilagojeni glede na specifiko panoge, na primer v proizvodnih sistemih za starejše industrijske 

delavce, kot so razviti v našem modelu integrirane teorije staranja, podajamo smernice (Dimovski et 

al., 2022): 

 

1) Posebnosti delovnega okolja za industrijske delavce. 

2) Orodja, tehnologije in sistemi, ki se uporabljajo v industrijsko podprtih delovnih procesih. 

3) Izboljšanje fizičnih delovnih pogojev industrijskih delavcev. 

4) Reorganizacija delovnega prostora za industrijske delavce. 

5) Izboljšave orodij v proizvodnem sistemu. 

6) Analize zadovoljstva z delovnim okoljem v proizvodnih sistemih industrijski delavcev.  

7) Zdravstveni pregledi vezani na specifike delovnega okolja industrijskih delavcev. 

8) Izračuni indeksa delovne zmožnosti glede na specifike panoge.  

 

Delovno zmožnost ocenjujemo s t. i. indeksom delovne zmožnosti (angl. Work Ability Index), ki se giblje 

od 7 do 49 točk (ocenjuje se posamezne komponente, prikazane v tabeli 38). Na podlagi skupnega 

števila točk se delovno zmožnost klasificira v eno od štirih kategorij, in sicer: slaba (7–27 točk), srednja 

(28–36), dobra (37–43 ) in odlična (44–49). Veljavnost indeksa delovne zmožnosti je bila večkrat 

preverjena in potrjena (npr. Žnidaršič, 2008; Radkiewich, Widerszal-Bazyl, 2005).  
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Tabela 38: Komponente indeksa delovne zmožnosti 

1. komponenta Trenutna delovna zmožnost v primerjavi z najboljšo delovno zmožnostjo v celotnem življenjskem 

obdobju; rang: 0-10. 

2. komponenta Delovna zmožnost v odnosu do zahtev delovnega mesta in delovnih nalog; rang 2-10.  

3. komponenta Število diagnosticiranih bolezni v opazovanem obdobju (ugotovi zdravnik; rang: 1-7. 

4. komponenta Ocenjeni vpliv bolezni na opravljanje dela; rang: 1-6. 

5. komponenta Bolniški izostanki v preteklem letu (12 mesecev); rang: 1-5.  

6. komponenta Lastna prognoza delovne zmožnosti čez dve leti (glede na danes); rang: 1-7. 

7. komponenta Mentalne zmožnosti; rang: 1-4. 

Delovno okolje, 

orodja 

Izboljšanje fizičnih pogojev dela; reorganizacija delovnega prostora;  

izboljšave orodij; analize zadovoljstva z delovnim okoljem, zdravstveni pregledi. 

 

Vir: Povzeto po Žnidaršič, 2008; Radkiewicz,, Widerszal-Bazyl, & NEXT-Study Group (2005, June). 

4.2 Konkretna priporočila glede na rezultate študije 
 

4.2.1 Priporočila na ravni države 

 

Na ravni države je potrebno razmisliti o podaljšanju delovne dobe, kjer že implementirane 

pokojninske reforme vplivajo na obnašanje starejših delavcev na trgu delovne sile. Zaradi obstoječih 

demografskih gibanj gre pričakovati nadaljnje povišanje dejanske starosti za izstop iz delovnega 

razmerja in dvig zakonsko določene upokojitvene starosti. Morda velja razmisliti tudi v smeri 

avtomatičnega povezovanja med upokojitveno starostjo in podaljševanjem pričakovane življenjske 

dobre, kar se opredeljuje kot ukrep, ki prispeva k dolgoročni vzdržnosti pokojninskega sistema, ki je v 

skladu s trendom nenehnega demografskega staranja. Podobno je potrebno v praksi izvajati ustrezne 

ukrepe varovanja pred mišično-skeletnimi obolenji oziroma ukrepe, ki blagodejno vplivajo na 

varovanje fizičnega zdravja zaposlenih. Tu gre predvsem za težave posameznikov, ki so posledica 

ponavljajočih se gibov dlani ali rok ali dvigovanja ali premikanja ljudi ali težkih bremen ali 

dolgotrajnega sedenja. Potencialni odgovor je ustrezno prepoznavanje ljudi s potencialnimi 

zdravstvenimi težavami in implementacija primernih ukrepov, ki tovrstne težave v praksi lahko 

preprečijo, kot npr. skrajšanje delovnega časa, zagotavljanje opreme za pomoč, spodbujanje rednih 

odmorov in zagotavljanje ustrezne ergonomske opreme. Na ravni države je potrebno tudi okrepiti 

zavedanje in ukrepe, ki skrbijo za varovanje pred psihosocialnimi dejavniki tveganja za zaposlene, 

med katere sodijo predvsem stres, izgorelost, nasilje, nadlegovanje in časovni pritisk. Potrebno je 

nadaljnje delovanje na področju sprejemanja ukrepov za obvladovanje ali celo preprečevanje 

psihosocialnih tveganj, med katere sodijo reorganizacija dela za zmanjšanje delovnih zahtev in pritiska, 

zaupno svetovanje in bolj proaktivna vključitev zaposlenega v proces odločanja o tem kako bo opravljal 

svoje delo. Na področju fleksibilnih (prožnih) načinov zaposlitve je potrebno najti pravo ravnovesje 

med zaposlitvami za nedoločen čas in ostalimi nestandardnimi oblikami zaposlitev, kot je npr. pogodba 

za določen čas ali samozaposlitev, tako z vidika zaposlovalca kot iskalca zaposlitve. V primeru, ko 

govorimo o nestandardnih oblikah zaposlitve je potrebno zagotoviti vse pravice za zaščito delavcev, 
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med katere sodijo nadomestilo za brezposelnost, bolniška odsotnost in preostale ugodnosti. Vpliv 

digitalizacije na delovnih mestih je neizbežen. Ker govorimo o naraščajočem deležu starejših 

zaposlenih, je potrebno digitalizacijo na delovnem mestu vpeljati na human in starejšim razumljiv 

način. Sicer pa je potrebno preučiti prednosti in slabosti digitalizacije na delovnem mestu, njen vpliv 

na potrebe po izobraževanju in usposabljanju, potrebne kompetence, veščine in znanje, vpliv na kraj 

in čas dela zaposlenih, pritiske povezane z digitalizacijo in njen vpliv na intenzivnost dela ter morebitno 

preobremenjenost z informacijami in vpliv na nenehno sedenje. Z vidika države je potrebno imeti tudi 

ustrezen program izobraževanja in usposabljanja za zaposlene, da se lahko le-ti razvijajo v skladu s 

potrebnimi kompetencami, veščinami in znanjem, po katerih vlada povpraševanje na trgu dela. 

Potrebno je tudi razmisliti, katera je najprimernejša strategija privabljanja delovne sile v regije, 

sektorje in poklice, ki se trenutno soočajo s pomanjkanjem delovne sile, kjer govorimo predvsem o 

plačah, delovnih pogojih in ostalih značilnostih poklicev, ki danes veljajo za neprivlačne, kot je v 

Sloveniji npr. zdravstvo ali socialno delo. Nadaljnje priporočilo vključuje identifikacijo in 

implementacijo ukrepov, ki prispevajo k odpravljanju ovir za ponovno vključitev na trg delovne sile. 

V Sloveniji se trenutno soočamo s problemom dolgoročne brezposelnosti, velja pa omeniti tudi 

problematiko priznavanja tujih kvalifikacij v primeru delavcev migrantov ali še spreminjanje delovnega 

mesta, da je le-to bolj primerno tudi za starejše delavce ali invalide in ukrepe, ki aktivno preprečujejo 

kakršno koli diskriminacijo na delovnem mestu. Na makro ravni je potrebno tudi izboljšati razmerje 

primernosti med ponudbo in povpraševanjem po delovni sili, predvsem, ko govorimo o napovedih 

glede potrebnih veščin in potrebnega znanja prihodnosti in spremembami kurikulumov izobraževalnih 

programov in programov usposabljanja.  

 

4.2.2 Priporočila na ravni organizacije 

 

Na ravni organizacije je pomembno spodbujanje odprte organizacijske kulture, kjer zaposleni čutijo, 

da imajo potrebno podporo v primeru težav. Zlasti je ključna vloga zaupanja pri izgradnji odprte 

organizacijske strukture, kjer so lahko v pomoč tudi različne dejavnosti, kot so organizirani seminarji, 

delavci ali webinarji. Za vodstveni kader se priporoča aktivnejša vpeljava avtentičnega vodenja in 

povečanje tolerantnosti do svojih zaposlenih, saj ima lahko vodja in njegov način vodenja velik vpliv 

na celotno organizacijo, vključujoč zaposlene. Veliko lahko vodja naredi z rednimi pogovori, timskimi 

sestanki in podporo ljudem. Tovrstna prizadevanja imajo osnovo v literaturi, ki podpira pozitivni odnos 

med blagostanjem zaposlenih in visoko stopnjo produktivnosti. Prav tako je za organizacije 

priporočljivo, da omogočijo zaposlenim, da sodelujejo pri vprašanjih glede zdravja in varnosti pri 

delu  preko individualnih predstavnikov, preko delovne skupine za vprašanja glede zdravja in varnosti 

pri delu ali preko sindikatov. Tudi na ravni organizacije je pomembno, da preko izobraževanj in 

usposabljanj za zaposlene, svoje zaposlene opremi s potrebnimi kompetencami, veščinami in znanjem 

za delovanje na današnjem trgu dela. Prav tako je priporočilo za organizacije, da aktivno sodelujejo z 

izobraževalnimi institucijami in da skupaj prispevajo k spremembam kurikulumov izobraževalnih 

ustanov ali programov usposabljanja, saj imajo organizacije najboljši vpogled v to katere so potrebne 

kompetence, veščine in znanje  za opravljanje različnih delovnih nalog. Organizacijam se priporoča 

tudi intenzivnejša vpeljava programov mentorstva, kjer lahko predvsem starejši zaposleni delijo svoje 

znanje mlajšim generacijam zaposlenih. V praksi se priporoča tudi pristop obratnega mentorstva, kjer 
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pa se lahko tudi starejši zaposleni učijo od svojih mlajših kolegov, posebej v primeru, ko govorimo npr. 

o humanizirani vpeljavi digitalizacije v delovanje organizacije. Nadalje se priporoča kreiranje in 

usklajeno delovanje, kjer lahko heterogenost idej in znanja različnih generacij prispeva k kreiranju 

inovacij, k izboljšanju timskega duha v organizaciji in splošnemu napredku delovanja organizacije. 

Management starosti na ravni organizacij, se še vedno pogosto udejanja kot fragmentirana aktivnost 

znotraj HRM, kar pomeni, da se določene posamezne politike uvajajo in izvajajo ločeno, izolirano 

(posamezno) in ne kot celostna politika managementa starosti oziroma kot del celotne kadrovske 

politike. Prav tako posamezne politike (v veliki večini primerov) niso obravnavane kot medsebojno 

povezane in usklajene. V tem smislu priporočamo, da organizacije k udejanjanju politik 

managementa starosti nastopajo v smislu integracije politik aktivnega staranja v kadrovsko politiko, 

pri čemer je najboljša praksa celosten pristop. To pomeni, da se ukrepi izvajajo medsebojno 

usklajeno, kompatibilno. Pri podaljševanju delovnega življenja pa ni pomembno le, da starejše 

zaposlene obdržimo v službi, ampak da zagotovimo, da starejši delavci ostanejo motivirani, 

produktivni in zdravo prispevajo k uspešnosti organizacije (Wang in Shultz, 2010). Zaposlitev torej 

postane vzdržna - trajnostna šele, ko so delavci sposobni in pripravljeni (željni) podaljševati delovno 

življenje in ne odidejo v pokoj predčasno (Bal, 2015). Organizacije morajo spodbujati trajnostne 

kariere (angl, sustainable careers) in sicer v smeri individualizacije kariernih poti. 

 

4.2.3 Priporočila na ravni posameznika  

 

Na ravni posameznika je priporočljivo, da le-ta namenja dovolj skrbi za njegovo fizično zdravje, preko 

upoštevanja priporočil v povezavi z zdravjem in varstvom pri delu, da skrbi za ustrezno prehrano in 

aktivno življenje, kar vključuje tudi primerno raven gibanja. V današnjem svetu postaja vse bolj 

pomembna tudi skrb posameznika za njegovo duševno zdravje, kjer se priporoča ravnovesje med 

poklicnim in zasebnim življenjem, skrb za izogibanje prevelikemu stresu in obremenjenosti, kar lahko 

dolgoročno vodi tudi v problem izgorelosti. Prav tako je potrebno s podpornim okoljem pri 

posamezniku vzbuditi željo, da je sam član medgeneracijskega tima, ki ima željo po izmenjavi znanja 

in vseživljenjskem učenju ter da je aktivno vpet v stalno nadgradnjo potrebnih veščin in kompetenc 

za dobro opravljanje svojega dela. Poleg tega se za posameznika priporoča, da ostane aktivno vpleten 

v socialno mrežo, saj to pozitivno vpliva na preprečevanje različnih bolezni, kot je npr. demenca in v 

starejših letih lahko pozitivno vpliva na preprečevanje občutka osamljenosti. Prav tako je za 

posameznika lahko eden izmed odločilnih dejavnikov zakaj si želi še naprej ostati aktiven na trgu dela 

njegova skrb in potreba po občutku finančne varnosti.  
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