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SIMBOLI V BROŠURI

UVOD

V brošuri boste našli različne simbole, ki vas s klikom vodijo do številnih zanimivih informacij, strokovno-informativnih gradiv, video 
posnetkov in podpornih orodij, ki so vam lahko v pomoč pri naslavljanju področja aktivnega in zdravega staranja v vašem podjetju.

Ta interaktivna brošura je namenjena delodajalcem, vodstvenemu kadru in strokovnim delavcem, ki skrbijo za področje promocije zdravja na delovnem mestu, varnosti in 
zdravja zaposlenih ali razvoja zaposlenih.
 
Zasnovana je tako, da vas popelje skozi vsa pomembna področja aktivnega in zdravega staranja, da na interaktiven in zabaven način dostopate do številnih različnih gradiv ter 
da vam pomaga osvetliti vsakodnevne izzive, ki jih morda doživljate v vaši organizaciji. V pomoč pa vam je lahko tudi pri izbiri ukrepov za posamezno področje ali pri spozna-
vanju katera področja še nasloviti v vašem delovnem okolju.
 
Spodbujamo vas, da v polnosti izkoristite vsebino tega priročnika, da bo tudi uspešno naslavljanje področja aktivnega in zdravega staranja izboljšalo zdravje, zadovoljstvo in 
zavzetost vaših zaposlenih!
 
Vsa strokovno-informativna gradiva, podporna orodja, video posnetki in dobre prakse, ki se nahajajo v tej brošuri, so nastali v okviru projekta »Razvoj celovitega poslovnega 
modela za delodajalce za aktivno in zdravo staranje zaposlenih (POLET)«, ki poteka od septembra 2018 do septembra 2022.
 

»Ali ste vedeli?« Podporno 
orodje

Članek Video 
posnetek

Statistična
zanimivost

ZloženkaSpoznajmo 
dobro prakso
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Kaj pomeni aktivno in zdravo staranje?

Danes ima posameznik pri usmerjanju svojega življenjskega razvo-
ja pred seboj bistveno daljše življenje in več pričakovanih zdravih let, 
kakor so jih imeli njegovi predniki, družbe pa se soočajo s staranjem 
prebivalstva. Starost je pojem in hkrati najbolj univerzalen problem, s 
katerim se ukvarjajo številni strokovnjki in s katerim se soočajo vse 
razvite družbe.

Daljše življenje in staranje družbe sta 
izhodišči za usmeritev posameznika in 

družbe v aktivno in zdravo staranje. 

Prav tako bodo prihodnja gospodarska rast, konkurenčnost 
in dosežki vse bolj odvisni od tega, kako učinkovito bodo 

delodajalci upravljali svojo starajočo se delovno silo. 

Beseda »aktiven« se ne 
nanaša le na prisotnost 
na trgu delovne sile ali na fizič-
no aktivnost, temveč tudi na trajno  
udeležbo v socialnem, gospodarskem, 
kulturnem, duhovnem in civilnem življenju. 
Aktivno staranje se nanaša tako na posameznike 
kot na prebivalstvo ter omogoča ljudem, da uresničijo 
svoje možnosti in prispevajo družbi  v skladu s svojimi  
potrebami, željami in zmožnostmi.

V smislu delovnega okolja pri aktivnem staranju govorimo o op-
timiziranju delovnih pogojev za zaposlene vseh starosti – da lah-
ko do svoje zakonite upokojitvene starosti delajo v kakovostnem, 
produktivnem in zdravem delovnem okolju, ki temelji na vzajemni 
zavezanosti in motivaciji delodajalca in zaposlenih. Rezultat take-
ga načina optimiziranja delovnih nalog in delovnega okolja pa se 
odrazi v višji produktivnosti posameznega starejšega zaposlenega 
in samoiniciativnem podaljševanju delovne aktivnosti oziroma v 
odloženem upokojevanju.

V ožjem pomenu pojem aktivno staranje obsega zavestno prizade-
vanje za kakovost življenja in sožitja v dveh podobdobjih življenja:

1.  uspešno službeno delo od 50. leta do upokojitve, 
2.  kakovostno življenje po upokojitvi s ciljem, da je človek    

 čim dlje samostojen pri opravljanju vsakdanjih opravil.
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Do leta 2060 se bo delež starih nad 65 
let povečal iz 18 na 30 odstotkov, delež 

starejših od 80 let pa se bo podvojil.

Pričakovana demografska slika Slovenije do leta 2060 (vir: UMAR, 2016)

Število prebivalcev se po ocenah z leti ne bo pomembneje spremenilo, se pa v povprečju aktivno 
prebivalstvo zmanjšuje v povprečju za 8 tisoč oseb na leto, pri čemer bodo torej ravno starejši 
zaposleni v prihodnje predstavljali vse večji delež delovne sile. 

Zmanjševanje števila prebivalstva v starosti 20–64 let bo ob nespremenjeni strukturi delovne 
aktivnosti, urejenosti trga dela in upokojitvenih pogojih v prihodnjih desetih letih postalo 
omejitveni dejavnik za gospodarsko rast.

Statistična
zanimivost

Demografske značilnosti v Sloveniji 

Staranje prebivalstva spreminja demografsko sliko držav in 
posledično pomembno vpliva na razpoložljivost usposobljene 
delovne sile. UMAR (2016) v svoji publikaciji o demografskih 
spremembah staranje prebivalstva opredeli kot resen omejitve-
ni dejavnik gospodarskega razvoja Slovenije in opozarja, da bo 
po predvidevanjih EUROPOP2013 proces staranja v Sloveniji 
intenzivnejši kot v drugih državah. 

Če pogledamo sliko, vidimo, da bo po predvidevanjih v nasled-
njih 30 letih delež starejših od 65 let v Sloveniji poskočil na 30 
%, delež delovno aktivnega prebivalstva (20-64 let) pa padel na 
50 %, kar je predvsem posledica nižje natalitete po letu 1992 in 
podaljševanja življenjske dobe.
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»Demografske spremembe in trg dela  
– problem ali priložnost za starejše 

zaposlene?«

Zloženka

Kdaj zaposleni postane starejši delavec?

Splošno sprejetega soglasja o tem, kdaj zaposleni postane 
starejši delavec, trenutno še ni. Organizacija za gospodar-
sko sodelovanje in razvoj (OECD) opredeljuje kot starej-
še zaposlene posameznike, stare 50 let ali več. V Sloveniji 
štejemo med delovno aktivno prebivalstvo posameznike 
stare med 15 in 64 let, ki jih delimo v 4 večje starostne 
skupine. Najstarejšo skupino predstavljajo posamezniki 
stari med 50 in 64 let. Danes mnoge raziskave kot starejše 
zaposlene največkrat zajamejo posameznike po 50. letu 
starosti, nekateri avtorji pa uporabljajo tudi starostno 
mejo 45 let.

 »Kako uspešno premagovati izzive 
sprememb na trgu dela?«

Članek

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1, 2013) 
v 179. členu kot starejše zaposlene kategorizira 

zaposlene, starejše od 55 let.

Projekt POLET

Področje aktivnega in zdravega staranja v Sloveniji naslavlja tudi projekt »Razvoj celovitega 
poslovnega modela za delodajalce za aktivno in zdravo staranje zaposlenih (POLET)«, katere-
ga namen je s pomočjo razvoja in implementacije inovativnega celovitega poslovnega modela 
za delodajalce za aktivno in zdravo staranje zaposlenih doseči večjo osveščenost in boljšo 
informiranost delodajalcev in zaposlenih ter boljšo usposobljenost delodajalcev za izvajanje 
ukrepov na tem področju.

V projekt je neposredno vključenih 120 podjetij iz Kohezijske regije Vzhodna Slovenija, v njih 
pa se od marca 2019 do maja 2022 izvajajo prilagojeni programi za aktivno in zdravo staranje 
zaposlenih na podlagi celovitega poslovnega modela. 
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V nadaljevanju bodo predstavljena najpomembnejša področja 
aktivnega in zdravega staranja, s številnimi gradivi, povezavami 
in dobrimi praksami slovenskih podjetij. Z njihovo pomočjo 
razmislite, kako področja aktivnega in zdravega staranja čim bolj 
enostavno, a hkrati celovito vpeljati v vaše delovno okolje.

Vas zanima postopek 
implementacije  

celovitega modela v vaše 
podjetje?  Naj vam bo v pomoč 

»Priročnik za delodajalce  
na področju aktivnega in  

zdravega staranja«!

PODROČJE I:
VARNO IN 
ZDRAVO 

DELOVNO 
OKOLJE

PODROČJE II:
PSIHOSOCIALNI
VIDIKI ZDRAVJA 

IN DELA

PODROČJE III:
KARIERNI 

RAZVOJ, RAZVOJ 
KOMPETENC IN
USPOSABLJANJE

PODROČJE IV:  
PRILAGODITEV  
ORGANIZACIJE 

DELA IN  
DELOVNEGA ČASA 

ZAPOSLENIH 

Ugotavljanje stanja
v podetju

Določitev prioritet, 
ciljev

Načrt uvedbe 
sprememb, ukrepov

Merjenje učinkov  
in koristi  

implementiranih 
ukrepov

Načrt nadgradnje 
ali dopolnitev 

ukrepov

ORGANIZACIJA

ZAPOSLENI

ANALIZA SPREMLJANJE

VPELJAVA IN 
IZVAJANJE UKREPOV  

ZA AKTIVNO IN ZDRAVO 
STARANJE ZAPOSLENIH
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PODROČJE I: 
VARNO IN ZDRAVO DELOVNO OKOLJE
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Glede na nižjo delovno aktivnost starejših od 55 let v Sloveniji v primerjavi s povpre-
čjem EU, bodo posebej pomembni ukrepi v podporo aktivnemu staranju, ki bodo 

morali vključevati področje zdravja in vseživljenjskega učenja oz. 
razvijanja sposobnosti za podaljševanje delovne aktivnosti.

Zaradi staranja prebivalstva in podaljševanja delovne dobe je pomembno, da se poskrbi za 
kakovost delovnega mesta. Boljše spremljanje in razumevanje povezanosti delovnih 

razmer in posameznikov na njihovi celotni poklicni poti sta pri tem ključna.

Slovenija je po zaposlenosti starejših 
na 25. mestu med 28 članicami EU. 
Za nami so samo Hrvaška, Grčija in 

Luksemburg. Zaposlenih, starih od 55 
do 64 let, je v Sloveniji le 48,6 odstotka; 
povprečje EU je 59,1 odstotka, Švedska 

dosega celo 77,7 odstotka.

Statistična
zanimivost

Slovenija EU Švedska

Razmere na področju trga dela in zaposlovanja se nenehno preoblikujejo zaradi 
strukturnih sprememb, ki so posledica razvoja tehnologije, vse večje avtomatizacije 
in globalizacije. 

Večina strokovnjakov, ki se ukvarjajo z napovedovanjem sprememb na trgu 
dela, se strinja, da zaradi napredka tehnologije prihajajo korenite spremembe, 
preoblikovanje trenutnih delovnih nalog in da določena delovna mesta v pri-
hodnosti ne bodo več potrebna. 

48,6 % 59,1 % 77,7 %

1.1. Delovna aktivnost starejših zaposlenih

Družbene in strokovne razprave ter razvojni do-
kumenti EU ne puščajo dvoma, da bomo v priho-
dnosti ljudje morali delati več in predvsem dlje.

To še posebej velja za Slovenijo, saj je ena glavnih 
značilnosti slovenskega trga dela podpovprečna 
stopnja delovne aktivnosti mladih in starejših 
(v starostni strukturi 50-64 let), medtem ko je 
stopnja aktivnosti odraslih (30–54 let) v Sloveniji 
med višjimi v EU. 
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1.2. COVID-19 in starejši zaposleni

V marcu 2020 smo bili priča pojavu novega koronaviru-
sa, ki je zaradi svoje hitre nalezljivosti sprožil epidemijo 
bolezni COVID-19, s čimer so sledile številne omejitve 
in ukrepi za zajezitev bolezni, posledično pa tudi zaprtje 
številnih gospodarskih, izobraževalnih in drugih dejav-
nosti tako v Sloveniji kot po celotnem svetu. 

Nov koronavirus oz. pandemija bolezni COVID-19 
je s tem postal eden največjih izzivov, s katerim so se 
srečala družba in podjetja v sodobnem času po celem 
svetu.

Zaradi vseh ukrepov in omejitev, ki so bili v tem obdob-
ju predpisani s strani države, so bila številna podjetja, iz 
danes na jutri primorana spremeniti organizacijo dela 
ter svoje poslovanje s strankami, zaposlenimi, tujimi 
partnerji itd. Izpostavljenost COVID-19 in podobnim 
biološkim dejavnikom tveganja, lahko pri delavcih in 
v širši družbi povzroči škodljive učinke na zdravje, go-
spodarstvo in družbo nasploh, zato je ravno ukrepanje v 
delovnih okoljih prioritetnega značaja. 

Epidemija COVID-19 je zaznamovala številna podjetja, 
ne glede na velikost in panogo. Vpliv epidemije se je hit-
ro širil na prav vsakega zaposlenega v določeni organi-
zaciji. Naenkrat se je spremenila organizacija dela, čas 
dela, kraj dela, način dela. Zlasti starejši zaposleni so bili 
ranljiva skupina, na katero so bili delodajalci še posebej 
pozorni.

Nestabilno in nepredvidljivo obdobje, ki je sledilo epidemiji, je v delovnem okolju v 
ospredje postavilo številna področja - varnost in zdravje pri delu, prožne oblike dela, du-
ševno zdravje zaposlenih itd.  Takšne in drugačne oblike tveganj bodo v prihodnosti naj-
verjetneje še večkrat prisotne, zato je toliko bolj pomembno, da se v podjetjih krepijo in 
vzpostavljajo načini ravnanja (sistemsko, z internimi akti) v kriznih situacijah nasploh, 
saj se posredno s takimi rešitvami zmanjšujejo tudi bolniška odsotnost zaposlenih, nes-
reče in poškodbe pri delu, konflikti v medosebnih odnosih ipd. 

SPOMNIMO…

S koronavirusom se lahko okužijo 
tako starejše, kot tudi mlajše osebe. 
Izkušnje so pokazale, da imajo težji 
potek bolezni starejše osebe s kro-

ničnimi obolenji kot so srčno–žilne 
bolezni, rak, sladkorna bolezen, 

bolezni kostno-mišičnega sistema, 
kronične bolezni dihal, na primer 

astma, kronično obstruktivna 
pljučna bolezen (KOPB) ter neka-
tere duševne bolezni kot so stres, 

tesnoba, depresija. Če zbolijo, 
lahko pride do zelo resnih zapletov 

in tudi do smrti. 
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1.3. Prilagajanje delovnih mest starejšim 
zaposlenim

Za uspešno delo v starejših letih je pomembna prilagojena 
delovna obremenitev, zato je na obstoječih delovnih mes-
tih, zlasti pri starejših zaposlenih, pomembno, da so ta pri-
lagojena njihovim zmožnostim in potrebam. Potrebna je 
vpeljava strategij, posebej usmerjenih na starejše delavce, 
da bodo ti lahko delali dlje in učinkovito. Zelo pomembno 
je, da razumemo in upoštevamo izzive, ki jih prinaša sta-
ranje delovne sile za področje varnosti in zdravja pri delu.

Velikokrat je mogoče že s preprostimi ukrepi prilagoditi delovno mesto starej-
šemu zaposlenemu in mu omogočiti uspešno opravljanje delovnih nalog, kljub 
morebitnim omejitvam, ki so lahko posledice staranja. Zato je pomembno, da 
se delodajalci zavedajo določenih specifičnih potreb starejših in glede na te pot-
rebe prilagodijo delovna mesta, saj se bo v prihodnosti njihovo število in delež 
v delovni sili le še povečevalo. 

V tem primeru je ključna ravno preventiva skozi celotno delovno življenje. 
Ohranjanje in krepitev zdravja je povezano z življenjskim slogom posame-
znika (npr. način prehranjevanja, pitje alkohola, kajenje, spanje, gibanje,…), 
poleg zdravega načina življenja pa imajo pri doseganju dobrega zdravstve-
nega stanja v delovni življenjski dobi pomembno vlogo tudi preventivni in 
proaktivni ukrepi služb za zdravje pri delu. 

Podporno 
orodje

Ali dovolj prilagajamo delovno okolje 
VIDNIM spremembam starejših 

zaposlenih?

Podporno 
orodje

Ali dovolj prilagajamo delovno okolje 
SLUŠNIM spremembam starejših 

zaposlenih?
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Kostno-mišične bolezni so eden izmed 
vodilnih vzrok bolniških odsotnosti 

zaposlenih v EU.

»Ali ste vedeli?«

Članek

»Preprečimo 
nastanek in 

razvoj kostno-mišičnih 
obolenj že danes«

1.4. Preprečimo kostno-mišična obolenja

Med kostno-mišična obolenja uvrščamo širok spekter zdravstvenih težav, ki jih povzročajo ali slabšajo delo in 
vplivi neposrednega delovnega okolja. Pri kostno-mišičnih obolenjih povezanih z delom, gre za okvare mišic, 
sklepov, kit, vezi, živcev, kosti in krvnega sistema.

Najpogostejši vzroki za nastanek kostno-mišičnih obolenj, ki so povezana z delom, so:
• dvigovanje bremen,
• slaba oz. prisilna drža,
• ponavljajoči se gibi. 

Na nastanek kostno-mišičnih obolenj vplivajo: 
• nekatere značilnosti dela (npr. uporaba sile, nenavaden položaj dela, itd.), 
• delovnega okolja (npr. slaba osvetlitev, zelo nizke ali visoke temperature pri delu itd.), 
• organizacije dela (npr. majhen vpliv na način ali tempo dela, premalo podpore s strani vodij ali sodelavcev itd.) ter 
• zdravstveno stanje posameznika oz. njegov življenjski slog.
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»Preprečimo kostno-mišična obolenja«

Zloženka

https://portal.projekt-polet.si/datoteke/gradiva/Kostno_misicna_POLET_F-20191015151241.pdf
https://portal.projekt-polet.si/datoteke/gradiva/Zlo%C5%BEenka_6_F-20200423093543.pdf


1.5. Ergonomija

Delodajalec mora posebno skrb nameniti zagotovitvi var-
nosti in zdravja starejšim zaposlenim ter pri izbiri ukre-
pov upoštevati posebna tveganja, katerim so ti zaposleni 
izpostavljeni pri delu, v skladu s posebnimi predpisi. 

S preučevanjem prilagodljivosti dela človeku omogočimo 
večjo učinkovitost pri opravljanju dela, z ustreznim obli-
kovanjem pa vplivamo na uporabnost in varnost orodij, 
strojev, naprav ter delovnih in poslovnih sistemov. 

Urejenost okolja po ergonomskih priporočilih torej pripo-
more k večjemu udobju in posledično k večji produktivno-
sti in zadovoljstvu na delovnem mestu, kar se kaže v večji 
uspešnosti podjetja. 
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Video 
posnetek

Ker pa se v procesu staranja človeško telo začne spreminjati in postopno pešati je smiselno, da se določene specifične 
lastnosti starejših zaposlenih smiselno upoštevajo v izjavi o varnosti in v procesu ocenjevanja tveganj za delovna 

mesta, ki jih opravljajo starejši zaposleni. 

https://www.youtube.com/embed/SHry71a6zDY?feature=oembed


»Delo prilagajamo človeku in ne človeka delu«

                                              Izsek iz intervjuja z dr. Andrejem Polajnarjem, strokovnjakom na področju ergonomije, z dolgoletnimi izkušnjami v teoriji in praksi.

Kaj priporočate podjetjem, ki so manjša in ki ne vedo kje začeti, ko je govora o ergonomiji in prilagoditvi delovnih mest?
Na vsak način mora vodstvo podjetja najprej spoznati, da ergonomija ni strošek, ampak vložek za podjetje. Vodstvo podjetja mora najprej spoznati ekonomsko korist 
vloženih sredstev v ergonomijo in na osnovi tega sprejeti odločitev o vključevanju ergonomije v svoje podjetje.

Začetni korak je SWOT analiza (prednosti – slabosti – priložnosti – nevarnosti). Namen analize je pomagati pri strateških odločitvah, tudi pri uvedbi ergonomskih 
rešitev. Naslednji korak je izvedba »metode trenutnih opažanj« z namenom ugotovitve najprimernejših delovnih mest, na katerih bi bilo smiselno uporabiti ergonomske 
izboljšave in s tem doseči ekonomsko korist ter humanost pri izvajanju dela (zmanjšanje obremenitev in obremenjenosti človeka pri delu). Sledi Ocenjevalna analiza 
delovnih mest OADM, s katero ocenimo delovne značilnosti delovnega mesta na osnovi intervjujev in opazovanja, nato pa izvedemo še mersko analizo delovnih mest 
MADM, ko delovne značilnosti merimo.

Kaj je ergonomski izdelek? Kakšni so standardi ali zahteve, ki jih izdelek mora izpolnjevati, da se imenuje ergonomski?
Ergonomski izdelek je tisti, ki zagotavlja pri uporabi normalno obremenitev in obremenjenost človeka v skladu z ergonomskimi pravili. Če pogledamo avtomobil 
kot zelo ergonomsko zahteven izdelek, vidimo, da z ustreznimi nastavitvami voznikovega sedeža, volana, menjalne ročice, s pregledom nad informacijami o vožnji, s 
spreminjanjem podatkov na kontrolnem zaslonu, z uporabo varnostnega pasu, z nastavljanjem vzvratnega ogledala in stranskih ogledal, z uporabo oziroma z dosegom 
do pomožnih predalov in odprtin dosežemo za vsakega uporabnika avtomobila ustrezno, dovoljeno ergonomsko obremenitev in obremenjenost. 

Podobno je pri izdelkih, ki jih imamo v rokah. Ti morajo biti oblikovani tako, da je njihov oprijem ne obremenjujoč za prste, npr. mali gospodinjski aparati, ročni 
obdelovalni stroji, npr. vrtalno vijačni stroj, vrtno orodje, npr. škarje za rezanje drevja, ročne čistilne naprave (sesalniki za prah) itd. Ko se srečujemo z enostavnostjo 
in uporabnostjo izdelkov, ki jih uporabljamo z večjo ali manjšo spretnostjo, uporabljamo paket standardov ISO 20282:2006, ki je predstavljen v štirih delih: ISO 20282-
1:2008, ISO 20282-2:2013, ISO 20282-3:2007 in ISO 20282-4:2007. Vsi ti standardi predpisujejo okvire pri varovanju zdravja, predpisujejo udobje in ugodje, predpisu-
jejo toplotne obremenitve, izpostavljenost hrupu itd.

17
Celoten intervju z dr. Polajnarjem si lahko preberete tukaj.

https://portal.projekt-polet.si/datoteke/gradiva/Clanek_Intervju_Polajnar_POLET_F-20200114140459.pdf
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1.6. Potrebujete idejo za ukrepe na področju ergonomije?

1. Omogočite zaposlenim, da ob pojavu utrujenosti ali bolečine izvajajo ustrezne raztezne vaje med delom,  
npr. jutranja telovadba, počepi med krajšimi odmori, vaje za hrbtenico ipd. Ideje lahko dobite na spletu, kjer se  
nahaja veliko brezplačnih posnetkov, ki jih lahko pošljete sodelavcem po elektronski pošti ali posnetek zavrtite  

na skupnem tv zaslonu, projektorju, …

2.  Vključite predloge zaposlenih in upoštevajte njihove želje pri zamenjavi dotrajane delovne opreme ali nabavi bolj 
ergonomske opreme (npr. mize, stoli, razni ergonomski pripomočki, velikost ekrana, oblika miške ipd.).

3.  Redno ozaveščajte zaposlene z izvedbo delavnic iz tega področja, praktičnimi prikazi vadb ali dvigovanja bremen, 
posredujte jim pisna gradiva o pravilni postavitvi in uporabi delovne opreme.

4. V primeru skupnih prostorov zagotovite zaposlenim opremljen »miren kotiček« za delo, brez elementov hrupa  
(kot npr. pogovori, telefonska in računalniška brnenja, vibracije), kamor se lahko zaposleni umakne, kadar  

potrebuje več koncentracije in miru pri svojem delu.

5.  Oblikujte »atraktivno stopnišče«, da bi zaposlene spodbudili k uporabi stopnišča namesto dvigala. Na stene  
stopnišča prilepimo zabavne motivacijske posterje oz. poleg vrat ali dvigala namestimo kratka, zabavna sporočila,  

ki opominjajo na blagodejne učinke uporabe stopnišča.

6. Omogočite možnost dinamičnega delovnega mesta in delovišča. Razbremenitev prisilne drže zaradi nenehnega 
sedenja je zelo pomembna, zato lahko npr. nabavite mize z nastavljivo višino, ki omogočajo možnost stoječega dela.



1.7. Telesna dejavnost in zdrav življenjski slog 

Človek naj bi v vseh življenjskih obdobjih sledil načelom 
zdravega življenjskega sloga in skrbel za zdravo prehrano, 
aktiven življenjski slog, sprostitev po napornem dnevu, za-
dosten in zdrav počitek. 

Da bodo zaposleni fizično zdravi, je potrebno tako v za-
sebnem življenju kot na delovnem mestu poskrbeti za 
telesno dejavnost in zdrav življenjski slog. Odsotnost ali 
pomanjkanje telesne dejavnosti in prekomerno sedenje na-
mreč lahko povzročijo zmanjšanje kostne in mišične mase, 
kar lahko vodi v prezgodnje staranje in v zmanjšano spo-
sobnost opravljanja vsakdanjih opravil in dela. 

Čeprav je zdravstveno stanje med staranjem večinoma 
mogoče pripisati rezultatom življenjskega sloga v odraslem 
življenju in celo mladosti, je stopnja telesne dejavnosti pri 
starejših pomemben dejavnik za njihovo telesno prip-
ravljenost in stalno sposobnost za neodvisno življenje. 

Pozitivni učinki stalne telesne dejavnosti so pozitivno psi-
hično ter fizično, fiziološko in socialno zdravstveno stanje. 
Ker odrasli kar polovico aktivnega dela dneva preživimo 
na delovnem mestu, so programi telesne dejavnosti na de-
lovnem mestu lahko dobra rešitev, s pomočjo katere se po-
večuje delovna storilnost in hkrati ohranja tudi zdravje ter 
dobro počutje (starejših) zaposlenih.
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Zaradi telesne neaktivnosti in sedečega načina živ-
ljenja zaposlenih ima posledično stroške tudi delo-
dajalec. Zaskrbljujoč je predvsem podatek, da zdra-
vstvena oskrba in ekonomska izguba zaradi bolezni 
ali nezmožnosti za delo zaradi bolezni po ocenah 

znaša od 150–300 EUR na prebivalca v Evropi.

»Ali ste vedeli?«

Članek

»Razgibajmo se tudi na delovnem mestu«.

Podporno 
orodje

Vas zanima, kako dobro 
skrbite za svojo telesno in 

duševno zdravje?  
Preverite tukaj!

na prebivalca v Evropi

150-300€

https://portal.projekt-polet.si/datoteke/gradiva/Clanek%2030_telesna%20aktivnost_POLET_F-20210514095301.pdf
https://portal.projekt-polet.si/datoteke/orodja/Checklista_zdravje_POLET-20200721152158.pdf


Tudi spanec ima na psihofizično počutje zaposlenega 
velik vpliv, ki ga ne gre zanemariti. Motnje spanja so 
med drugim povezane z zmanjšano telesno odpornostjo, 
povišanim krvnim pritiskom, srčno in možgansko kapjo, 
vrtoglavico, anksioznostjo, debelostjo in so lahko pogost 
razlog za nesreče na delovnem mestu. 
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Video 
posnetek

Članek

 »Dober spanec vodi v produktivnejši dan«.

Kaj pa počitek po delu in med delom?  Je pomemben? Poglejte si v tem zabavnem video posnetku.

https://portal.projekt-polet.si/datoteke/gradiva/Spanje_POLET_12.8.2019_F-20190812111234.pdf
https://www.youtube.com/embed/PQREhI0LyhA?feature=oembed


1.8. Promocija telesne dejavnosti in zdravega 
življenjskega sloga na delovnem mestu 

Promocija telesne dejavnosti in zdravega življenjskega slo-
ga na delovnem mestu je pomembna. Redna telesna dejav-
nost krepi mišice, vpliva na zdravje kosti, blaži upadanje 
psihofizičnih in funkcionalnih sposobnosti telesa, pripo-
more k zmanjšanju stresa, izboljšuje družabne spretnosti, 
samospoštovanje in samozavest, krepi imunski sistem ter 
vpliva na kvaliteto spanca. 

Vedno več je dokazov, da je mogoče s telesno dejavnostjo 
ohraniti kognitivne funkcije in preventivno vplivati na 
pojavljanje depresije in demence (psihičnih bolezni, ki 
sta med starejšimi najpogostejši). Skupaj z ustrezno pre-
hrano, telesna dejavnost varuje pred prekomerno telesno 
težo in debelostjo ter zmanjšuje tveganje za padce in po-
škodbe pri padcih. 

Učinkovita intervencija je torej tista, ki s širokim nabo-
rom ukrepov zajema celotno populacijo v delovni orga-
nizaciji. Pri tem ne smemo pozabiti na želje in predloge 
zaposlenih, ki naj bodo aktivno vključeni v proces vpelje-
vanja ukrepov za dvig telesne dejavnosti.
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Podporno 
orodje

Pomagajte si z vprašalnikom ugotavljanja 
potreb zaposlenih na področju telesne 
dejavnosti in zdrave prehrane, ki si ga 

lahko snamete tukaj.

»Kakšen pa je tvoj življenjski slog? Zdrav!« 

Zloženka

https://portal.projekt-polet.si/datoteke/orodja/ORODJE%2011-potrebe-zaposlenih_POLET_F-20220830085557.pdf
https://portal.projekt-polet.si/datoteke/gradiva/Zlozenka3_POLET_FF-20190819142414.pdf


1.9. Različne oblike programov telesne dejav-
nosti na delovnem mestu 

1. Zaposlenim omogočimo telesno dejavnost v okviru delov-
nega časa in na delovnem mestu, na primer tako, da opre-
mimo določen prostor s fitnes napravami ali da zaposlenim 
omogočimo, da se na sestanke izven delovne organizacije 
vozijo s kolesi, ali, da se s kolesi vozijo med posameznimi 
objekti/halami. 

2. Zaposlenim omogočimo brezplačno vadbo izven delov-
nega časa pri različnih športnih klubih (npr. vadba aero-
bike, pilatesa, vadba na fitnes napravah, igranje košarke, 
odbojke, nogometa). 

3. Zaposlene spodbujamo, da se v popoldanskem času dru-
žijo glede na športno dejavnost, ki jih veseli (npr. tekaška 
skupina, kolesarska skupina, pohodništvo), organizacija 
pa jim krije določene stroške (npr. prijavnine na tekmo-
vanja, nakup opreme, najem dvorane, najem trenerja…). 
 
 
 
 
 

 
 

4. Parkrat letno se v prostem času organizira športna 
aktivnost za vse zaposlene, ki ima lahko tekmovalno 
noto ali pa le kot dejavnost druženja in spoznavanja so-
delavcev (npr. sprehodi, pohodi, kolesarski izleti, ipd.).

5. Zaposlene spodbujajmo k telesni dejavnosti kar s po-
močjo spletnih programov, telefonske podpore oziro-
ma sms sporočil in s pomočjo tiskanega gradiva. Pri-
poročljivi so ukrepi za spreminjanje vedenja zaposlenih, 
ki vključujejo izobraževanje zaposlenih (npr. predava-
nja, delavnice) o različnih vidikih tveganj za zdravje ter 
načinih in rešitvah, kako bolje skrbeti za svoje fizično in 
psihično zdravje ter informiranje in osveščanje zaposle-
nih s koristnimi informacijami preko internih komuni-
kacijskih kanalov (s plakati, zloženkami, opomniki po 
elektronski pošti, …).

22

Ko organizacija zaposlenim nudi brezplačno udeležbo v športnih aktivnostih, je dobro, da odločitve za ukrepe temeljijo 
na predhodno opravljeni analizi zdravstvenega in kondicijskega stanja zaposlenih ali njihovega življenjskega sloga.
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Kostak, d. d., iz Krškega je podjetje, ki se ukvarja s komunalno in gradbeno dejavnostjo. V projektu POLET 
je podjetje sodelovalo v 1. sklopu sodelujočih podjetij. Družba z več kot 60-letno tradicijo je danes največje 
podjetje na področju komunalnih dejavnosti v Sloveniji in vodilno gradbeno podjetje v posavski regiji. V 
podjetju je zaposlenih 447 ljudi, v celotni skupini Kostak pa več kot 500. 
Z željo, da bi izboljšali delovne pogoje, da bi višali standarde, sodelujejo v različnih projektih, tudi v projektu 
POLET. V času sodelovanja so se in se še vedno veliko posvečajo usposabljanju s področja varstva in zdravja 
pri delu. 

Med drugim so na željo zaposlenih uvedli »Kostakovo skrinjico« na 8 lokacijah podjetja. V njo zaposleni 
anonimno predlagajo različne rešitve, ideje. Ideje so zelo različne, od izboljševanja delovnih pogojev, želje 
po komuniciranju z upravo do izvajanja različnih delavnic na temo zdravja in dobrega počutja ipd. Komisija 
enkrat mesečno predloge pregleda in se odloči glede njihove izvedbe. Od zaposlenih pričakujejo, da jim bodo 
z idejami pomagali pri izboljševanju delovnih pogojev, tudi višanju klime.

V letu dni so podprli 9 predlogov, med drugim tudi idejo o izdaji internega glasila. Posebej pomemb-
ni se jim zdijo tudi uvedeni ukrepi glede večje dostopnosti uprave – srečanja zaposlenih s predsednikom 
uprave, omogočanje upokojenim sodelavcem, da se vračajo na delo, ter ozaveščanje zaposlenih po vseh 
komunikacijskih kanalih o obvladovanju stresa na delovnem mestu, medgeneracijskem sodelovanju ter 
duševnem zdravju zaposlenih.

Spoznajmo 
dobro prakso



1.10. Zdravo prehranjevanje na delovnem mestu 

Zdrave prehranjevalne navade so pogoj za ohranjanje in iz-
boljševanje zdravja, boljše počutje in kakovostno življenje 
ter prispevajo k zmanjševanju tveganja za nastanek števil-
nih kroničnih nenalezljivih bolezni, kot so bolezni srca in 
ožilja, sladkorna bolezen, nekatere vrste rakavih obolenj, 
debelost in osteoporoza. 

Zdrava prehrana je za posameznika pomembna tudi na 
delovnem mestu, saj dokazano vpliva na njegove rezul-
tate na delovnem mestu. 

 
Podjetje Evrosad, d.o.o., iz Krškega je v času trajanja 
projekta POLET izvedlo »natečaj za naj recept« v pro-
izvodnji in med oddelki uprave. Prijavljenih je bilo 17 
receptov za zdrave slaščice. Sestala se je komisija in iz-
vedla pokušino in ocenjevanje. Zaposleni so se družili 
med seboj, preizkušali sladice, jih ocenjevali in na kon-
cu izbrali zmagovalce. Izbrani so bili trije naj recepti. 
Nagradili so jih s produkti podjetja, ki so se jih nagra-
jenci zelo razveselili, rezultate pa razglasili na dogod-
ku ob zaključku leta 2019. Vodstvo je bilo z aktivnostjo 
zelo zadovoljno, zato so se odločili natečaj izvesti po-
novno, še za druge oddelke podjetja. 
 

Spoznajmo 
dobro prakso

Rezultati raziskav so potrdili, da je skrb za zaposlene in njiho-
vo prehrano eden izmed načinov preko katerih lahko deloda-

jalci izboljšujejo delovno zavzetost in učinkovitost zaposle-
nega ter skrbijo za njihovo splošno življenjsko zadovoljstvo. 

Zaposleni, ki so se prehranjevali bolj zdravo, so bili namreč 
bolj delovno zavzeti in so se ocenjevali kot delovno učinko-

vitejše, hkrati pa so bili bolj zadovoljni z življenjem.

Statistična
zanimivost
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»Tudi delovno okolje je lahko prostor 
za krepitev zdravih prehranskih navad«. 

Članek

https://portal.projekt-polet.si/datoteke/gradiva/Clanek_26_POLET_F-20210115082235.pdf
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PODROČJE II:   
PSIHOSOCIALNI VIDIKI ZDRAVJA
IN DELA

2. 



2.1. Medosebni odnosi na delovnem mestu  

Medosebni odnosi na delovnem mestu predstavljajo vsakodnevne 
interakcije med sodelavci, kot tudi med zaposlenimi in nadreje-
nimi. Ker odnosi vplivajo na zadovoljstvo zaposlenih, izpolnjevanje 
delovnih nalog in doseganje ciljev organizacije, je preučevanje me-
dosebnih odnosov na delovnem mestu zelo pomembno. 

Dobri medosebni odnosi na delovnem mestu so pomembni tudi za 
ustvarjanje in razvoj etike in delovne morale, za humanizacijo ljudi 
in njihovega dela. Učinkoviti in zadovoljujoči odnosi so prvi pogoj 
za našo osebno in poklicno srečo.

Odločitve vodstva pa lahko vplivajo na odnose tudi kvalitativno, 
ne samo kvantitativno. Čas lahko na primer zagotovijo za družabne 
aktivnosti, ki niso neposredno povezane z delom (npr. pikniki, te-
ambuildingi, izleti), a pozitivno vplivajo na medosebne odnose za-
poslenih. 

Sodelavci, ki gojijo dobre medsebojne odnose na delovnem mestu, 
pogosteje čutijo sprejetost v timu, kar vpliva tudi na njihovo za-
dovoljstvo na delovnem mestu. Dobri odnosi in zadovoljstvo na 
delovnem mestu pa vplivajo na kvaliteto opravljenega dela.

 

Video 
posnetek

Čeprav so medosebni odnosi normalen del delovnega okolja in 
so običajno prijetni in ustvarjalni, pa lahko predstavljajo tudi 

vir napetosti in frustracij.
»Z ustrezno komunikacijo do boljših 

medosebnih odnosov na delovnem mestu«

Članek

»Ljubezen je v zraku – včasih 
tudi na delovnem mestu«

Članek
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https://portal.projekt-polet.si/datoteke/gradiva/Clanek%2022_komunikacija_POLET_F-20200915130345.pdf
https://portal.projekt-polet.si/datoteke/gradiva/Clanek%2031_POLET_F-20210615110554.pdf
https://www.youtube.com/embed/yK8M8NqeI_I?feature=oembed


2.2. Stres   

Med ključne psihosocialne dejavnike na delovnem mestu, 
ki vplivajo na duševno zdravje in povzročajo stres, uvršča-
mo zlasti hitre spremembe načinov dela, časovne omejitve 
za izvajanje delovnih nalog, veliko število delovnih zadolži-
tev, sodelovanje z različnimi zahtevnimi strankami, fizično 
in verbalno nasilje na delovnem mestu ter različne oblike 
diskriminacije.

KDAJ POSTANE STRES PROBLEMATIČEN? 

Določena mera stresa je nujno potrebna za normalno živ-
ljenje. Stres je za človeka normalen pojav, doživlja ga vsak 
izmed nas in ljudje smo narejeni za to, da lahko stres pre-
magamo in se z njim spopadamo. Problem nastopi takrat, 
ko je stresnih situacij preveč za posameznika, so preveč 
zgoščene, intenzivne, premočne ali predolgo trajajo ali pa 
posameznik nima dovolj učinkovitih strategij za spopri-
jemanje s stresom. 

Do kroničnega ali dolgoročnega stresa pride, ko življenjski 
stresorji vztrajajo, na primer, med večjo reorganizacijo ali 
odpuščanjem v podjetju, med bolečo ločitvijo, pri soočanju 
s kronično bolečino ali boleznijo ter z boleznijo, ki ogroža 
naše življenje. Do kroničnega stresa pride tudi, ko se nakopi-
čijo mali stresorji in si od nobenega izmed njih ne opomore-
mo. Dokler razum zaznava grožnjo, je telo v pripravljenosti. 
Če ostane stresni odziv vklopljen, se lahko povečajo naše 
možnosti za bolezen, povezano s stresom. Pride do izgore-
losti. Edini način, s katerim lahko odpravimo dolgoročni 
stres, je sprememba življenjskega sloga, vedenja in okolja.

 

»Ko te strese stres in kako se ga otresti«

Članek

»Stres – naš vsakdanji spremljevalec« 

Zloženka
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https://portal.projekt-polet.si/datoteke/gradiva/Stres_clanek%20POLET_F-20190627102638.pdf
https://portal.projekt-polet.si/datoteke/gradiva/Zlozenka_stres_POLET_F-20200109090900.pdf


2.3. Upravljanje s časom

Doživljanje stresa velikokrat izhaja tudi iz 
dejstva, da nam primanjkuje časa za dolo-
čeno nalogo oz. si časa ne znamo pravilno 
organizirati. Upravljanje s časom je način, 
kako lahko načrtujemo naloge in aktivno-
sti tako, da bomo čas čim boljše izkoristili.

Vire stresnih dogodkov in upravljanja s 
časom predstavljajo poleg delovnih do-
godkov tudi dogodki v zasebnem živ-
ljenju posameznika (npr. konflikti s par-
tnerjem, skrb za obolele svojce, težave v 
vzgoji, finančne težave, smrt v družini, 
itd.).

Različni dejavniki tveganja so v medseboj-
ni interakciji, kar pomeni, da dogodki iz 
zasebnega življenja posameznika vplivajo 
na njegovo delo in obratno. Ko je posame-
znik v stresu, zaradi katerihkoli vzrokov, se 
posledice torej kažejo tako v zasebnem kot 
tudi poklicnem življenju.

28

Raziskave so pokazale, da posamezniki, ki bolje upravljajo s svojim 
časom,  doživljajo večji nadzor nad svojim življenjem, so bolj zadovoljni, 
zdravi,  doživljajo manj obremenitev in stresa, ter bolje razporejajo čas 

med družino in delom. 

»Ali ste vedeli?«

Članek

»Nadzoruj čas ali pa bo 
čas nadzoroval tebe«

Zloženka 

»Ravnovesje med poklicnim 
in zasebnim življenjem« 

»Usklajevanje dela in 
družine v povezavi z 

zadovoljstvom in 
kvaliteto življenja« 

Članek

https://portal.projekt-polet.si/datoteke/gradiva/Upravljanje_casa_clanek_POLET_F-20190916143234.pdf
https://portal.projekt-polet.si/datoteke/gradiva/Ravnovesje_zlozenka_POLET_2.10.2019_F-20191002113709.pdf
https://portal.projekt-polet.si/datoteke/gradiva/Clanek_16_POLET_F-20200317101629.pdf


2.4. Duševno zdravje na delovnem 
mestu

Posameznik običajno na delovnem mestu 
preživi velik del svojega življenja. Delovno 
mesto tako pomembno vpliva tudi na 
njegovo duševno zdravje.

Delovno mesto je lahko pomemben varo-
valni dejavnik dobrega duševnega zdrav-
ja, v kolikor zaposleni doživljajo pozitiven 
občutek koristnosti in potrditve pri delu, 
podpore sodelavcev ter imajo možnost iz-
ražanja svoje kreativnosti pri delu.
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V letu 2019 je bil odstotek bolniškega 
staleža iz razloga duševnih in vedenj-
skih motenj v Sloveniji na 3. mestu. 

Statistična
zanimivost

Med pomembnejšimi elementi dela, ki varujejo duševno zdravje in 
dobro počutje, so:

• posameznikovo delo je cenjeno,
• posameznik doživlja občutek koristnosti in potrditve pri delu,
• posameznik ima možnost soodločanja o stvareh, ki ga zadevajo,
• posameznik ima pri delu podporo sodelavcev,
• posameznik ima možnost stalnega usposabljanja za delo, ki ga opravlja,
• posameznik ima na voljo vse vire, potrebne za kvalitetno izvedbo dela,
• delo je dobro organizirano (ne prihaja do delovnih obremenitev).



Po drugi strani lahko delovno okolje tudi 
negativno vpliva na duševno zdravje zapo-
slenih, pri čemer so na delu psihosocialni 
dejavniki tveganja, ki niso ali so neustre-
zno naslovljeni.

Zaposleni, ki ima težave v duševnem 
zdravju pa lahko na drugi strani tudi sam 
prispeva h krepitvi psihosocialnih dejavni-
kov tveganj na delovnem mestu na indivi-
dualni ravni preko npr. slabe komunikaci-
je, številnih napak pri delu ipd.
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V letu 2019 je bil odstotek bolniškega 
staleža iz razloga duševnih in vedenj-
skih motenj v Sloveniji na 3. mestu. 

Statistična
zanimivost

Najpogostejši dejavniki delovnega mesta, ki lahko vplivajo  
na razvoj duševnih težav na delovnem mestu so:
• težave pri usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja,
• nasilje ali nadlegovanje na delovnem mestu,
• pomanjkanje podpore sodelavcev in nadrejenih,
• negotovost zaposlitve, neustrezna plača, slabe možnosti napredovanja, 
• slabi delovni pogoji,
• slabi medosebni odnosi med zaposlenimi,
• prevelike ali premajhne delovne obremenitve oziroma pomanjkanje 

nadzora nad delovno obremenitvijo,
• neustrezen način vodenja in komuniciranja,
• spremembe v organizaciji in s tem povezani občutki negotovosti,
• izključevanje zaposlenih iz procesa sprejemanja odločitev,
• nejasnost ali konfliktnost vloge na delovnem mestu.
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Zloženka 

»Bližnji je v duševni stiski! 
Kako lahko pomagam?« 

Zloženka 

»Znamo prepoznati
 zasvojenost?«

Izsledki raziskav kažejo, da so v večini držav članic EU in tudi v Sloveniji 
najpogosteje omenjene zdravstvene težave zaposlenih na področju duševnega 

zdravja v povezavi z delom:
 stres, depresija in tesnobnost (anksioznost).  

»Ali ste vedeli?«
Članek

»O duševnem zdravju je pomembno 
spregovoriti tudi v delovnem okolju«

https://portal.projekt-polet.si/datoteke/gradiva/Zlozenka10_POLET_F-20210504084443.pdf
https://portal.projekt-polet.si/datoteke/gradiva/Polet_zlozenka_12_A5_4_8_2020_TISK_F-20211222110058.pdf
https://www.youtube.com/embed/amcryyvPapE?feature=oembed
https://portal.projekt-polet.si/datoteke/gradiva/Clanek_15_POLET-20200213110852.pdf
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2.5. Ustrezno vedenje + dobri odnosi 
= zadovoljni in učinkoviti zaposleni

Zakaj je pomembno ustrezno vedenje in 
zakaj gojiti dobre medosebne odnose na 
delovnem mestu? Primerno vedenje na 
delovnem mestu je predpogoj za nemo-
teno delovanje organizacije in učinkovito 
opravljanje dela, kar je dolžnost zaposle-
nega. Raziskovalci ugotavljajo v zadnjih 
letih različne oblike neprimernega orga-
nizacijskega vedenja, kamor spada tudi 
mobing. Menite, da spada tudi obreko-
vanje med neprimerno vedenje na delov-
nem mestu? Ga sploh lahko preprečimo?

Članek

»Ali je obrekovanje 
v vašem delovnem okolju pogosto?«

Članek

»Ustrezno vedenje 
+ dobri odnosi 
= zadovoljni in 

učinkoviti zaposleni« 

Zloženka 

»Opravimo z nasiljem 
na delovnem mestu«  

10 smernic boljšega vedenja za dobre medosebne odnose na delovnem mestu

1. Tri glavne sestavine lepega vedenja so nasmeh, prijaznost in vljudnost.
2. Na delo prihajamo urejeni, naspani in spočit.
3. Upoštevamo navodila nadrejenega in pravila podjetja.
4. Ko sodelavci govorijo, jih poslušamo, ne motimo, ne skačemo v besedo in ne žalimo. 
5. Do vseh zaposlenih smo vljudni, ne glede na delo, ki ga opravljajo (ne pozabim na pozdrav,  
          hvala, prosim ipd.). Vsakemu pustimo svoj osebni prostor.

6. Če delamo v ekipi, sodelujemo in smo do svojih sodelavcev spoštljivi.
7. Osebo, s katero se pogovarjamo, poslušam do konca, se jo trudimo razumeti in spoštujemo  
           njeno mnenje, četudi je drugačno od našega.

8. Na vljuden, ljubezniv način sporočim svoje mnenje, ki je pošteno in iskreno. Preden spregovorimo,  
           dobro premislimo in ne dopustimo, da nesoglasja preidejo v spor.

9. Ne krademo in ne uničujemo lastnine podjetja ali drugih sodelavcev.
10. Na delovno mesto nikoli ne pridemo pod vplivom alkohola ali drugih opojnih substanc.

https://portal.projekt-polet.si/datoteke/gradiva/Clanek%2021-Obrekovanje_POLET_F-20200806090442.pdf
https://portal.projekt-polet.si/datoteke/gradiva/Kultura_clanek_POLET_F-20191210120351.pdf
https://portal.projekt-polet.si/datoteke/gradiva/Polet_zlo%C5%BEenka_8_MAIL_F-20201030110646.pdf
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2.6. Medgeneracijsko sodelovanje

Upravljanje raznolikosti, ki izvirajo iz medgenera-
cijskih razlik, predstavlja enega največjih izzivov 
v sodobnih multikulturnih in globalnih organiza-
cijah. Posledično je zato pomembno tudi dobro 
sodelovanje različnih generacij. Zaposlene je zato 
smotrno motivirati za boljše medgeneracijsko ra-
zumevanje, komuniciranje in sodelovanje. 

Čim več je stika med mlajšimi in starejšimi, manjši 
je negativni odnos do starejših. Za boljše sodelo-

vanje med generacijami je pomembno predvsem, 
da se organizacije zavedajo in poznajo specifične 
značilnosti vsake od njih ter izberejo ustrezno 
metodo, ki bo omogočila to sodelovanje. 

Medgeneracijsko sodelovanje v organizaciji je zelo 
pomembno, saj lahko  starejši zaposleni mlajši ge-
neraciji učinkovito posredujejo pomembna znanja, 
informacije in izkušnje. Na drugi strani mlajša ge-
neracija posodablja in izpopolnjuje znanja sta-
rejše generacije. Mlajši v organizacijo prinašajo  
 

svežino in novo znanje, ki starejšim manjka. Sta-
rejši pa mlajše zaposlene uvedejo v že utečene na-
vade in postopke v podjetju. 

Kljub temu da ima medgeneracijsko sodelovanje v 
organizaciji več prednosti kot slabosti, se v organi-
zacijah pozablja pomen vključevanja vseh gene-
racij v proces medgeneracijskega sodelovanja, za-
radi česar organizacije pogosto ne znajo izkoristiti 
potenciala, ki ga premorejo te generacije. 

Cilj mentorstva ni povedati, kako se kaj stori, ampak 
preko praktičnega učenja naučiti z znanjem in izku-
šnjami, kako si postaviti in kako doseči svoje cilje ter 

cilje podjetja. 

»Ali ste vedeli?«
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Članek

»Mentorstvo kot vzajemno 
koristen proces«

Vedno bolj je v veljavi tudi povratno mentorstvo, 
pri čemer mlajši zaposleni usposabljajo in prena-
šajo znanje na starejše sodelavce. Je inovativno in 
stroškovno učinkovito orodje strokovnega razvo-
ja, tako, da izkorišča medgeneracijsko sodelova-
nje. Ima pomembno vlogo pri premostitvi razlik 
med generacijami, je eden izmed načinov za od-
pravljanje predsodkov in stereotipov, o generaci-
jah, je učinkovit način privabljanja in ohranjanja 
mladih talentov, vzpodbuja medgeneracijsko uče-
nje, sodelovanje in solidarnost ter predstavlja na-
čin kariernega razvoja posameznikov.

Zato je potrebno izobraževati vse zaposlene o 
generacijskih razlikah, usposabljati za spošto-
vanje in sinergijo teh razlik itd. Poznavanje raz-
lik med generacijami so pomembne tudi z vidika 
motiviranja zaposlenih, saj pripadnike različnih 
generacij motivirajo različni dejavniki.

Članek

»Medgeneracijsko sodelovanje? 
Ja, prosim!«

https://portal.projekt-polet.si/datoteke/gradiva/Mentorstvo_clanek_%20POLET_20.06.2019_FF-20190620080841.pdf
https://portal.projekt-polet.si/datoteke/gradiva/Medgenerac_zaposleni_POLET_06.06.2019_F-20190606092850.pdf
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2.7. Kako uspešno združevati različne 
generacije na delovnem mestu?

Ljudje smo socialna bitja in svoj potencial lahko 
uresničimo le skozi razumevanje našega okolja, to 
je življenjsko, delovno okolje in okolje kot celota 
nasploh. Ker je skupina starejših zaposlenih opre-
deljena kot ranljiva skupina, je tako ključnega 
pomena, da jo obravnavamo enakovredno in da 
je del kakovostne komunikacije, ki jo omogoča 
delodajalec. 

Za uspešno združevanje generacij je priporočljivo:

• Identificirati različne generacije, ki delajo sku-
paj in spregovoriti o generacijskih razlikah: 
voditi srečanja z namenom ozaveščanja in delje-
nja informacij; zaposlenim ponuditi priložnost, 
da drug drugega poučujejo o značilnosti, kulturi 
in normah njihove generacije.

• Iskati podobnosti med generacijami, ne stere-
otipov („mi vsi“, namesto „mi in oni“).

• Razširiti komunikacijske strategije: Starej-
ši delavci so se srečali z digitalnimi in teh-
nološkimi orodji precej pozno v življen 
rojeni z njimi. Zato obstaja velik razkorak v ra-
zumevanju in uporabi takih orodij na delovnem 
mestu med različnimi generacijami. Uvedite 
različne komunikacijske kanale, ki upoštevajo 
prevladujoč komunikacijski stil vsake izmed ge-
neracij.

• Izvajati „team-building“: zaposlenim pomagaj-
te, da gradijo na prednostih in podobnostih drug 
drugega ter da na ta način uspešno sodelujejo.

• Poenostaviti sodelovanje zaposlenih, četudi 
gre samo za ureditev prijetnega kotička za kavo.

• Uvajati programe mentorstva: zagotovite, da se 
kritične veščine in znanja prenašajo iz generaci-
je v generacijo; starejši zaposleni lahko mlajšim 
posredujejo svoje izkustveno znanje, mlajši pa 
lahko starejše učijo uporabe tehnologije in raču-
nalnikov.

• Upoštevati kompetence in pobude: ravnajte z 
vsemi – najmlajšimi in najstarejšimi zaposleni-
mi – tako, da jim date možnost, da izrazijo svoje 
kompetence, motiviranost in delovno učinkovi-
tost.

• Ustvariti različne izbire na delovnem mestu, 
s katerimi se prilagodite razlikam: poskušajte 
odgovoriti na delovne preference zaposlenih, na 
njihove potrebe po fleksibilnem delovnem času 
in ravnotežju med delom in zasebnim življe-
njem; poiščite priložnosti za ustvarjanje dialoga 
za razreševanje konfliktov in razumite, kako lah-
ko generacijska raznolikost vpliva na dojemanje 
sveta.

• Uporabiti različne ukrepe za bolj učinkovito 
komuniciranje sodelavcev različnih generacij 
(nekaj primerov sledi v nadaljevanju izobraže-
vanja).

Zloženka 

Generacijske razlike – most ali ovira?«  

https://portal.projekt-polet.si/datoteke/gradiva/Polet_zlo%C5%BEenka7_F-20200728140336.pdf
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Mikro podjetje Kens, d.o.o. z devetimi zaposlenimi, se je v času trajanja projekta POLET odločilo, 
da organizirajo aktivnost za vse zaposlene in njihove družine. Odločili so se za družinski izlet. Delov-
ni petek so izkoristili za druženje v naravi in praktično delavnico. Izvedli so skupni pohod, v Gornjem 
Gradu izdelovali zdravilno mazilo iz smole, nato pa uživali še ob domačem zeliščnem čaju v Zeliščni 

vasi. Dan so zaključili s klepetom ob poznem kosilu. Vsi zaposleni in družinski člani so bili z izvedenim 
ukrepom izjemno zadovoljni in dogovorili so se, da podobno druženje ponovijo, saj jim to omogoča 

boljše poznavanje in povezovanje med seboj.

Dobra praksa
podjetja 
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2.8. Potrebujete idejo za ukrepe na podro-
čju medosebnih odnosov in komunikacije?

• Delavnice, treningi ali izobraževanja za izboljša-
nje mehkih veščin (npr. treningi timskega dela, 
treningi asertivne komunikacije, reševanje kon-
fliktov, treningi za vodje,…)

• Razni tabori ali vikendi za krepitev medoseb-
nih odnosov (npr. družinski tabor, delovni vi-
kend za krepitev medosebnih odnosov,…)

• Uvedba formalnih ali neformalnih pravil o ko-
munikaciji na delovnem mestu (npr. ''Pri nas ne 
obrekujemo'' ali ''Pri nas pozdravljamo.'')

• Kulturna ali umetniška druženja/delavnice na ka-
terih se družijo sodelavci z istimi interesi (npr. bralni 
klub, stand up nastopi, gledališke predstave,…)

• Razni tematski team buildingi
• Hobi druženje izven delovnega časa (v podjetju 

se organizira različne aktivnosti za prenose znanj 
– npr. starejši učijo kvačkanja, šivanja, pletenja, 
mlajši pa uporabo tehnologije, aplikacij, joge,…)

• Druženje z najmlajšim in najstarejšim v pod-
jetju (enkrat letno direktor na kosilo povabi 
najmlajšega in najstarejšega zaposlenega, spozna 
njune poglede, težave, predloge)

• Izleti, pikniki, ekskurzije
• Razni natečaji (npr. za 'naj zaposlenega', za naj-

bolj izvirno fotografijo, najboljši recept, ipd.)

Javno komunalno podjetje Radlje ob Dravi, v katerem je
 zaposlenih nekaj čez 50 oseb, se je v času trajanja projekta POLET 

odločilo, da bodo v podjetju krepili področje psihosocialnih 
vidikov zdravja in dela. Kot cilj so si zastavili krepitev medosebnih 
odnosov, kar so zapisali tudi v obliki načrta in dokumenta, ki ga je 
potrdilo tudi vodstvo podjetja. Ravno zaradi 60-obletnice obstoja 
podjetja so izvedli številne aktivnost v obliki neformalnih druženj, 
izvajanja team-buildingov, kar so zaključili tudi z večjim skupnim 
dogodkom. Določene aktivnosti so zaradi epidemije COVID-19 

bili primorani prekiniti, a so si zadali, da jih zagotovo uresničijo v 
prihodnosti, takoj ko bo to mogoče. 

Dobra praksa
podjetja 



PODROČJE III: 
KARIERNI RAZVOJ, RAZVOJ 
KOMPETENC IN USPOSABLJANJA

38

3. 
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Karierni razvoj je vrsta aktivnosti 
oz. vseživljenjski proces razvijanja 
kariere. Karierni razvoj se običajno 

nanaša na upravljanje kariere 
zaposlenega znotraj organizacije 

ali med organizacijami. 

3.1. Razvoj kompetenc in karierni razvoj 
zaposlenih 

Največji izziv bo poleg pomanjkanja delavcev 
postalo tudi pomanjkanje znanja, če podjetja 
ne bodo razvila učinkovitih strategij, s katerimi 
bodo uspela nuditi in obdržati znanje v podjetju. 
Vodstvo v vseh panogah se čedalje bolj zaveda 
kako pomembne so izkušnje in strokovno znanje, 
ki ga premorejo starejši zaposleni, zato bodo z 
ohranjanjem zaposlitve te skupine zaposlenih pri-
spevali k boljšim poslovnim rezultatom podjetja.

Podporna 
orodja

Kako prepoznati potrebe na 
področju razvoja zaposlenih 

preverite v ček listi  
»Prepoznavanje potreb na 

področju RAZVOJA  
ZAPOSLENIH glede na 

starostno strukturo  
v podjetju«. 
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Za učinkovito upravljanje zaposlenih je vseži-
vljenjsko učenje pomemben dejavnik za razvoj 
poklicnih, procesnih in osebnostnih kompe-
tenc. Podjetje lahko naredi načrt za izvajanje 
strategij vseživljenjskega učenja. Za starejše za-
poslene se izvedejo tudi prilagojena usposablja-
nja za razvoj in pridobitev manjkajočih kompe-
tenc, podjetje jih lahko ciljno usposablja tudi 
kot notranje trenerje/mentorje.

https://portal.projekt-polet.si/datoteke/orodja/Cek%20lista_7_POLET_F-20200318145019.pdf


3.2. Pomen razvoja zaposlenih za organizacijo in za zaposlene
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Večja storilnost
Boljša kakovost (boljši rezultati, bolj kakovostno  
opravljanje dela, zlasti v storitvenih dejavnostih)

Manj absentizma in fluktuacije
Manj nesreč pri delu

Boljša delovna disciplina
Boljše kompetence, več znanja in boljši odnosi  

ter posledično večja pripadnost zaposlenih
Podaljševanje delovne dobe, večja produktivnost  

Strokovni, delovni in osebni razvoj
Možnost vertikalnega in horizontalnega napredovanja
Večja fleksibilnost in mobilnost zaposlenih
Večja motivacija in zadovoljstvo
Lažji prehod v upokojitev in kvalitetnejše življenje v sami 
upokojitvi
Povečanje možnosti za poklicno samopotrjevanje  
(potrebna je usklajenost ciljev zaposlenega s cilji organizacije)
Višja pokojnina, višji dohodki 

ZA DELODAJALCA ZA ZAPOSLENE



3.3. Vseživljenjsko učenje in usposabljanje 
starejših zaposlenih 

Uspešen program razvoja zaposlenih temelji na 
vzpostavljanju ravnotežja med talenti, znanji in 
ambicijami zaposlenih ter cilji in potrebami pod-
jetja. Zaposlenemu je potrebno omogočiti stro-
kovni in osebni razvoj, zato sta učenje in izobra-
ževanje pomembna v vseh življenjskih obdobjih. 

Spoznavanje sodobne informacijske in komunika-
cijske tehnologije, znanja kako upravljati avtomati-
zirane stroje, orodja, robote, tudi znanje tujih jezi-
kov, postajajo vse bolj ključni za življenje v moderni 
družbi. Trendi konstantnega tehnološkega napredka 
in digitalizacije prispevajo k temu, da je prilagajanje 
starejših zaposlenih novim tehnologijam vse bolj 
nujno. 

Starejši zaposleni na trgu dela predstavljajo ranljivo skupino, 
saj imajo pogosto nižjo formalno izobrazbo kot mlajši iskalci 
zaposlitve. Glede na raziskave sodeč, se manj izobražujejo in 

nimajo nekaterih znanj, ki so bolj značilna za mlajše generacije. 

Usposabljanje na delovnem mestu starejšim zaposlenim omogoča 
krepitev njihovih zmožnosti in prilagajanje na nove izzive sodob-
nega časa. Pri tem je zelo pomemben odnos vodstvenega kadra 

do vseživljenjskega učenja, pri čemer ga morajo le-ti podpirati in 
zagotavljati vedno nove možnosti za usposabljanje. 

»Ali ste vedeli?«
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https://www.youtube.com/embed/u22lAIgCFJ0?feature=oembed


3.4. Ali se zavedamo posebnosti in prednosti 
starejših zaposlenih?

Velikokrat stališča delodajalcev, da so starejši za-
posleni manj prilagodljivi in niso pripravljeni na 
spremembe, ostajajo ovira. Delodajalci namreč 
rajši usposabljajo mlajše zaposlene in starejšim 
odrekajo to možnost. In ker starejši zaposleni 
dobivajo manj podpore za učenje, so tudi manj 
angažirani, manj usposobljeni, njihove spret-
nosti pa se ne razvijajo. Dodatno poslabša težavo 
še samopodoba starejših zaposlenih, ker se pois-
tovetijo s starostnimi stereotipi in zato pri uspo-
sabljanjih ne želijo sodelovati, saj ne vidijo smisla. 

Gre za posebno oblika znanja, ki ga oseba pridobi samo iz ne-
posrednih izkušenj na določenem področju. To znanje je neotip-
ljivo in ga je težko določiti. Opišemo ga lahko z besedami »vemo 

več, kot lahko izrazimo, znamo delati stvari, brez da bi razmišljali, 
kako to počnemo«. Torej tisti, ki ima to znanje, ga ne more zlahka, 

bodisi z besedo ali razlago posredovati drugi osebi.

Starejši zaposleni imajo ogromno 
tihega oz. implicitnega znanja.

42

Članek

»Ali se zavedamo posebnosti in 
prednosti starejših zaposlenih?« 

https://www.youtube.com/embed/9_LSUJ1fq5Q?feature=oembed
https://portal.projekt-polet.si/datoteke/gradiva/Prednosti_starejsi_POLET_2.7.2019_F-20190712112350.pdf


3.5. Učenje starejših zaposlenih – trd oreh ali 
mala malica?

Študije so pokazale, da starejši zaposleni posedu-
jejo zelo dragoceno institucionalno znanje, ven-
dar pa so v primerjavi z mlajšimi zaposlenimi 
manj usposobljeni za uporabo nove tehnologije, 
zato se ob uvedbi le-te raje upokojijo. To ne pome-
ni, da starejši zaposleni ne zmorejo obvladati nove 
tehnologije. Čeprav raziskave kažejo, da starejši 
zaposleni potrebujejo več časa, vaje in podpore 
kot mlajši zaposleni, da se naučijo novih veščin, 
je usposabljanje o novih tehnologijah pri njih ve-
likokrat uspešno. 

Starejšim zaposlenim uporaba tehnologije ni sa-
moumevna, zato potrebujejo skrbno pripravljena 
usposabljanja, ki naj potekajo v majhnih skupi-
nah, kjer se naj predstavi potreba po poznavanju 
nove tehnologije in kako jim bo tehnologija v po-
moč pri opravljanju njihovega dela.

Pridobljeno znanje je lažje osvajati, kadar smo 
za to motivirani sami. Če ste tudi sami v situaci-
ji, kjer se odločate ali bi se dodatno izobraževali 
ali ne, je morda dobro, da sami pri sebi z vpra-
šanji preverite od kod izhaja vaša motivacija ter 
kaj vam dani izziv pomeni.
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Članek

»Zakaj se usposabljati za uporabo 
nove tehnologije?« 

Pri usposabljanju starejših zaposlenih je dobro upoštevati:

• Da starejšim zaposlenim hiter napredek tehnologije večkrat prinaša nelagodje. Če prej 
niso imeli stika z računalniki, se jim lahko  zdijo zastrašujoči ali pa se bojijo, da bodo 
kaj pokvarili, zaradi česar nimajo pretirane želje po učenju. Poskrbimo, da so neprestano 
motivirani za učenje in jih spodbujamo ob napredkih.

• Da se lahko pojavi veliko negativnih čustev, ki jih lahko imajo učeči zaposleni glede iz-
obraževanj in novega znanja (npr. strah, sramežljivost,…). Normaliziramo takšna čustva 
in spodbujamo, da vztrajajo in sproti povedo, kaj jih skrbi ali kje imajo težave.

• Da izberemo pravilno učno metodo glede na potrebe in sposobnosti starejših zaposle-
nih. Pojavijo se lahko namreč upadi v določenih spominskih funkcijah, saj imajo sta-
rejši lahko težave z delovnim spominom, ki pomeni upravljanje z več informacijami 
naenkrat. Zaradi počasnejšega procesiranja informacij jih lahko težje ohranjajo v delov-
nem spominu, posledično pa imajo več težav pri nalogah, ki zahtevajo hitre odgovore. 

• Da določimo cilje izobraževanja, ki se bodo starejšim zaposlenim zdeli realno doseg-
ljivi. Novo znanje z njimi večkrat ponavljajmo, da se utrdi in se pri učečih zaposlenih 
vzpostavi samozaupanje in občutek kompetentnosti.

https://portal.projekt-polet.si/datoteke/gradiva/Tehnologija_25.4.2019_FF-20190613115840.pdf


3.6. Karierni načrt

Naraščanje starostne raznolikosti delovne sile od 
delodajalcev zahteva, da iščejo zaposlene, ki se 
lahko spopadejo s širokim spektrom raznolikosti. 
To daje starejšim zaposlenim možnost, da prila-
godijo svoje karierne spretnosti in postanejo za 
delodajalce še bolj dragoceni.

Prepoznavanje vrzeli v kompetencah delovne or-
ganizacije, pomaga pri kariernem razvoju novo 
zaposlenih prerazporejanju in napredovanju, pri 
načrtovanju in spodbujanju kariernega razvoja 
zaposlenih. Tudi pri vzgajanju ključnih in perspek-
tivnih kadrov ter odkrivanju potencialov. 

Izdelava kariernega načrta je nujna zaradi hitrej-
šega sledenja in prilagajanja tehnološkemu razvo-
ju. Pomembna je pri oblikovanju učinkovitega 
nagrajevanja delovne uspešnosti ter pri motivi-
ranju. Starejšim zaposlenim lahko pomagajo, da 
posodobijo svoje spretnosti tudi tako, da jim po-
magajo poiskati priložnosti za izboljšanje nji-
hovega strokovnega znanja. Pogovor lahko vodi 
do konkretnih predlogov za spremembo ali izbolj-
šanje njihove delovne situacije, delovnega okolja 
ali strokovnega razvoja. Spodbujati mora dialog in 
odprto debato o postavljenih vprašanjih.
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Članek

 »Kompetence, ki so na 
trgu dela zaželene, se spreminjajo«

Podporna 
orodja

 Kot pripomoček za 
pogovor o karieri lahko 

uporabite obrazec za 
individualni karierni načrt.

https://portal.projekt-polet.si/datoteke/gradiva/Clanek24_POLET_F-20201113132357.pdf
https://portal.projekt-polet.si/datoteke/orodja/ORODJE3-Karierni%20nacrt_POLET_20.6.2019_F-20220830090255.pdf
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Saubermacher – Komunala Murska Sobota d. o. o., iz Murske Sobote je podjetje, ki se ukvarja z 
odgovornim ravnanjem komunalnih odpadkov. Delujejo na štirih lokacijah po Sloveniji – Lenart, 

Murska Sobota, Kidričevo, Vrhnika. 

Projektu POLET so se priključili, ker se zavedajo, da prihaja do medgeneracijskih razlik, skrb za za-
poslene pa je zanje najpomembnejša, izboljšati so želeli tudi sodelovanje med generacijami. Pripravili so 
usposabljanja na temo, kako zaposlene pripraviti na upokojevanje. Ena od njih je bila npr. delavnica 
finančnega opismenjevanja, s čimer so svoje zaposlene želeli tudi tako pripraviti na veliko spremembo v 
življenju. Usposabljanja so se lahko udeležili vsi zaposleni, ker prav vsi potrebujejo ta znanja. Z načrtnim 
usposabljanjem zaposlenih za medgeneracijsko sodelovanje so poskrbeli, da se zaposleni med seboj bolje 

razumejo, da bolje komunicirajo. 

Dobra praksa
podjetja 



PODROČJE IV: 
prilagoditev organizacije 
dela in časa
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4. 
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4.1. Prilagoditve organizacije dela in 
delovnega časa 

Če je delovno mesto dobro in pravilno zasnovano, 
to koristi vsem starostnim skupinam, vključno s 
starejšimi zaposlenimi. Ker je delovna sila vedno 
bolj raznolika glede na starost, izobrazbo, narod-
nost, glede na osebnostne lastnosti, glede na stop-
njo kompetenc, ki jih imajo zaposleni itd. in ker 
vemo, da so samo motivirani zaposleni produk-
tivni zaposleni, je dobro, da se organiziranost dela 
in poslovanja prilagaja tudi potrebam in željam 
zaposlenih, ne samo potrebam in željam strank ali 
delodajalca.

Področje prilagoditve organizacije dela in delov-
nega časa predstavlja za upravljanje starejših za-
poslenih izjemno pomembno polje, saj se nanaša 
na prilagoditve pri izvedbi delovnega procesa, ki 
je zaradi specifik starejših ključen, hkrati pa zara-
di zakonskih omejitev in same narave dela, mno-
gokrat tudi najtežji. Podjetja so pri tem omejena 
z delovno pravno zakonodajo, ravno tako pa je 
organizacija delovnega procesa in način dela, 
predvsem v proizvodnih podjetjih takšen, da ne 
dovoljuje prav veliko manevrskega prostora za 
prilagajanje specifičnim zahtevam in potrebam 
starejših zaposlenih. 

Organizacije način organiziranja dela in 
delovnega časa prilagajajo z namenom 
višanja produktivnosti in ohranjanja 

zaposlenih v podjetju čim dlje, tudi po 
doseženih pogojih za upokojevanje. 



48

4.2. Na kakšen način lahko v podjetju uvajamo prilagoditve delovnega procesa ali delovnega časa?

• S sprejetjem ustrezne sistemizacije delovnih mest, ki omogoča tudi fleksibilnost dela.
• S sprejetjem ustreznega pravilnika o organiziranosti dela in delovnega časa, kjer se delodajalec prilagaja potrebam in željam 

zaposlenih, različno od oddelka do oddelka.
• S sprejetjem ustreznega plačnega sistema in nagrajevanja, kar prispeva k višji produktivnosti.
• S sprejetjem kodeksa ravnanja delodajalca in ravnanja zaposlenih, kar pomaga k dobremu počutju in celovitosti posameznika.
• S sprejetjem kodeksa ravnanja kot družbeno odgovorne organizacije, le-ta skrbi za sprejemanje odgovornosti do zaposlenih, do 

okolja, narave, lokalne skupnosti, družbe kot celote.
• Z vzpostavitvijo in uporabo  kroženja zaposlenih.
• Z izboljšanjem organizacije dela v izmenah (npr. s sistemom hitrega kroženja pri delu v izmenah).
• S prožnim delovnim časom.
• S prožnim upokojevanjem.
• Z uvedbo timskega in projektnega dela.
• S prilagajanjem in spreminjanjem organigrama podjetja glede na potrebe dela.
• Z uvedbo vitkega poslovanja v vseh oddelkih.
• Z uvedbo internega podjetniškega načina razmišljanja.
• Z vzpostavitvijo učeče se organizacije in menedžmenta znanja.
• S sistematičnim informiranjem zaposlenih.
• Z uvedbo ciljne usmerjenosti ter usmerjanja virov in procesov. 
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5.3. Prožnost delovne lokacije in delovnega 
časa 

Vpeljava informacijskih in komunikacijskih teh-
nologij je v gospodarstvu,  negospodarstvu, tudi v 
javnem sektorju, spremenila sam način delovanja. 
Nove digitalne tehnologije omogočajo prožnost v 
okviru delovne lokacije zaposlenega oz. dela na 
daljavo, imenovanega tudi teledelo. Med to šte-
jemo delo, ki omogoča opravljanje dela na daljavo 
z uporabo IKT (informacijsko komunikacijskih 
tehnologij). Delo na daljavo omogoča delo od 
doma ali s katere koli druge lokacije

Zaposleni si v tem okviru lahko sam izbere kraj in 
večinoma tudi čas dela. Na ta način lahko delavec 
čas dela prilagaja svojemu načinu življenja in po-
trebam.

Prožen delovni čas ima več oblik, in sicer:

• Krajši delovni čas, za kar šteje vsako delo, 

kjer delavec ne opravlja polnih delovnih ur. 

Kakšen krajši delovni čas bo delavec op-

ravljal je odvisno od dogovora z delodajal-

cem, lahko gre za polovični delovni čas ali 

za dogovor za določeno število delovnih ur 

na teden.

• Deljeni delovni čas, kjer delavec 8 delovnih 

ur v dnevu ne opravi v enem kosu, temveč 

ima vmes vsaj eno uro prosto. Kakšen bo de-

ljen delovnik zaposlenega je odvisno od do-

govora z delodajalcem. 

• 4-dnevni delovni teden, kjer je delavec pla-

čan za polni delovni čas, vendar mora delo 

opravljati zgolj 4 dni na teden. En dan na 

teden si ponavadi delavec, po dogovoru z 

delodajalcem, izbere sam. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Da pa bo delovno mesto zaposlenega ustrezno 
urejeno tudi na njegovem domačem naslovu, je 
potrebno poskrbeti tudi za varnost in zdravje pri 
delu. 

Zloženka 

»Delo od doma – nova realnost?« 

Podporna 
orodja

Zaposleni lahko s pomočjo 
tega kontrolnega seznama 
ustrezno preveri varnost 

svojega delovnega prostora.  

https://portal.projekt-polet.si/datoteke/gradiva/Polet_zlozenka_9_A5_7.1.2021_MAIL_F-20210107100557.pdf
https://portal.projekt-polet.si/datoteke/orodja/Kont%20sez_delo%20od%20doma_POLET_F-20210119091239.pdf
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4.4. Vrnitev na delo po dolgotrajni bolniški

V področje prilagoditve organizacije dela ali de-
lovnega časa sodi tudi ustrezno ravnanje z za-
poslenimi (zlasti starejšimi), ki se po dolgotrajni 
bolniški odsotnosti ponovno aktivirajo v delov-
no okolje. Daljša bolniška odsotnost od dela je 
lahko stresna, zato vsi vključeni stremijo k čim hi-
trejšemu in učinkovitemu povratku zaposlenega 
na delovno mesto. Pri tem je izjemnega pomena 
primeren postopek reintegracije, tako za zaposle-
nega kot za delodajalca. Če imamo pripravljen 
program, ki nam pri tem pomaga, se lahko zapos-
leni čim hitreje vrnejo in v polnosti prevzamejo 
delovne zadolžitve. 

Učinkovita reintegracija zaposlenega na delovno 
mesto naj bi vključevala prilagoditve delovnega 
mesta in delovnih razmer – začetno zmanjšanje 
delovnega časa (vsaj prva dva tedna) ter nato s po-
stopnim izboljšanjem vzdržljivosti in samozaupa-
nja zaposlenega postopno zviševanje delovnih ur. 
Pogosto imajo zaposleni potrebo po prilagoditvah, 
ki bi jim pomagale lažje opravljati njihovo delo, kar 
lahko vključuje tudi premestitev na lažje delovno 
mesto. Prilagoditve je lažje uvesti, kadar so zaposle-
ni kooperativni in odprti za spremembe. V prime-
ru, ko gre za kronično mišično-skeletno bolečino, 
delodajalci izražajo tudi željo po aktivni vključitvi 

in sodelovanju z rehabilitacijskim centrom, ki ga 
zaposleni obiskuje.

Ukrepi, ki jih podjetja izvajajo ob vrnitvi zaposle-
nega po dolgotrajni bolniški so tudi pogovori, s 
strani neposrednega vodje, kadrovske službe in 
drugih strokovnih delavcev. Gre za mehki ukrep 
pri reševanju te problematike, vendar zelo učinko-
vit, saj delodajalec s tem pridobi vpogled v stanje 
zaposlenega, lažje razume njegove probleme in 
predlaga morebitne ukrepe. Zaposleni pa s tem pri-
dobi samozaupanje, motivacijo za delo ter občutek 
vrednosti. 

Zloženka 

»Kako se lažje vrniti na delo 
po daljši bolniški odsotnosti?«

Članek

 »Vrnitev na delo po daljši (bolniški) 
odsotnosti za zaposlene in delodajalce«

https://portal.projekt-polet.si/datoteke/gradiva/Polet_zlo%C5%BEenka11_F-20210720094315.pdf
https://portal.projekt-polet.si/datoteke/gradiva/Vracanje_bolniska_POLET_F-20200713150943.pdf
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4.5. Potrebujete idejo za ukrepe na področju prilagoditev organizacije dela 
in delovnega časa?

• Zaposlenim lahko omogočite vmesne izhode med delovnim časom za urejanje opravkov. 
Ukrepi, ki težijo k ohranjanju ravnovesja med poklicnim in zasebnim življenjem, so za 
starejše zaposlene še posebej pomembni, saj le-ti v tem življenjskem obdobju potrebujejo 
več časa za zdravniške in specialistične preglede, vsakodnevna opravila in pomoč pri negi 
ostarelega partnerja in podobno. 

• Zaposlenim lahko ponudite fleksibilno možnost prihoda in odhoda na delovno mesto. 
Lahko se določi fiksen osrednji delovni čas z izbiro prihoda in odhoda ali okvirni delovni 
čas z izbiro prihoda in odhoda (določeno je le minimalno število ur prisotnosti). 

• Možnost dela od doma pripomore k boljšemu usklajevanju dela in družine. Zaposleni 
lahko dela od doma, kadar potrebuje več miru pri delu, ima bolnega družinskega člana 
ali druge razloge. Ukrep je možno izvajati, kjer delovni proces to dopušča.

• Omogočite rotacijo delovnih mest in/ali delovnih nalog, če je to, glede na izobrazbeno 
strukturo in zahteve delovnega mesta, možno. Npr. v proizvodnih procesih se rotacija 
določi po principu delovnih postaj, na drugih delovnih mestih se rotacija izvaja med 
delovnimi nalogami, projekti, oddelki.

• Upokojeni zaposleni se lahko pridružijo rezervni delovni sili. V primeru, da upo-
kojeni - bivši zaposleni, pogodbeno sodeluje s podjetjem, lahko po potrebi zagotavlja 
pomoč ob povečanem obsegu dela ali začasno nadomešča drugega zaposlenega, ki je npr. 
bolniško odsoten.



projekt-polet.si


