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Poskusite tudi doma.
Namesto da zapišete, si skušajte 
zapomniti nakupovalni seznam.

Slovenke in Slovenci smo v povprečju delovno  

aktivni 33,4 leta, medtem ko imajo najdaljšo 

povprečno delovno dobo na Norveškem, kar  

47 let. Evropsko povprečje znaša 35,9 leta.

Slovenija ima eno najnižjih stopenj delovne  

aktivnosti starejših (od 55 do 64 let) v EU.  

Leta 2017 je znašala 33,5 %, povprečno v EU  

pa več kot 60 %. 

NEKAJ NASVETOV ZA OHRANJANE VITALNOSTI 
PRI DELU, TUDI PO 45. LETU STAROSTI: 

• Naj vam ne bo nerodno prositi za pomoč 
in nasvete mlajših sodelavk in sodelavcev, 
bodite pripravljeni za medgeneracijsko 
sodelovanje.

• Med delom poskrbite za redne kratke odmore 
(vsaj 5 minut), po delu pa namenite več časa 
za počitek.

• Aktivirajte svoje možgane in upočasnite upa-
danje intelektualnih sposobnosti z miselnimi 
igrami (npr. šah, križanke).

• Ohranjajte in negujte tesne medosebne 
odnose.

Vsi si želimo zdravo in zadovoljno starost. 
Potrudimo se zanjo!

HITRA VAJA za

URJENJE SPOMINAALI STE VEDELI?

1. Preberite spodaj napisane besede: 

 

 

 

 

 

 

2. Prekrijte jih z drugim listom ali dlanjo. 

3. Ne da bi jih še enkrat prebrali, jih zapišite  

v enakem vrstnem redu (spodaj na črto).  

Imate 2 minuti časa, da jih zapišete vsaj sedem. 

Dežnik – miš – baletka – kozolec  
– čevelj – slama – luna – jabolko  
– mikrofon – preproga – radirka  
– verižica – cedilo – ogledalo  



MITI IN RESNICE 
O STARANJU 

KAJ JE 

 AKTIVNO IN ZDRAVO STARANJE?ALI STE VEDELI?

Evropska populacija se stara. Do leta 2080 

bo skoraj dvakrat toliko ljudi, starih 65 let in več, 

kot jih je danes. Predstavljali bodo tretjino 

evropske populacije. 

Staranje populacije je tesno povezano s 

staranjem delovne sile: na trg dela prihaja 

manj mladih, delež starejših (od 55 do 64 let) 

na delovnem mestu pa narašča. 

Zakaj bi govorili o starosti kot o obdobju 

upada vitalnosti? 

Starost je priložnost in starejši ljudje 

so zaklad znanja in izkušenj.

Miti so pogosto odraz nepoznavanja dejstev 

in izhodišče za diskriminacijo.

ZAKAJ?

• Ker je prevzemanje odgovornosti za svoje zdravje 

in dobro počutje naloga vsakega posameznika in 

posameznice!

• Ker je za zdravo in vitalno starost potrebno 

skrbeti že v mlajših letih.

• Kadar prevzemamo zdrave življenjske navade, 

delamo dlje, upokojimo se kasneje in smo lahko 

bolj aktivni tudi po upokojitvi. 

AKTIVNO IN ZDRAVO 
STARANJE NA 
DELOVNEM MESTU 
NI LE STVAR STAREJŠIH
ZAPOSLENIH, AMPAK 
TUDI MLAJŠIH 
ZAPOSLENIH IN  
CELOTNE DELOVNE 
ORGANIZACIJE.

Aktivno in zdravo staranje pomeni, 
da življenjske navade prilagajamo dejstvu, 

da živimo dlje. 

Aktivno in zdravo staranje ne pomeni le daljše 
udeležbe na trgu delovne sile in zdravega 

življenjskega sloga.

Mit: Starejši ljudje zaradi upada miselnih sposob-
nosti težje samostojno rešujejo probleme.

Resnica: Upadanje intelektualnih sposobnosti 
se začne šele med 70. in 80. letom starosti, pred 
tem upad ni tako močan, da bi to vplivalo na 
sposobnost za delo. Zaradi veliko znanja in iz-
kušenj so starejši zaposleni pri reševanju vsako-
dnevnih problemov lahko enako ali bolj učin-
koviti kot mlajši.

Mit: Starejši zaposleni so na delovnem mestu 
manj produktivni kot mlajši zaposleni.

Resnica: Vrhunec delovne produktivnosti zapos-
leni v povprečju dosežejo pri 43 letih.

Mit: Starejši ljudje se ne morejo naučiti novih 
stvari.

Resnica: Starejši sicer za učenje potrebujejo več 
časa kot mlajši, kar pa ne pomeni, da niso zmožni 
učenja novih vsebin in veščin. 
 

Predstavlja trajno udeležbo v socialnem, 
gospodarskem, kulturnem, duhovnem in 

civilnem življenju.


