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Spodbujanje in omogočanje aktivnega in zdravega staranja prebivalstva 
predstavlja pomemben izziv na ravni Evropske unije, ki ga v zadnjem 
času prepoznavajo tudi slovenski delodajalci. Starost je pojem, s katerim se 
ukvarjajo številni strokovnjaki in je najbolj univerzalen problem, s katerim 
se soočajo vse razvite družbe. Prav tako bodo prihodnja gospodarska rast, 
konkurenčnost in dosežki vse bolj odvisni od tega, kako učinkovito bodo 
delodajalci upravljali svojo starajočo se delovno silo. Staranje in krčenje 
delovne sile bosta v Evropski uniji (EU) v prihodnjih desetih  letih zahte-
vala nove pristope pri upravljanju s starejšimi, tako na delovnem mestu 
kot tudi širše v družbi. 

Razmere na trgu dela v zadnjem času tudi zaradi posledic pandemije in 
drugih dogodkov, zahtevajo veliko mero prilagodljivosti, trend nestabilno-
sti se povečuje. Prav tako  je delež aktivnih na trgu dela med starejšimi in 
nizko kvalificiranimi delavci zelo visok, kar predstavlja velik izziv. Demo-
grafski trendi zahtevajo hitre ukrepe v smislu upravljanja s starajočo 
se delovno silo, vpeljavo modela aktivnega staranja na organizacijski 
ravni, ohranjanje zaposlitev ciljne skupine in vzpostavljanje delovnih 
pogojev, prilagojenih vse aktivnejšemu vpeljevanju sodobne tehnolo-
gije, modernizacije, avtomatizacije tako v poslovanje posamezne orga-
nizacije, kot v način dela. Prav tako  sprememba načina dela vpliva na 
vzpostavitev delovnih pogojev, ki so prilagojeni zaposlenim različnih 
kultur, narodnosti, izobrazbe, pa seveda tudi  starejšim.
 
Ker je vse več starejše delovne sile je  tej osnovi pomembno, da slovenski de-
lodajalci prepoznajo in kot svoj strateški cilj definirajo podaljšanje in stalno 
izboljševanje delovne aktivnosti starejših, zmanjševanje zgodnjega upoko-
jevanja ter doseganje višje kakovosti življenja zaposlenih. Posledično bodo 
ukrepi prispevali k trajnostnemu gospodarskemu in družbenemu razvoju 
Slovenije.

S pojmom zdravo delovno okolje  se neposredno povezuje tudi pojem ab-
sentizem (bolniška odsotnost), ki v Sloveniji predstavlja resen družbeni, 
organizacijski in pravni problem, ki ima tudi občutne ekonomske posle-
dice za zaposlene, delodajalce, družbo in širše. Zanimiv podatek, ki ga ve-
lja še posebej poudariti je povprečno trajanje bolniške odsotnosti, ki je pri 
pripadnikih starostne skupine 55+ let izrazito daljši kot v ostalih starostnih 
skupinah, se pa bolniškega staleža poslužujejo manjkrat kot mlajša genera-
cija zaposlenih. 

Vzrok za porast odsotnosti z dela (absentizem) lahko pri starejših iščemo 
v njihovi zmanjšani funkcionalni zmožnosti za delo; v neprilagojenosti 
delovnega okolja tej skupini zaposlenim;  nemotiviranosti starejših zapo-
slenih po pridobivanju novih znanj in veščin, kot  neustreznemu vode-
nju in motiviranju.

Starajoča se delovna sila, njihova ustrezna prilagoditev na nove načine dela, 
ustrezno vodenje  in bolniške odsotnosti predstavljajo za delodajalce torej 
velik izziv, zato je pomembno poznati njihove značilnosti ter na podlagi 
teh spoznanj razviti ustrezne načine upravljanja z zaposlenimi v delovni 
organizaciji. Vlaganje v razvoj in zdravje zaposlenih je torej pomembno 

z vidika družbene odgovornosti podjetij, hkrati pa tudi z ekonomskega 
vidika. Z različnimi ukrepi namreč lahko dosežemo zmanjšanje stroškov 
delodajalcev, zmanjšanje stroškov zdravstvene ter pokojninske blagajne, 
kar posledično vplivamo tudi na boljšo vzdržnost javnih financ, večjo kon-
kurenčnost gospodarstva in negospodarstva ter blaginjo prebivalcev.

Z namenom oblikovanja celovite in sistematične rešitve, ki bo odgovarjala 
na problematiko starajoče se delovne sile, je bil v projektu »Razvoj celovi-
tega poslovnega modela za delodajalce za aktivno in zdravo staranje za-
poslenih (POLET)« razvit Celovit poslovni model za aktivno in zdravo 
staranje zaposlenih (v nadaljevanju model), ki bo delodajalcem pomagal 
in jih opolnomočil pri načrtovanju in izvajanju ukrepov za ravnanje s 
starejšimi zaposlenimi. 

Model temelji na ugotovitvah, ki izhajajo iz poglobljenih analiz, študij, dob-
rih praks in obstoječih statističnih podatkov v Sloveniji in Evropski uniji s 
področja ugotavljanja razvitosti kompetenc, razvoja zaposlenih, aktivnega 
in zdravega staranja ter absentizma. 

Zaradi nujnosti prilagajanja poslovanja poslovnih subjektov, kot tudi nuj-
nosti prilagajanja starejših zaposlenih novim načinom dela, so v modelu 
zapisane  kompetence bodočnosti. 

Zapisana so tudi prednostna področja razvoja Slovenije in Evropske unije, 
ker se v področjih in dejavnostih, ki so jih kot potencial za razvoj definirale 
članice EU skrivajo tudi poslovne priložnosti. 

Glede na predhodne ugotovitve študij in analiz model predvideva vpeljavo 
ukrepov na štirih prioritetnih področjih aktivnega in zdravega staranja in 
njihovih podpodročjih, ki so ključna pri razvoju posameznika in obliko-
vanju njegovega delovnega mesta. 

Štiri prioritetna področja so: 
• področje »varno in zdravo delovno okolje«, 
•  področje »psihosocialni vidiki zdravja in dela«, 
•  področje »karierni razvoj, razvoj kompetenc in usposabljanje« in 
•  področje »prilagoditev organizacije dela in delovnega časa zaposlenih«. 
 
Področja in njihova podpodročja so podrobneje predstavljena v nadaljevanju.
 
Celotna vpeljava modela je razdeljena na tri osnovne korake: analizo, 
vpeljavo in izvajanje ukrepov za aktivno in zdravo staranje ter spremlja-
nje in evalvacija. 

Uspeh modela je zagotovljen, če organizacija sledi vsem štirim korakom 
ter uvede ukrepe, ki se dotikajo vseh štirih področij modela, in če ukrepi 
izhajajo tako iz potreb podjetja kot tudi potreb zaposlenih.

Model se je tekom vpeljave v 120 sodelujočih podjetij iz Kohezijske regije 
Vzhodna Slovenija (KRVS), med marcem 2019 in majem 2022, stalno do-
polnjeval in nadgrajeval.

7

2. UVOD



8



V Sloveniji kot tudi drugod po Evropi vsak dan bolj občutimo sta-
ranje prebivalstva, družba postaja dolgoživa. Pričakovano trajanje 
življenja se podaljšuje, delež starejših od 65 hitro narašča in bo do 
leta 2060  predstavljal že tretjino prebivalstva. V prihodnjih letih 
bodo ti trendi še izrazitejši. Število prebivalcev se po ocenah ne bo 
pomembneje spremenilo, bi pa lahko do leta 2020 prišlo do zmanj-
ševanja aktivnega prebivalstva v povprečju za 8 tisoč oseb na leto, 
pri čemer bodo torej starejši zaposleni v prihodnje predstavljali 
vse večji delež delovne sile (UMAR, 2016). 

Ekonomske projekcije svarijo, da lahko staranje prebivalstva v EU 
povzroči upadanje gospodarske rasti, saj se število delovno aktiv-
nih prebivalcev zmanjšuje. Zmanjševanje števila prebivalstva v sta-
rosti 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. 

Prehajanje baby boom generacije (rojenih med 1946 in 1964) med 
starejše prebivalstvo bo namreč vplivalo na hitro upadanje števi-
la delovno sposobnih prebivalcev (Lah in drugi, 2013, v Tamše in 
Udovč, 2018). Družbene in strokovne razprave ter razvojni doku-
menti EU ne puščajo dvoma, da bomo v prihodnosti ljudje morali 
delati več in predvsem dlje.

To še posebej velja za Slovenijo, saj je ena glavnih značilnosti slo-
venskega 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 
(UMAR, 2016). Na manjšo delovno aktivnost starejših v Sloveniji 
poleg institucionalnih dejavnikov (npr. upokojitvene starosti, raz-
položljive oblike in ponudba dela po upokojitvi) vpliva tudi doje-
manje dela kot tveganja za zdravje in je tudi zato prisotna želja po 
izstopu iz delovne aktivnosti. 

V Sloveniji ni toliko izziv aktivno in zdravo staranje nasploh, tem-
več pripravljenost oz. motivacija starejših, da bi bili še delovno ak-
tivni tudi po tem, ko izpolnijo pogoje za upokojitev. Verjetno gre 
razloge iskati tudi v tem, da starejši zaposleni kot sami sporočajo, 
niso zadovoljni z delom ali delovnim okoljem, na kar nakazujejo 
rezultati študije Eurofound iz leta 2015 – slovenski starejši zaposle-
ni (nad 50 let) nadpovprečno ocenjujejo intenzivnost dela, s katero 
morajo delati (hitrost, kratki roki),  včasih delajo preko 40-urnega 
delovnika, 41 % jih poroča, da si lahko vzamejo odmor, kadarkoli 
želijo, pri čemer je to najnižji odstotek med evropskimi državami 
(Žnidaršič idr., 2019).
Podpovprečna delovna aktivnost pri prebivalstvu v starosti 55–64 
let je predvsem odraz zgodnjega upokojevanja zaradi nizke zahte-
vane starosti ob doseganju polne pokojninske dobe, poleg tega pa 
tudi zaradi:  

• nerazvitega upravljanja različnih starostnih skupin v podjetjih 
(age management), 

• neustreznega prilagajanja delovnih pogojev starejši delovni sili,
• nezadostnega spodbujanja in nudenja oblik vseživljenjskega 

učenja starejših, 
• pomanjkanje spodbude za ohranjanje delovne aktivnosti 

(UMAR, 2017).
• soočenja s pomanjkanjem delovne sile (UMAR, 2019) 

Zviševanje stopenj aktivnosti med starejšimi delovno sposob-
nimi postaja eden ključnih izzivov na slovenskem trgu dela. 
Starejša delovna sila bi bila lahko  zaradi izkušenj, ki jih je pri-
dobila v svojih dolgih letih službovanja, za delodajalca dragocen 
vir znanja. V Sloveniji je ta potencial (pre)slabo izkoriščen (Lah 
in drugi, 2013, v Tamše in Udovč, 2018). Načrtovanje ukrepov bi 
zato moralo posegati na področje oblikovanja in prilagajanja dela 
in delovnih mest ter načinov ravnanja s starejšimi zaposlenimi pri 
zaposlovalcih, vključno z ukrepi za spreminjanje negativnih stereo-
tipov in posledične diskriminacije starejših (Žnidaršič idr., 2019). 

Prav tako je nujno  prilagajanje delovno pravne zakonodaje na 
področjih, ki so vezane na podaljševanje življenjske starosti ljudi in s 
tem povezanim podaljševanjem delovne aktivnosti posameznika, pri-
lagajanje zakonodaje novim drugačnim načinom dela in poslovanja. 

Posledično prilagajanje notranjih aktov in pravilnikov, ki jih mora  
sprejeti ali upoštevati vsak delodajalec za lažje delo v dobi digitaliza-
cije, vpeljevanja modernih tehnologij, modernizacije  procesov dela.

Zaradi vse pogostejše uporabe dela na daljavo (tudi dela od doma), 
so prav tako potrebne spremembe na zakonodajnem področju.

Ker se v Sloveniji starost zaposlenih povečuje, trend se bo še 
nadaljeval, je  zdravo in aktivno staranje eden od glavnih 

izzivov.  Prepoznan je tudi v Strategiji dolgožive družbe, ki jo je 
vlada RS sprejela julija 2017.

Beseda »aktiven« se ne nanaša le na prisotnost na trgu delovne sile 
ali na fizično aktivnost, temveč tudi na trajno udeležbo v social-
nem, gospodarskem, kulturnem, duhovnem in civilnem življenju. 
Starejši lahko še vedno aktivno doprinesejo skupnosti in narodu, 
svojim družinam. Aktivno staranje se nanaša tako na posameznike 
kot na prebivalstvo in na skupino ter omogoča ljudem, da uresniči-
jo svoje možnosti in prispevajo družbi  v skladu s svojimi potreba-
mi, željami in zmožnostmi (Scagnetti idr., 2018).

2.1 AKTIVNO IN ZDRAVO STARANJE
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Ker se v Sloveniji starost zaposlenih povečuje, trend se bo še 
nadaljeval, je  zdravo in aktivno staranje eden od glavnih 
izzivov.  Prepoznan je tudi v Strategiji dolgožive družbe, ki 

jo je vlada RS sprejela julija 2017.

Beseda »aktiven« se ne nanaša le na prisotnost na trgu delovne 
sile ali na fizično aktivnost, temveč tudi na trajno udeležbo v 
socialnem, gospodarskem, kulturnem, duhovnem in civilnem 
življenju. Starejši lahko še vedno aktivno doprinesejo skup-
nosti in narodu, svojim družinam. Aktivno staranje se nanaša 
tako na posameznike kot na prebivalstvo in na skupino ter 
omogoča ljudem, da uresničijo svoje možnosti in prispevajo 
družbi  v skladu s svojimi potrebami, željami in zmožnostmi 
(Scagnetti idr., 2018).

Pri aktivnem staranju govorimo o optimiziranju delovnih 
pogojev za zaposlene vseh starosti – da lahko do svoje 
zakonite upokojitvene starosti delajo v kakovostnem, 

produktivnem in zdravem delovnem okolju, ki temelji na 
vzajemni zavezanosti in motivaciji delodajalca in zaposlenih 

(Eurofound, 2018). Rezultat takega načina optimiziranja 
delovnih nalog in delovnega okolja pa se odrazi v višji pro-
duktivnosti posameznega starejšega zaposlenega in samoi-
niciativnem podaljševanju delovne aktivnosti,  odločanju o 

odloženem upokojevanju.

Področje aktivnega staranja je bilo v preteklosti  v mnogih slo-
venskih organizacijah spregledano in slabo razvito. Po izsled-
kih projekta MEET Change (Ackermann idr., 2014) kar 42 % 
podjetij ni izvajalo dejavnosti za prilagajanje starajoči se delov-
ni sili. Čeprav večina slovenskih delodajalcev že čuti problema-
tiko staranja in se tudi srečuje s pomanjkanjem delovne sile, so 
konkretni ukrepi ravnanja z ljudmi pri delu – s poudarkom na 
zadrževanju starejših v delovni aktivnosti  premajhni.   Zlasti 
mikro, mala in srednje velika podjetja imajo težave pri izvaja-
nju ukrepov prilagajanja na starajočo se delovno silo, saj jim 
pogosto primanjkuje finančnih in človeških virov za izvajanje 
že najbolj razvidnih in stroškovno učinkovitih ukrepov, ki so 
jim na voljo (Ackermann idr., 2014).

Podjetja v glavnem uporabljajo tri glavne strategije pri re-
ševanju problematike aktivnega in zdravega staranja: 
 
• Prilagoditvene prakse: obsegajo delovne ukrepe, ki na-

domeščajo morebitni upad fizičnih in kognitivnih spo-
sobnosti pri procesu staranja. Ukrepi, ki se uporabljajo za 
kompenzacijo staranja, navadno vključujejo zmanjšanje 
delovnih ur in delovne obremenitve starejših zaposlenih 
ter preprečevanje njihovega nadurnega delavnika, uvedba 
gibljivega delovnega časa, zaposlitev za polovični delovni 

čas ipd. (Van Dalen, Henkens in Wang, 2014, v Mlakar, 
2016). Fizični in kognitivni upad sposobnosti nadomesti 
tudi  modernizacija in avtomatizacija delovnih procesov. 
Moderna orodja, stroji, roboti, nadomeščajo delovno silo, 
kjer je  fizična obremenjenost zelo prisotna 

• Razvojne prakse so ukrepi, katerih cilj je povečanje pro-
duktivne zmogljivosti starejših zaposlenih. Sem spada vi-
šanje tako splošnih kot specifičnih kompetenc. Starejšim 
zaposlenim primanjkuje znanj, kako delo opravljati čim 
bolj samostojno, samoiniciativno, kako upravljati  sodob-
no tehnologijo, ki je na voljo.  Usposabljanje z najnovejšo 
tehnologijo je v  nekaterih oddelkih, na nekaterih delov-
nih mestih  ključnega pomena. Enako kot  spodbujanje 
notranje zaposlitvene mobilnosti (ta omogoča, da organi-
zacija obdrži sposobnosti svojih zaposlenih in jim pomaga 
priti na delovna mesta, na katerih lahko dosežejo najboljšo 
zmogljivost in učinkovitost), izvajanje pred-upokojitvenih 
programov, ki pripravljajo zaposlene na upokojitev, med-
generacijsko prenašanje znanja (starejši se čutijo pomem-
ben del tima, zaradi tega so tudi bolj motivirani, za preda-
janje znanj mlajšim zaposlenim. 

• Ponujanje izhodnih možnosti je tretja uporabljena strate-
gija za starejše zaposlene. Starejšim zaposlenim, predvsem 
tistim, ki delajo v slabih, oziroma zahtevnih delovnih 
razmerah zgodnji ukrepi upokojevanja omogočajo, da se 
upokojijo v celoti ali delno in v tem času prevzamejo pre-
hodno obliko zaposlitve (vključevanje v delo po upokoji-
tvi). Zadovoljstvo z delovnimi razmerami in višji dohodek 
naj bi spodbujala, da se ne bi odločali za zgodnje upokoje-
vanje, ampak bi ostajali na trgu dela tudi še potem, ko so 
izpolnjeni zakonski pogoji za upokojitev (Mlakar, 2016).

Učinkoviti ukrepi prve in druge strategije omogočajo traj-
nostni razvoj, izhodni ukrepi pa le kratkotrajno vzdržno po-
slovanje podjetja. Čim bolj množično se uporabljajo v neki 
družbi izhodne strategije, tem bolj je psihosocialno nestabilna 
in zaostaja za tistimi, ki ustvarjalno rešujejo demografske in 
druge probleme (Ramovš idr., 2019).

2.1.1 Management 
starosti
Ne obstaja enotna definicija upravljanja s starostjo. Pomembno je, 
da upravljanje s starostjo vključuje številne povezane aktivnosti:  

• vseživljenjsko učenje, 
• karierni razvoj, 
• upravljanje z znanjem, 
• promocijo zdravja, 

10
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• organizacijo dela, 
• vodenje, 
• prehod v upokojitev, 
• zaposlovanje. 

Pri managementu starosti gre predvsem za niz preventivnih 
ukrepov v smislu preprečevanja namesto reševanja proble-
mov, ki se pojavijo s staranjem delovne sile, preprečevanja 
slabe usposobljenosti za delo in preprečevanja zdravstvenih 
težav, povezanih z delom. Lahko bi rekli, da opisuje sklop 
aktivnosti in pristopov, s katerimi zagotavljamo ohranjanje 
delovne sposobnosti in volje zaposlenih za delo vse do upo-
kojitve. Management starosti se hkrati osredotoča na celotno 
delovno življenje in ne samo na starejše zaposlene. Gre to-
rej za celovit pristop življenjskega ciklusa in ustvarjanja ter 
promoviranja enakih možnosti za vse generacije, ne glede na 
starost. Pomembno se je osredotočati na izboljševanje delov-
nih pogojev, višanje kompetenc in doseganje vseživljenjskega 
učenja, tudi na višanje zadovoljstva starejših zaposlenih preko 
ustreznega motiviranja in nagrajevanja. Na tak način se  do-
seže  preprečevanje slabega počutja in zdravja, invalidnosti in 
izgube sposobnosti v celotnem delovnem obdobju, tudi v času, 
ko se zaposleni odloči za odloženo upokojevanje. Hkrati kon-
cept aktivnega staranja vsebuje tako pravice kot obveznosti. 

Pravice se nanašajo na področje pravic do socialnega varstva, 
vseživljenjskega izobraževanja in usposabljanja, pravice do 
ustreznih pogojev dela in plačila za ustrezno delo. Dolžnos-
ti pa izvirajo  z vidika, da svoje delo opravljamo kvalitetno, 
učinkovito, da izkoristimo vse priložnosti za izobraževanje in 
usposabljanje in pridobljeno znanje uporabimo, in ostajamo 
aktivni na vseh področjih (Bračun, 2015).

V tej luči morata tako delodajalec kot zaposleni razumeti kon-
cept nenehnega prilagajanja poslovanja, prilagajanja in spre-
minjanja načinov dela, vseživljenjskega učenja in stalnega 
usposabljanja ter skrbi za svoje zdravje in dobro počutje. Pri 
skrbi za zdravje in dobro počutje imata pomembno vlogo oba, 
tako delodajalec, kot zaposleni. Enako pri  skrbi za vseživljenj-
sko učenje in prilagajanje. Prehajamo namreč v novo paradi-
gmo razumevanja vseživljenjske poti – iz ''tradicionalnega'' 
razumevanja življenjske poti – izobraževanje, delo, upokojitev 
(Slika 1), v bolj horizontalno razdelitev oz. ''starostno integra-
cijo'', ki vključuje več področij: delo, izobraževanje in prosti 
čas, družino in skupnost. Novi življenjski vzorec je hkrati bolj 
raznolik, bolj prilagodljiv in bolj dinamičen ter enakomerno 
porazdeljuje odgovornosti in ugodnosti med ženske in moške 
(Walker in Maltby, 2012, v Bračun, 2015).

Slika 1. Tradicionalna in nova paradigma staranja1

integracija osrednjih nalog/aktivnosti vseh življenskih obdobjih

Starostna diferenciacija osrednjih 
nalog/aktivnosti.

NOVI MODEL

sedanji prevladajoči model

PROSTI ČAS

PROSTI ČAS



Organizacije v smeri spodbujanja aktivnega staranja  
razvijajo  specifične aktivnosti, povezane s spreminja-
jočimi se demografskimi trendi in posledično s stara-
njem zaposlenih, kot na primer (Dimovski in Žnidaršič, 
2014): 
• menedžment starostne (ne)diskriminacije, 
• oblikovanje delovnih mest po meri zaposlenih (ergo-

nomija), 
• organizacija delovnega časa po meri starejših, 
• promocija zdravja in zdravstvena preventiva, 
• načrtovanje sekundarnih karier, 
• menedžment znanja (zlasti prenosa znanj s starejših, 

ki odhajajo, na mlajše, ki prihajajo), menedžment 
(ponovne) vključitve - rehabilitacijski programi, 

• prerazporeditev na drugo delovno mesto, 
• fleksibilne oblike dela ter 
• menedžment starostne raznolikosti zaposlenih.

Delovni čas lahko delodajalec organizira po meri po-
sameznika – starejšim zaposlenim npr. ni potrebno op-
ravljati nadur in nočnega dela, lahko imajo fleksibilen 
delovni čas. Prav tako lahko delodajalec prilagodi delo 
starejšemu zaposlenemu, npr.   v obliki dela od doma, 
zgostitve delovnih obveznosti na 4 dni v tednu in po-
dobno.

Področje je v osnovi potrebno vnesti že v kulturo 
in vrednote organizacije, saj fleksibilnost v nobeni 
obliki ne more biti prenesena v prakso, če tega delo-
dajalec ne zagovarja.

Pri ukrepih, povezanih z upravljanjem s starostjo, gre za 
vrsto intervencij (tako manjših kot večjih), s katerimi 
skušamo premagati starostne ovire in spodbujati staro-
stno raznolikost – pri čemer torej ne gre le za ukrepe 
sprejete v danem trenutku in pričakovanja, da bodo 
trajali večno. Gre za prakse in ukrepe, ki se oblikujejo 
dolgoročno in z ustreznim načrtom programa ukrepov 
in aktivnosti na tem področju. Za podjetja z malo ali 

nič izkušnjami na področju managementa starosti je 
najbolje, da začnejo z uvajanjem dobrih praks najprej v 
manjšem obsegu, nato pa lahko nadaljujejo z grajenjem 
celotne, celovite strategije. 

Dober ukrep oz. praksa ne pomeni nujno velikih stro-
škov za organizacijo. Ravno nasprotno,  že z manjšimi 
in cenovno ugodnimi ukrepi lahko uveljavimo določene 
spremembe, ki prinašajo koristi starejšim zaposlenim 
in pozitivno vplivajo na njihovo produktivnost. V pri-
meru, da se taka manjša pobuda izkaže za koristno, je 
smiselno na njej graditi v smeri bolj celovite strategije 
za upravljanje s starejšimi zaposlenimi. 

Glede na to, da se organizacije velikokrat znajdejo pred 
dilemo, kateri ukrep sploh izbrati ali kateri ukrep je 
primeren za določeno problematiko ali panogo, je  ena 
od  aktivnosti projekta POLET, sodelujočim v projek-
tu predstaviti številne preproste ukrepe s področja ak-
tivnega in zdravega staranja, ki so zbrani v dokumentu 
''Nabor inovativnih ukrepov za delodajalce'' in s kate-
rimi lahko po vzoru dobrih praks iz Slovenije in tujine, v 
kratkem času pridejo do marsikaterih izboljšav na ome-
njenem področju.

Primeri dobrih praks so tisti, ki spodbujajo ukrepe za 
boj proti starostnim omejitvam, za višanje kompetenc, 
višanje prilagodljivost in delovanja v nepredvidenih si-
tuacijah, izboljševanja delovnih pogojev, po drugi strani 
pa spodbujajo starostno raznolikost. Ti ukrepi povzro-
čajo posebne pobude, katerih cilj je predvsem poudariti 
pomembnost managementa starosti ter razvijati politike 
zaposlovanja, ki spodbujajo delovno okolje, v katerem 
lahko vsak posameznik razvija svoj potencial in ni pos-
tavljen v slabši položaj zaradi svoje starosti. Dejavniki 
delovnega okolja se bodo morali prilagoditi zlasti sta-
rejšim zaposlenim, da bodo le-ti lahko in si tudi želeli 
delati dlje. 

12

1  Vir: Mulvey, R. idr. (2012). Active ageing: A strategic policy solution to demographic ageing in the European Union.
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Nova Resolucija o nacionalnem programu varnosti in 
zdravja pri delu 2018-20272 je izpostavila pomen ukre-
pov promocije zdravja na delovnem mestu (PZDM) za 
ohranjanje zdravja in delovne sposobnosti delavcev kot 
tudi širše, za zdravje in blaginjo celotnega prebivalstva. 

Konec leta 2018 je bil kot izvedbeni dokument te Re-
solucije  izdan triletni Akcijski načrt VZD, ki se prav 
tako usmerja na starejše zaposlene in poudarja njihove 
prioritete in pomembnost.

Ena od prvih nalog podjetja pri učinkovitem reševa-
nju izzivov ob staranju zaposlenih bi moralo biti uspo-
sabljanje celotnega vodstva za učinkovit menedžment 
staranja zaposlenih. Že odločitev lastnikov in vodstva 
podjetja za pripravo razvojne strategije podjetja ob sta-
ranju zaposlenih predpostavlja njihovo osnovno ozaveš-
čenost o tej nalogi, potek izdelovanja strategije pa njiho-
vo informiranost poveča. Nato sledi naslednji odločilni 
korak: vsi menedžerji, tako direktorji kot vodje delovnih 
skupin, se morajo usposobiti tako, da dobijo vsebinski 
uvid v ta problem in v metodične možnosti za njegovo 
reševanje. S tem želimo sprožiti notranjo motivacijo vo-
dilnih zaposlenih, da vzpostavljajo organizacijske raz-
mere za sinergično delovanje med mlajšimi in starejšimi 
zaposlenimi ter za prebujanje notranje motivacije sta-
rejših zaposlenih za vztrajanje v zaposlitvi in za kakovo-
stno delo (Ramovš idr., 2019). 

V naslednjem koraku je potrebno usposabljanje pre-
nesti še na preostale zaposlene. Zaposleni, ki so stari 
45 let in več, potrebujejo usposabljanje za kakovostno 
delo tudi v zadnjem obdobju svoje zaposlitve. Nujen del 
usposabljanja predstavlja informiranje in osveščanje 
zaposlenih o zdravem, aktivnem življenju in dosto-
janstvenem staranju, kar človeku omogoča usmeritev v 
bolj kakovostno zasebno in delovno življenje. Paralelno 
z usposabljanjem starejših zaposlenih mora potekati tudi 
usposabljanje mlajših zaposlenih, v smislu uspešnejšega 
sodelovanja s starejšimi, kot tudi v smislu pravočasne 
priprave mladega človeka na obdobje, ko se bo srečeval 
z izzivi, ki jih povzroča starost, tako na delovnem mestu 
kot v osebnem življenju. Učinkovito upravljanje zdravja 
v osebnem življenju se namreč odrazi tudi v delovni zav-
zetosti ali učinkovitosti pri delu. 

2.1.2 TRENDI DELA V 
BODOČE
Delodajalci pričakujejo od svojih zaposlenih vse več samo-
stojnosti in samoiniciativnost, kar  je mogoče doseči le z vi-
šanjem samozavesti. Ko so zaposleni prepričani vase, se laž-
je izražajo, lažje sporočajo svoje lastno mnenje. Ni dovolj, 
če  je zaposleni strokovnjak na svojem področju, če tega kar 
zna, ne zmore vnovčiti, ne zmore prodati. Sicer strokovno 
znanje mu tako nič ne koristi. Zato je predpogoj za večanje 
uspešnosti in učinkovitosti zaposlenih višanje splošnih ve-
ščin, znanj, nato pa seveda tudi vsa strokovna, specifična 
znanja, za opravljanje delovnih nalog.
  
Rezultati raziskave »The Human Capital Trends 2019«: De-
loitte University Press, vsako leto izvaja raziskavo,  v kateri 
več kot 1700 najpomembnejših in najuspešnejših podjetij 
sprašuje o poslovnih planskih usmeritvah in seveda s po-
močjo katerih kompetenc zaposlenih jih bodo dosegli.  Za 
leto 2019 so sodelujoča podjetja v raziskavi izpostavljala 
spremembe načinov dela na treh področjih. 

I. Prihodnost delovne sile 

1. Delovna sila v bodoče (več alternativnih oblik dela, fle-
ksibilno delo)

2. Od zaposlenih se pričakuje, da obvladajo širši spekter 
znanj-kognitivna znanja, digitalna, računalniška znanja, 
tehnologije prihodnosti, upravljanje strojev, robotov, 
upravljanje s podatki. Obvladati različne delovne zadol-
žitve.

3. Pričakuje se tudi, da obvladajo veliko mehkih veščin, 
kako delati v nepredvidenih situacijah, na drugačen na-
čin, kako višati fleksibilnosti, inovativnost, agilnost, kri-
tično razmišljanje, sodelovanje. 

4. Vodenje za 21. stoletje. Znati voditi med različnimi sek-
torji, oddelki, znati voditi različne generacije, različne 
narodnosti zaposlenih. 

II.  Prihodnost podjetij in organizacij

1. Prihodnost se premika od delovnih  izkušenj zaposle-
nih, k bolj človeškim izkušnjam. Delu dati pomen. Če 
zaposlenim in delu damo pomen, bodo bolj produktivni, 
samoiniciativni. 

2.  Poslovanje je odvisno od timov in ne posameznikov. 
Vodje morajo voditi, ni vse v soodločanju, vendar pa 
vodje velikokrat še ne znajo voditi time ljudi. 

2 (Ur.l. RS, št. 23/18)
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3. Vodje nagrajevanje ne prilagajajo ciljem podjetja niti ga 
ne prilagajajo željam in potrebam samih zaposlenih. Ne 
vedo kaj bi motiviralo posameznega zaposlenega. Ko 
bodo podjetja delala na višanju odnosa z zaposleni-
mi, bodo bolje spoznala in razumela posameznega 
zaposlenega, tako se bo lažje individualiziralo načine 
nagrajevanja zaposlenihsektorji, oddelki, znati voditi 
različne generacije, različne narodnosti zaposlenih. 

 
III. Prihodnost kadrovskih služb 

1. Poiskati in zaposlovati samo najboljše. Kadre iskati ne 
samo v dejavnosti podjetja, temveč tudi v drugih sektor-
jih. Pri iskanju uporabiti vso razpoložljivo tehnologijo. 
Prepoznati ustreznost za zasedbo delovnih mest tudi 
znotraj podjetja, med že zaposlenimi.

2. Iskati prilagodljive zaposlene in jih učiti prilagodlji-
vosti. Nuditi učenje pisano na kožo vsakemu posame-
znemu zaposlenemu in delu, ki ga opravlja.

3. Bolj kot iskanje zunanjih ustreznih kadrov, po-
membnejši razvoj že zaposlenih. Novo zaposleni ne 
glede na visoko strokovnost, ne vedo toliko, kot vedo 
že zaposleni. Idealnih zaposlenih ni,  idealne zaposlene 
ustvariti, zato nudenje znanja in višanje zadovoljstva v 
sami organizaciji. 

4. Zbiranje in analiziranje podatkov  o zaposlenih, s po-
močjo  IT orodij. Namen nuditi zaposlenemu ustrezne 
delovne zadolžitve in ustrezne kompetence. Vse sile 
usmeriti tudi v vzdrževanje ustreznih odnosov z zaposle-
nimi Timsko in projektno delo  je učinkovito le, če se za-
posleni med seboj razumejo in so z delom in vodenjem 
zadovoljni. 

5. Kadrovske službe naj poznajo potrebe, želje, pričako-
vanja kupcev s katerimi poslujejo. Šele s poznavanjem 
teh potreb, je mogoče prepoznati potrebne kompetence 
in jih tudi višati.

6. Znati ustvarjati in kreirati prihodnost z ustreznim 
predvidevanjem. Če znamo videti posledice nekih 
odločitev, nas prihodnost ne bo prehitela.
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2.2. Zdravstveni absentizem

Skrb za lastno zdravje se vsekakor začne in konča pri vsa-
kem posamezniku. Kljub temu ima na zdravje velik vpliv 
okolje, med njimi tudi delovno okolje, v katerem delovno 
aktivna populacija preživi dobro polovico svojega budne-
ga časa in torej pomembno vpliva na zdravje posameznika. 
Zdravo in kakovostno delovno okolje je v luči podaljševanja 
delovnega življenja torej ključno, vzporedno pa je neizogib-
no  vlaganje v zdravje zaposlenih. 

S pojmom zdravo delovno okolje se neposredno povezuje 
tudi pojem absentizem. Zdravstveni absentizem, začasna 
zadržanost od dela zaradi bolezenskih razlogov oz. t.i. 
bolniška odsotnost, predstavlja v Sloveniji resen družbeni, 
organizacijski in pravni problem, ki ima  občutne ekonom-
ske posledice za zaposlene, delodajalce, družbo in širše. 

Obstajajo številni dejavniki, ki vplivajo na stopnjo 
zdravstvenega absentizma. Ti v pretežni meri izvirajo iz 

delovnega in socialnega okolja, delno tudi  iz zdravstvene-
ga stanja posameznega zaposlenega.

Različne študije dokazujejo, da se absentizem s starostjo 
zmanjšuje, da so ženske odsotne večkrat kot moški, vendar 
v povprečju krajši čas, da so kadilci odsotni več kot neka-
dilci, da je več absentizma pri pomanjkanju telesnih aktiv-
nosti, da so manj odsotni ljudje, ki so zadovoljni s svojim 
delom, da se zmanjša odsotnost v času večje brezposelnosti, 
da je stopnja absentizma močno odvisna od tega, kakšen je 
odnos do tega pojava v določenem okolju (podjetju, drža-
vi), od t.i. kulture odsotnosti itd. (ZZZS, 2010), pa tudi od 
dejavnosti, v katero spada določena organizacija.

V letu 2019 je odstotek bolniške odsotnosti vseh zapo-
slenih znašal 4,6 % in se je glede na leto poprej povišal za 
eno odstotno točko. V zadnjih štirih letih, se je povišal za 
štiri odstotne točke. Podatki Zavoda za zdravstveno zavaro-
vanje Slovenije (ZZZS) kažejo na trend rasti stroškov ab-
sentizma od leta 2000 naprej, prav tako tudi povečevanje 
deleža stroškov absentizma v breme ZZZS (v primerjavi z 
bremenom delodajalcev). V Sloveniji se je v vseh starostnih 
skupinah število primerov bolniške odsotnosti v obdobju 
od 2010 do 2017 povečalo za kar 26,3 %, pri čemer je rast v 
starostni skupini 55+ največja, za kar 74,8 %. 

V  letu 2021 se je bolniška odsotnost zaradi posledic pan-
demije povečala iz  4,6% (podatek za 2019) na 5,1%.  Za 
vzdrževanje zavzetosti, tudi starejših zaposlenih je projekt 
POLET prav zato orodje, ki bo to omogočalo. 

Kohezijska regija Vzhodne Slovenije (KRVS) je po večini 

kazalnikov zaposlenosti, usposobljenosti in spretnostih ter 
delovne aktivnosti in zdravja nasploh in za starostno skupi-
no 55+ pod slovenskim povprečjem (Žnidaršič idr., 2019). 
Hkrati pa so med regijami znotraj KRVS precejšnje razli-
ke. Najbolj zaostajajo Zasavje, Koroška, Posavje in Pomur-
je. Najslabše rezultate te regije dosegajo pri zdravstvenem 
absentizmu in posledicah slabega zdravja. V teh regijah 
je največ primerov bolniških odsotnosti, te odsotnosti so v 
povprečju daljše, beležijo največji porast števila primerov 
bolniške odsotnosti na sto zaposlenih od 2010 do 2017. 

Iz navedenega bi lahko sklepali, da so zaposleni v KRVS na 
delovnem mestu v primerjavi z zaposlenimi v KRZS bolj 
izpostavljeni tveganjem za pojav poškodb in razvoj bolez-
ni, ki so povezane z delom, slednje pa se odraža tudi v viš-
jem odstotku odsotnosti z dela (absentizmu). Razlogov za 
tako stanje je več, eden izmed zelo pomembnih je podatek  
v katero dejavnost sodi organizacija v teh regiji in velikost 
podjetja. Veliko število zaposlenih pomeni višji absentizem. 
Prav na  KRVS je veliko proizvodnih podjetjih, ki spadajo 
med velika podjetja,  kar vpliva na višji absentizem.

Zanimiv je tudi podatek, da je v vseh regijah KRVS število 
primerov bolniške odsotnosti na 100 zaposlenih v letu 2017 
najnižje prav v starostni skupini 55+ let, medtem ko je pov-
prečno trajanje ene bolniške odsotnosti v starostni skupini 
55+ najvišje (povprečno trajanje ene odsotnosti je 31,5 kole-
darskih dni; pri starostni skupini 15-44 let – 10 koledarskih 
dni; pri starostni skupini 45-54 let – 20 koledarskih dni). 
To pomeni, da pripadnik starostne skupine 55+ let naj-
redkeje koristi bolniški stalež, vendar ko se le-to zgodi, 
bolniški stalež traja izrazito dlje kot v ostalih starostnih 
skupinah (Žnidaršič idr., 2019). Vzrok za porast odsotnosti 
z dela (absentizem) pri starejših zaposlenih lahko iščemo v 
njihovi zmanjšani funkcionalni zmožnosti za delo ter v 
neprilagojenosti delovnega okolja tej skupini zaposlenim. 
Lahko pa tudi v tem, da starejši zaposleni koristi bolniško 
odsotnost šele, ko dela fizično ne zmore več opravljati, zato 
je tudi okrevanje daljše.

Glede absentizma je Slovenija v povprečju glede na države 
EU, pri daljših izostankih pa je Slovenija med državami z 
najvišjim odstotkom. Nad povprečjem smo tudi v številu 
bolnih, ki kljub vsemu pridejo  na delo (prezentizem). 

Med dejavniki, ki občutno vplivajo na stopnjo absentizma, 
so najpogosteje prepoznani ukrepi za varnost in zdravje pri 
delu, odgovornost delodajalcev za ustrezno, zdravju prija-
zno delovno okolje ter pomanjkanje motiviranja in stimu-
liranja zaposlenih. Velik vpliv ima tudi percepcija samega 
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zaposlenega na ohranjanje njegove lastne fizične in psihične 
kondicije. Raziskave in primeri dobrih praks kažejo, da z 
intervencijskimi programi izboljševanja zdravja na de-
lovnem mestu bistveno vplivamo na podaljšanje delov-
nega življenja oz. preprečimo (pre)zgodnje upokojevanje 
zaposlenih. S tem del odgovornosti za zdravje prehaja tako  
na delodajalce, kot same zaposlene. Raziskovalci navajajo, 
da je velika  povezava med zdravstvenimi problemi zapo-
slenih in zgodnjim upokojevanjem (Žnidaršič idr., 2019). 

Zaposleni slabšega zdravja zapuščajo delovno okolje 
prej, kot sodelavci, ki se počutijo zdravi oziroma smatra-
jo svoje bolezenske težave kot obvladljive.

ZZZS  navaja  najpomembnejše dejavnike, ki lahko pozitivno 
vplivajo na obvladovanje višine absentizma: 
• ukrepi za varnost in zdravje pri delu, s strani delodajalcev,
•  odgovornost delodajalcev za ustrezno, zdravju prijazno 

delovno okolje, 
• večja motivacija in stimulacija zaposlenih za redkejše in 

krajše izostajanje z dela oziroma hitrejše vračanje na de-
lovno mesto, 

• ukrepi samih zaposlenih za ohranjanje lastne fizične in 
psihične kondicije, 

• raven socialne varnosti, ki naj bi v določenih primerih ne 
vzpodbujala izostajanja z dela, 

• ustrezna zakonodaja, ki ne bi dovoljevala posameznikom 
zlorabljanja pravic, 

• odnos zdravstvene službe do odsotnosti z dela itd. 
 
Številne študije potrjujejo, da starost ni temeljni vzvod 
za izostanke z dela. Dodič Fikfak (2017, v Žnidaršič idr., 
2019) navaja rezultate študij, ki so pokazali, da so poškodbe 
pri delu in z njimi povezani izostanki najštevilčnejši v sta-
rostni skupini 35–44 let, med starejšimi zaposlenimi pa jih 
je občutno manj. 

Starejši zaposleni so bolj previdni, izkušeni in v povprečju 
nimajo več poškodb pri delu, v splošnem ne izkazujejo več 

izostankov z dela, kot njihovi mlajši kolegi.

Prav tako tudi Bilban (2008, v Žnidaršič idr., 2019) navaja, 
da starejši zaposleni ne izkazujejo več izostankov z dela gle-
de na mlajše, ter dalje opozarja na mnoge prednosti starej-
ših, kot na primer večji občutek odgovornosti, natančnosti 
ter večja vztrajnost. Tudi druge raziskave kažejo, da je veči-
na bolezni zaposlenih, starejših od 45 let, obvladljive narave 
in ljudje zaradi teh bolezni ne izostajajo z dela več kot njiho-
vi mlajši sodelavci. Pogosto starejši zaposleni z izkušenostjo 
in modrostjo uspevajo nadomeščati s starostjo pogojene 
slabše zmogljivosti ter posledično vzdrževati isto raven pro-
duktivnosti in inovativnosti, kot njihovi mlajši sodelavci.

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.

Posebno pozornost je potrebno posvetiti dejavnikom tve-
ganja, ki izhajajo tako iz delovnega kot zasebnega življe-
nja posameznika, zlasti pri skupini starejših zaposlenih.

Naloga managerjev in delodajalcev je torej, da razvijejo in 
vpeljejo nove prakse v okviru strategije managementa sta-
rosti. Človeško telo se z leti ne stara premo sorazmerno, pač 
pa se vsaka življenjska funkcija spreminja glede na kumu-
lativno časovno obdobje. S staranjem se pojavljajo različ-
ne zdravstvene težave, zmanjša se funkcionalnost. Starejše 
močneje utrujajo neustrezni delovni in telesni položaji. Gi-
bajoče telo zahteva primerni gibalni prostor, ki je postav-
ljen v okolje fizikalno merljivih parametrov (Balantič idr., 
2016). 

V okviru začrtanega razvoja zdravega in aktivnega sta-
ranja v delovnem okolju, je torej potrebno oblikovanje, 
testiranje in vpeljava celovitega modela, ki bo namenjen 
upravljanju s starostjo, obvladovanju in zmanjševanju de-
javnikov tveganja na delovnem mestu ter bo izboljšal zdrav-
je zaposlenih (zlasti starejših), kar se bo odražalo tudi v zni-
žanju bolniške odsotnosti zaposlenih. 
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 3.  CELOVIT POSLOVNI MODEL ZA DELODAJALCE 
ZA AKTIVNO IN ZDRAVO STARANJE ZAPOSLENIH

Z namenom sledenja usmeritvam Evropske unije (EU) na 
področju aktivnega in zdravega staranja ter reševanja proble-
matike nizke stopnje delovne aktivnosti starejših zaposlenih in 
visokega deleža bolniških odsotnosti zaposlenih, je bil v pro-
jektu »Razvoj celovitega poslovnega modela za delodajalce 
za aktivno in zdravo staranje zaposlenih (POLET)« razvit 
in v 120 podprtih podjetjih KRVS implementiran inovativen 
celovit poslovni model za delodajalce za aktivno in zdravo 
staranje zaposlenih (v nadaljevanju model) (Slika 2). 

Model za delodajalce za aktivno in zdravo staranje temelji na 
ugotovitvah, ki izhajajo iz poglobljenih analiz, študij, dobrih 
praks in obstoječih statističnih podatkov s področja aktivnega 
in zdravega staranja ter absentizma. Gre za model upravljanja s 
področjem aktivnega in zdravega staranja na delovnem mestu, 
ki zajema skupek ukrepov in aktivnosti s prioritetnih področij 
aktivnega in zdravega staranja ter predvideva osnovne korake 
za njihovo vpeljavo, s čimer predstavlja celovito rešitev za de-
lodajalce za soočanje s starajočo se delovno silo.

Namen modela je vzpodbujati in opolnomočiti deloda-
jalce za načrtovanje, izvajanje in evalvacijo ukrepov za 
ravnanje s starejšimi zaposlenimi in za zmanjševanje od-
sotnosti z dela.

V nadaljevanju predstavljen model je bil implementiran v 
120 podprtih podjetjih in se je tekom trajanja projekta »Ra-
zvoj celovitega poslovnega modela za delodajalce za aktiv-
no in zdravo staranje zaposlenih (POLET)«, med marcem 
2019 in majem 2022, sproti dopolnjeval in nadgrajeval v 
skladu s ključnimi ugotovitvami, sklepi in rezultati, ki so 
izhajali iz njegove vpeljave v sodelujoča podjetja v okviru 
projekta. Kot tak predstavlja celovito rešitev za delodajalce 
za soočanje z izzivi starajoče se delovne sile. 

Vse ukrepe, dobre prakse, strategijo upravljanja starejših 
zaposlenih  se bo  lahko uporabilo tako za potrebe gospo-
darstva kot negospodarstva, zasebnega ali  javnega sektorja. 
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3.1  OSNOVNI ELEMENTI MODELA

Celotna vpeljava ukrepov je razdeljena na tri osnovne korake - analizo, vpeljavo in izvajanje ukrepov ter spremljanje 
in vrednotenje (Slika 2). Glede na predhodne ugotovitve študij in analiz, model predvideva vpeljavo ukrepov na 
štirih prioritetnih področjih aktivnega in zdravega staranja in njihovih podpodročjih, ki so ključna pri razvoju 
posameznika in oblikovanju njegovega delovnega mesta. Področja obravnavajo posameznika kot celoto in ne izklju-
čujejo starejših zaposlenih od mlajših. Gre torej za področja, ki zaobjemajo vidike posameznikovega delovanja na 
delovnem mestu na njegovi celotni karierni poti, ne glede na starost. Večji poudarek v tem projektu je kljub vsemu 
bil zlasti na starejših zaposlenih. 

Štiri prioritetna področja aktivnega in zdravega staranja in njihova podpodročja:
 

• Področje I: VARNO IN ZDRAVO DELOVNO OKOLJE
• Ergonomija
• Telesna dejavnost in zdrav življenjski slog
• Varnost in zdravje pri delu  
• Covid-19 in starejši zaposleni 

 

• Področje II: PSIHOSOCIALNI VIDKI ZDRAVJA IN DELA
• Obvladovanje stresa zaposlenih
• Duševno zdravje na delovnem mestu
• Medosebni odnosi in komunikacija na delovnem mestu
• Medgeneracijsko sodelovanje 

 

• Področje III: KARIERNI RAZVOJ, RAZVOJ KOMPETENC IN USPOSABLJANJE
• Vseživljenjsko učenje in izobraževanje zaposlenih
• Karierni razvoj 

 

• Področje IV: PRILAGODITEV ORGANIZACIJE DELA IN DELOVNEGA ČASA
• Prožne oblike dela
• Vrnitev na delo po dolgotrajni bolniški odsotnosti

Predstavljen model pri sami vpeljavi predlaga odgovore na vprašanja kot so: 

• Kakšna delovna mesta je potrebno ponuditi in oblikovati, da bodo zaposleni na delovnih mestih ostajali zdravi, 
motivirani in učinkoviti?

• Kakšna delovna mesta je potrebno ponuditi in oblikovati, da se bodo zaposleni odločali delati tudi po datumu, ko 
bi se lahko upokojili (odloženo upokojevanje)?

• Kako ustvariti delovno okolje/delovno mesto, ki bo znalo izkoristiti prednost starejših zaposlenih?
• Kako krepiti telesno in duševno zdravje zaposlenih?
• Kako zagotavljati vseživljenjsko učenje zaposlenih?
• Kako zaposlene ustrezno informirati in poučevati o aktivnem in zdravem staranju?

Kako pomembna so omenjena štiri področja, tako za zaposlene kot za organizacijo, kako močno se med seboj prepletajo 
in s katerimi ukrepi lahko ta področja v podjetju tudi naslavljamo, je predstavljeno v nadaljevanju.



19

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

Slika 2. Celovit poslovni model za delodajalce za aktivno in zdravo staranje zaposlenih



3.2 KORAKI VPELJAVE MODELA

1. Korak: ANALIZA

Prva ključna naloga za uvedbo celovitega modela za aktiv-
no in zdravo staranje je izvedba poglobljene analize stanja 
na področju zdravja zaposlenih, katere namen je v podjetju 
odkriti stanje določenega pojava (npr. absentizem, prezen-
tizem, mobing,…), najpogostejša tveganja za razvoj težav v 
zdravju zaposlenih, življenjske navade zaposlenih itd. 

Ena najpogostejših napak pri načrtovanju in izdelavi pro-
grama za aktivno in zdravo staranje (ter tudi drugih pro-
gramov promocije zdravja) je ukrepanje na podlagi ad hoc 
analiz oziroma površinskih ocen, saj v tem primeru velja 
»kakršna analiza, takšne rešitve«.  

Analiza stanja torej predstavlja ključni korak, ki ga pri 
uvedbi katerihkoli ukrepov na področju zdravja zaposlenih 

ni priporočljivo preskočiti.

Analiza običajno sestoji iz zbiranja že obstoječih podatkov 
in pridobivanja manjkajočih informacij s pomočjo foku-
snih skupin, individualnih intervjujev, anket, vprašalnikov, 
izvedbe meritev zdravstvenih kazalnikov ipd. Priporoča 
se uporaba kombinacije različnih metod, saj lahko tako 
zberemo veliko koristnih podatkov, s katerimi bomo pri-

dobili širšo sliko o stanju na področju zdravja zaposlenih 
v podjetju.
 
Na podlagi pridobljenih podatkov se identificira najbolj 
pereča področja, ki bi se jim bilo potrebno čim prej pos-
vetiti. Razvrsti se jih po prioritetah pa tudi po tem, koliko 
virov je na voljo. Ker smo običajno omejeni s kadrovskimi in 
finančnimi viri, je potrebno pretehtati, na katerih področjih 
bi z razpoložljivimi viri lahko dosegli največje spremembe. 

Prioritetna področja  analiziramo  glede na štiri ključna 
področja aktivnega in zdravega staranja (podrobneje opi-
sana v poglavju 3.3).

Na podlagi podatkov, pridobljenih v okviru analize stanja in 
identificiranih ključnih področjih, lahko pripravimo načrt 
posameznih aktivnosti oz. ukrepov aktivnega in zdrave-
ga staranja, ki jih lahko vključimo v že obstoječe programe  
na delovnem mestu. Ob tem moramo biti pozorni na to, 
kakšna je vizija uvedbe ukrepov aktivnega in zdravega sta-
ranja ter paziti, da je le-ta povezana z vizijo podjetja, kot 
tudi z vizijo razvoja Slovenije in EU. 

Prav tako je potrebno zastaviti kratkoročne in dolgoročne 
cilje posameznih ukrepov, pri čemer je potrebno paziti, da 
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Model je pomemben za vse velikosti podjetij in organizacij. V večjih , kjer imajo organizirano 
kadrovsko službo, ki ob podpori vodstva in vodij skrbi za realiziranje programov aktivnega in 
zdravega staranja, je projekt POLET dodatna opora in pripomoček pri razvoju kadrov v smeri 
odloženega upokojevanja. V mikro, majhnih ali srednje velikih organizacijah, kjer velikokrat 
kadrovske službe še niso vzpostavljene in naloge HR področja izvajajo druge službe kot del de-
lovnih zadolžitev, pa projekt omogoča, da se aktivnosti in naloge vezane na ohranjanje zdravja, 
višanje motivacije, kariernega razvoja  izvajajo na strukturiran in koordiniran način, saj odgo-
vorni za razvoj kadrov učinkovito uporabijo razpoložljive  vire in metode zapisane v modelu.

Pri vpeljavi modela v podjetje govorimo o treh ključnih korakih: 

1. korak: ANALIZA
2. korak: VPELJAVA IN IZVAJANJE UKREPOV ZA AKTIVNO IN ZDRAVO STARANJE
3. korak: SPREMLJANJE IN EVALVACIJA
 

Uspeh modela je zagotovljen, če delodajalec sledi vsem trem korakom ter uvede ukrepe, ki se do-
tikajo vseh štirih področij modela, navedenih v prejšnjem poglavju, in ki izhajajo tako iz potreb 
organizacije kot tudi zaposlenih.



Priprava načrta in programa/ov je 
pomembna za vse velikosti podjetij in 
organizacij, saj omogoča, da se izvedejo 
aktivnosti na strukturiran in koordini-
ran način, da se zadosti ugotovljenim 
potrebam in priložnostim ter učinkovito 
uporabijo razpoložljive vire. Metode 
priprave načrta in izvajanja programov 
zapisane v tej publikaciji, so še posebej 
koristne za mikro, majhne ali srednje ve-
like organizacije, kjer naloge v kadrovski 
službi opravljajo osebe kot del drugih 
delovnih zadolžitev, zato jim je vsaka 
pomoč zelo dobrodošla. 
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so le-ti specifični, merljivi, dosegljivi, ustrezni in časovno 
določeni. Sledi priprava načrta aktivnosti in morebitnih 
posameznih nalog znotraj posameznih ukrepov, s katerimi 
bomo dosegli zastavljene cilje. 

Prioritetna področja lahko analiziramo tudi glede na štiri 
ključna področja aktivnega in zdravega staranja (podrob-
neje opisana v poglavju 4.3).

Na podlagi podatkov, pridobljenih v okviru analize stanja in 
identificiranih ključnih področjih, lahko pripravimo načrt 
posameznih aktivnosti oz. ukrepov aktivnega in zdrave-
ga staranja, ki jih lahko vključimo v že obstoječe programe  
na delovnem mestu. Ob tem moramo biti pozorni na to, 
kakšna je vizija uvedbe ukrepov aktivnega in zdravega sta-
ranja ter paziti, da je le-ta povezana z vizijo podjetja, kot 
tudi z vizijo razvoja Slovenije in EU. 

Prav tako je potrebno zastaviti kratkoročne in dolgoročne 
cilje posameznih ukrepov, pri čemer je potrebno paziti, da 
so le-ti specifični, merljivi, dosegljivi, ustrezni in časovno 
določeni. Sledi priprava načrta aktivnosti in morebitnih 
posameznih nalog znotraj posameznih ukrepov, s katerimi 
bomo dosegli zastavljene cilje. 

Načrt ukrepov je potrebno stalno spremljati in ga po 
potrebi tudi prilagajati. 

2. Korak: VPELJAVA IN IZVAJANJE UKREPOV ZA 
AKTIVNO IN ZDRAVO STARANJE

Pri vpeljavi posameznih ukrepov aktivnega in zdravega 
staranja sledimo izdelanemu načrtu ukrepov. Smiselno 
je pričeti z izvajanjem ukrepov na vseh štirih področ-

jih modela (Slika 2). Ukrepi aktivnega in zdravega sta-
ranja se lahko nanašajo na ukrepe/aktivnosti, usmerjene 
v organizacijo dela, delovnega okolja ali spremembe 
vedenja posameznika (individualni ukrepi). V sklopu 
izvajanja kateregakoli ukrepa je priporočljivo izvajati 
aktivnosti osveščanja in informiranja zaposlenih.

Zgolj z usmerjenostjo na spremembe vseh področij lah-
ko pričakujemo izboljšave. Nekateri ukrepi lahko pripo-
morejo ''le'' k izboljšanju organizacijske klime ali medo-
sebnih odnosov, ki dolgoročno pomeni tudi zadovoljne 
in lojalne zaposlene, spet drugi lahko vplivajo na večje, 
bolj sistematične spremembe, ki dolgoročno preventiv-
no poskrbijo za bolj učinkovito delazmožnost zaposle-
nih, ustvarjanje novih vidikov dela in priložnosti za vse 
zaposlene na njihovi celotni poklicni poti.

Pomembno je, da zaposlene obvestimo o razlogih za iz-
bor določenih ukrepov, kako jih bomo vpeljali v podje-
tje, kako lahko zaposleni pri tem sodelujejo in da lahko 
podajo tudi povratne informacije v zvezi z ukrepi. Pri 
tem lahko uporabimo različne oblike komunikacijskih 
kanalov, ki so na voljo v podjetju: interna glasila, intra-
net, oglasna deska, delovni sestanki, plakati itd. Ključ-
no za uspešno izvajanje ukrepov je tudi motiviranje 
zaposlenih za sodelovanje v konkretnih aktivnostih 
s pomočjo različnih spodbud (npr. možnost udeležbe v 
delovnem času, gibljiv delovni čas ipd.) in možnost so-
oblikovanja aktivnosti. 

Pri izvajanju ukrepov naj se v največji meri upošteva 
notranje vire in razpoložljivo znanje, saj je uporaba zu-
nanjih izvajalcev lahko povezana tudi z večjimi stroški. 
Pri izvedbi nekaterih aktivnosti pa lahko podjetje na 
primer sodeluje tudi z zdravstvenimi domovi, z zdra-
vstveno vzgojnimi centri, zunanjimi izvajalci, nevladni-
mi organizacijami in podobno.

Najpogostejše ovire pri izvajanju ukrepov so:
 
•  slab načrt, 
•  pomanjkanje človeških in finančnih virov, 
•  izvajanje preveč ukrepov/aktivnosti na-

enkrat, 
•  nerealni časovni roki,
•  odgovorne osebe za izvedbo programov 

nimajo dovolj znanja in izkušenj,
•  nemotiviranost zaposlenih za uvajanje 

sprememb. 



3. Korak: SPREMLJANJE IN EVALVACIJA 

V procesu implementacije ukrepov moramo biti pozorni 
tudi na merjenje učinkov in koristi implementiranih 
ukrepov, kar pomeni, da evalviramo posamezne aktiv-
nosti tako, da spremljamo dosežene merljive rezultate, 
zadovoljstvo zaposlenih, trajanje aktivnosti in ostale 
podatke, ki nam lahko pomagajo pri evalvaciji ukrepov. 

V kolikor nas zanimajo spremembe, bodisi na organi-
zacijski ravni, bodisi na ravni zaposlenih, se priporoča 

zbiranje podatkov pred vpeljavo ukrepov aktivnega in 
zdravega staranja ter nato po enem letu od vpeljave. Pri 
zbiranju občutljivih ali zaupnih podatkov o zaposlenih, 
se pri tem upošteva zakone in pravila varovanja osebnih 
podatkov. Pri nekaterih spremembah na organizacijski 
ravni se učinki določenega ukrepa pokažejo šele po letu 
ali več sistematičnega izvajanja ukrepov. 

Če evalvacija pokaže potrebo po spremembi, načrt ukre-
pov nadgradimo, dopolnimo in spremenimo v skladu s 
podatki, ki smo jih pridobili v času spremljanja. 

KATERE PODPORNE AKTIVNOSTI SO ORGA-

NIZACIJAM NA VOLJO V ČASU TRAJANJA 

PROJEKTA POLET?

V času trajanja projekta POLET (marec 2019 – maj 
2022), so 120 delodajalcem, vključenih v projekt 
vpeljave ali nadgradnje modela aktivnega in zdra-
vega staranja, bila na voljo številna strokovno-in-
formativna gradiva (članki, zloženke, video vsebi-
ne), podporna orodja, izobraževanja s področja 
aktivnega in zdravega staranja ter stalna strokovna 
podpora in svetovanje multidisciplinarnega tima 
strokovnjakov (s področja varnosti in zdravja pri 
delu, medicine dela, promocije zdravja na delovnem 
mestu, psihologije, kariernega razvoja, načinov spre-
minjanja dela in delovnih procesov). Vse s ciljem 
večje informiranosti delodajalcev in zaposlenih o po-
dročju aktivnega in zdravega staranja, zmanjševanja 
absentizma in podaljševanja delovne dobe. 

Kot podpora  pri vpeljavi ukrepov, je bil v okviru pro-
jekta POLET razvit »Splošen program dela«, kjer so  
sodelujočim podrobneje predstavljene vse aktivnosti 
pri vpeljavi modela, ter »Nabor inovativnih ukrepov za 
delodajalce«, ki služi kot ideja ali pomoč, katere ukrepe 
izbrati za implementacijo v času vpeljave modela. 

KATERE PODPORNE DEJAVNOSTI  BODO ORGA-

NIZACIJAM NA VOLJO, PO ZAKLJUČKU PROJEKTA 

POLET?

Model bo na voljo vsem zainteresiranim tudi po za-
ključku projekta POLET. Na voljo bo celotna me-
todologija, primeri dobrih praks, predlogi ukrepov, 
strokovno-informativno gradivo. Model se bo lahko 
implementiral ne samo v podjetjih KRVS, temveč tudi 
v Kohezijski regiji Zahodne Slovenije. 
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 3.3 PODROČJA CELOVITEGA POSLOVNEGA MODELA ZA 
DELODAJALCE ZA AKTIVNO IN ZDRAVO STARANJE ZAPOSLENIH

V nadaljevanju sledi teoretična razlaga štirih ključnih pod-
ročij aktivnega in zdravega staranja in njihovih podpodro-
čij, ki predstavljajo fazo implementacije ukrepov v Celovi-
tem poslovnem modelu za delodajalce za aktivno in zdravo 
staranje zaposlenih. Poudarek je na razlagi, zakaj so ravno 
ta področja ključna pri naslavljanju aktivnega in zdravega 
staranja v podjetjih, hkrati pa vsako področje in podpo-
dročje ponuja priporočila strokovnjakov glede posameznih 
ukrepov. 

3.3.1 Področje I: 
VARNO IN ZDRAVO 
DELOVNO OKOLJE
Zaposleni so kapital, v katerega je potrebno vsestransko 
vlagati – tudi  v njihovo zdravje. Delodajalci, zaposleni in 
družba, si v zadnjem času vse bolj prizadevajo za izboljša-
nje zdravja in dobrega počutja na delovnem mestu. Ker 
se v Sloveniji in drugod po Evropi povečuje delež starej-
šega prebivalstva in je vedno več starejše delovne sile, so 
se podjetja začela zavedati potrebe po prilagoditvi pogojev 
dela na staranje delovne sile (Mlakar, 2016; Debeljak, 2016). 

Glavni cilj vsakega načrta upravljanja varnosti in zdravja pri 
delu mora biti preprečevanje nezgod pri delu, zdravstvenih 
težav, povezanih z  delom, ter poklicnih bolezni. Zakon o 
varnosti in zdravju pri delu (ZVZD, 2011) določa, da mora 
delodajalec zagotoviti varnost in zdravje s preprečevanjem, 
odpravljanjem in obvladovanjem nevarnosti pri delu ter ob-
veščanjem in usposabljanjem zaposlenih, z ustrezno orga-
niziranostjo in potrebnimi materialnimi sredstvi. Glede na 
staranje delovne sile je preventiva skozi celotno delovno 
življenje ključna, saj na zdravje ljudi v poznejšem obdobju 
življenja med drugim vplivajo delovni pogoji v zgodnejših 
letih (EU OSHA, 2016). Ohranjanje in krepitev zdravja je 
povezana z življenjskim slogom posameznika (npr. način 
prehranjevanja, pitje alkohola, kajenje, spanje, gibanje,…), 
poleg zdravega načina življenja pa imajo pri doseganju 
dobrega zdravstvenega stanja v delovni življenjski dobi 
pomembno vlogo tudi preventivni in proaktivni ukrepi 
služb za zdravje pri delu (Ilmarinen, 2012). Številne zdra-
vstvene težave so povezane ravno z delom, zato je treba do-
ločena zdravstvena tveganja v zvezi z delom prepoznati in 
preprečevati tudi na delovnem mestu. Zaposlenim je pot-
rebno zagotoviti ustrezne fizične in psihične dejavnike, da 
bodo učinkoviti in produktivni, kar se bo posledično odra-
žalo tudi v boljšem ugledu podjetja (Kuhta, 2016).

Za uspešno delo v starejših letih je pomembna prilagojena 
delovna obremenitev, zato je na obstoječih delovnih mes-
tih pri starejših zaposlenih pomembno, da so ta prilagojena 
njihovim zmožnostim in potrebam. Potrebna je vpeljava 
strategij, posebej usmerjenih na starejše delavce, da bodo 
ti lahko delali dlje in učinkovito. Potrebno je poskrbeti za 
njihovo varnost in zdravje na delovnem mestu ter dobro 
fizično in psihično počutje. 

Zdravi in zadovoljni zaposleni tvorijo zdravo, pro-
duktivno ter uspešno delovno sredino, kar posledič-
no pomeni manjše stroške delodajalca. Zavedanje o 

odgovornosti za lastno zdravje posameznika in ravnanje 
skladno s tem, bo imelo pozitivne učinke tako v delov-
nem okolju kot tudi za samega zaposlenega. Ker ljudje 
preživimo veliko časa na delovnem mestu, je kakovost 

le-tega izjemno pomembna (Kuhta, 2016).

V področje varnega in zdravega delovnega okolja  kot 
najpomembnejša podpodročja uvrstimo:

• ergonomijo,
• telesno dejavnost in zdrav življenjski slog ter
• varnost in zdravje pri delu.
 

I. Ergonomija

Vsi statistični pokazatelji kažejo, da bo do leta 2030 tre-
tjina zaposlenih starih 55-64 let (MDDSZ, 2016). Da bo 
pokojninski sistem vzdržen, bo zato zaradi podaljševanja 
življenjske dobe, potrebno podaljševati tudi delovno dobo. 
To pomeni, da bodo zaposleni dlje časa izpostavljeni delov-
nim obremenitvam, obremenitvam iz okolja in obremenje-
nosti svojih teles. Dlje časa bodo izpostavljeni tudi nevar-
nostim pri delu. Zato si je potrebno prizadevati za varne in 
zdrave delovne razmere in ergonomsko oblikovana delovna 
mesta skozi celotno poklicno življenje. Zakonodajni okvirji 
so jasni,  Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu 
(EU OSHA) v svojih raziskavah sicer ugotavlja, da Slo-
venija še vedno zaostaja za državami, ki bi bile prijazne 
do starejših zaposlenih. Zato  je pomembno, da vodstvo 
razume sposobnosti zaposlenih skozi generacijska obdobja 
in to implementira v svoja delovanja. S preučevanjem prila-
godljivosti dela človeku omogočimo večjo učinkovitost pri 
opravljanju dela, z ustreznim oblikovanjem pa vplivamo na 
uporabnost in varnost orodij, strojev, naprav ter delovnih in 
poslovnih sistemov (Balantič idr., 2016).  
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Starost ni bolezen, je pa tesno povezana z večjo fre-
kvenco pojavljanja bolezni, v kolikor  delodajalci in mi 
sami ne skrbimo za svoje lastno zdravje. Ko se soočamo 
s staranjem prebivalstva, je potrebno opozoriti tudi na 

nujnost povezave z ergonomijo delovnih mest.

Ergonomija je vpeta med človeka in njegovo delo, pri tem 
pa proučuje anatomska, fiziološka, mehanska, kognitivna 
in organizacijska načela vplivov na zmogljivost človeka pri 
delu (Balantič idr., 2016). Ergonomija določa optimalne 
pogoje dela in vključuje sistem delavec – stroj – delovno 
okolje, antropometrijo, fiziologijo dela in psihologijo dela. 
Osnovne naloge so prilagoditev delovnega mesta in oko-
lja psihofizičnim sposobnostim zaposlenega ter prilago-
ditev zaposlenega njegovim delavnim nalogam z izobra-
ževanjem in razporeditvijo na pravo delovno mesto. 

Osnove oblikovanja dela in delovnega okolja se kažejo v 
pravilnem položaju telesa pri delu, človeškem učinku in 
potrebnem oddihu ali počitku med delom, biomehanski 
obravnavi človeškega telesa in obravnavi informacij iz 
okolice, ki jih mora človek obdelati za pravilno izvedbo 
dela (Balantič, 2016).

Cilji ergonomije so:
• boljša učinkovitost dela,
• večja udobnost pri delu,
• ugoden vpliv na zdravje zaposlenih,
• zadovoljstvo pri delu in osebni razvoj.

Urejenost okolja po ergonomskih priporočilih torej pripo-
more k večjemu udobju in posledično k večji produktiv-
nosti in zadovoljstvu na delovnem mestu, kar se kaže v 
večji uspešnosti podjetja (Mccauley-Bush, 2012). Dobro 
urejeno delovno okolje izboljšuje delovno moralo, spod-
buja ustvarjalnost zaposlenih, povečuje delovno zado-
voljstvo, učinkovitost in produktivnost, obenem pa se 
zmanjša število nesreč in poškodb na delovnem mestu. 

Neudobno in neprijetno delovno okolje vpliva tudi na po-
večanje števila nepotrebnih nesreč in  zmanjšuje delovno 
učinkovitost ter produktivnost zaposlenih (Kuhta, 2016). 

Ergonomijo delimo na tri temeljna področja: fizikalno, 
kognitivno in organizacijsko področje. 

Fizikalno področje vključuje položaje med delom, roko-
vanje s predmeti, ponavljajoča se gibanja, z delom pove-
zane mišično-skeletne poškodbe, urejenost in oblikovanje 
delovnega mesta ter varnost in zdravje. Pri kognitivnem 
področju se je potrebno osredotočiti na miselne procese 
(zaznavanje, spomin, sklepanje), mentalno obremenjenost 
z delom, sprejemanje odločitev, interakcijo človek-računal-
nik in stres. Organizacijsko področje ergonomije pa zaje-
ma komunikacijo, ravnanje s človeškimi viri, oblikovanje 
nalog, oblikovanje delovnega časa, timsko delo, oblikova-
nje prisotnosti, virtualno organiziranost, produktivnost in 
nadzor kakovosti (Mccauley-Bush, 2012). 

Delovno okolje je starejšim zaposlenim potrebno prilago-
diti na vseh treh temeljnih področjih (Kuhta, 2016). De-
lovno okolje je starejšim potrebno prilagoditi tako, da bodo 
dosegali svoje potenciale in pri tem ne bodo v slabšem po-
ložaju zaradi svoje starosti (Hajdinjak Žnidaršič, 2011). So 
namreč še posebej ranljiva skupina za tveganja na delovnih 
mestih, ki vključujejo težke fizične obremenitve, nevarnos-
ti, ki so povezane z delom v izmenah ter vroče, hladno ali 
hrupno delovno okolje (Zdravi in uspešni, 2016).

ERGONOMSKA NAČELA SISTEMA ČLOVEK – STROJ –  
DELOVNO OKOLJE (ČILI ZA DELO, 2014):

• velikost prostora je prilagojena delavcu,
• delo se opravlja brez pretiranega utrujanja,
• razpored dela omogoča rokovanje ob najmanjših premikih 

telesa,
• predmeti dela so ugodni za prijem,
• uporablja naj se stol za sedenje,
• omogočena je ekonomičnost gibov,
• gibi rok so istočasni, obojestranski,
• ritem dela je naraven, umirjen,
• če delo omogoča, se uporablja ergonomski stol,
• navodila  so razumljiva in lahko berljiva,
• delovno mesto je udobno in primerno osvetljeno, 
• mikroklima, ropot, vibracije so znotraj dopustnih meja,
• stroji in naprave so oblikovani tako, da niso delavcu nevarni,
• na delovnem mestu se uvajajo gibalno-športne aktivnosti. 
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Velikokrat je mogoče že s preprostimi ukrepi prilagoditi 
delovno mesto starejšemu zaposlenemu in mu omogoči-
ti uspešno opravljanje delovnih nalog, kljub morebitnim 
omejitvam, ki so lahko posledice staranja. Človeško telo 
se v procesu staranja namreč začne spreminjati in posto-
pno začne pešati delovanje organskih sistemov. Zato je po-
membno, da se delodajalci zavedajo določenih specifičnih 
potreb starejših in glede na te potrebe prilagodijo delovna 
mesta, saj se bo v prihodnosti njihovo število in delež v de-
lovni sili le še povečevalo (Tamše in Udovč, 2018). 

Nekaj ukrepov in priporočil na področju ergonomije 
(GZS, 2016; Hajdinjak Žnidaršič, 2011; Setnikar, 2018):

• omogočiti zaposlenim, da ob pojavu utrujenosti ali 
bolečine izvajajo ustrezne raztezne vaje med delom, 
gibanje na delovnem mestu, jutranja telovadba, poče-
pi med krajšimi odmori, vaje za hrbtenico,

• poskrbeti, da je delovna oprema primerna (npr. Pra-
vilnik o varnosti in zdravju pri delu s slikovnim za-
slonom), delovni prostor dobro urejen in delo dobro 
organizirano,

• ergonomske meritve/izboljšanje delovnih pogojev/
uravnavanje delovne obremenitve,

• starejši niso vključeni v izmensko delo,
• vključiti predloge zaposlenih in upoštevati njihove 

želje pri zamenjavi dotrajane delovne opreme (mize, 
stoli, velikost ekrana, oblika miške ipd.),

• ozaveščanje zaposlenih (z izvedbo delavnice, praktič-
ni prikaz, pisna gradiva) o pravilni postavitvi delovne 
opreme,

• zagotoviti svetle in zračne prostore,
• v primeru skupnih prostorov zagotoviti zaposlenim 

za delo opremljen »miren kotiček« brez elementov 
hrupa (pogovori, telefonska in računalniška brnenja, 
vibracije), kamor se lahko zaposleni umakne, kadar 
potrebuje več koncentracije in miru pri svojem delu: 
npr. s postavitvijo samostoječe pregradne stene ali 
možna uporaba sejne sobe, ko le-ta ni v uporabi za 
sestanke.

 
II. Telesna dejavnost in zdrav življenjski slog 

Delo v varnem in spodbudnem okolju je eden od temeljnih, 
neizogibno potrebnih pogojev za doseganje dobrih rezulta-
tov. K takšnemu delovnemu okolju sodi tudi okolje v kate-
rem se spodbuja gibalna dejavnost. 

Fizično zdravje je predpogoj za dobro psihično počutje 
in posledično za učinkovito delo in produktivnost zaposle-
nih. Glede na smernice EU, ki jih je oblikovala evropska de-
lovna skupina za šport in zdravje, vedno več dokazov kaže, 
kako pomembna je telesna dejavnost za starejše. Čeprav je 
zdravstveno stanje med staranjem večinoma mogoče pri-
pisati rezultatom življenjskega sloga v odraslem življenju 
in celo mladosti, je stopnja telesne dejavnosti pri starejših 
pomemben dejavnik za njihovo telesno pripravljenost in 
stalno sposobnost za neodvisno življenje. Pozitivni učinki 
stalne telesne dejavnosti so pozitivno psihično ter fizič-
no, fiziološko in socialno zdravstveno stanje. 

Ker odrasli kar polovico aktivnega dela dneva preživimo 
na delovnem mestu, so programi telesne dejavnosti na 
delovnem mestu lahko dobra rešitev, s pomočjo katere se 
povečuje delovna storilnost in hkrati ohranja tudi zdravje 
ter dobro počutje zaposlenih.

Človek naj bi v vseh življenjskih obdobjih sledil načelom 
zdravega življenjskega sloga in skrbel za zdravo prehrano, 
aktiven življenjski slog, sprostitev po napornem dnevu, 
zadosten in zdrav počitek (NIJZ, 2016). Da bodo zapos-
leni fizično zdravi, je potrebno tako v zasebnem življenju 
kot na delovnem mestu poskrbeti za telesno dejavnost 
in zdrav življenjski slog. Odsotnost ali pomanjkanje te-
lesne dejavnosti in prekomerno sedenje namreč lahko 
povzročijo zmanjšanje kostne in mišične mase, kar lah-
ko vodi v prezgodnje staranje in v zmanjšano sposobnost 
opravljanja vsakdanjih opravil in dela. Poleg tega ima 
zaradi telesne neaktivnosti in sedečega načina življenja 
posledično stroške tudi delodajalec. Zaskrbljujoč je pred-
vsem podatek, da zdravstvena oskrba in ekonomska izgu-
ba zaradi bolezni ali nezmožnosti za delo zaradi bolezni 
po ocenah znaša od 150–300 EUR na prebivalca v Evropi 
(Bertalanič, 2016).

Jasno je, da obstaja med zaposlenimi širok razpon telesnih 
sposobnosti, vsak ima tudi različno dejaven življenjski slog. Na 
eni strani imamo posameznike, ki niso telesno dejavni, hkrati 
pa tudi takšne, ki so navdušeni športniki in se na dnevni ravni 
ukvarjajo z različnimi dejavnostmi. Velika večina ostalih spa-
da nekje vmes, so minimalno, neredno, mejno ali zadostno 
telesno dejavni. Ravno tako se nekateri posamezniki izrazito 
nezdravo prehranjujejo, medtem ko si drugi vsakodnevno 
pripravljajo zdrave obroke. V podjetjih najdemo torej zelo 
raznoliko skupino ljudi. Razpon interesov je različen, prav 
tako je različno zanimanje in motivacija za telesno dejavnost. 
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Pomembno je spodbujanje telesne dejavnosti in zdra-
vega življenjskega sloga na delovnem mestu, kot tudi 
v osebnem življenju, saj se s tem zmanjša pogostost 

bolezni, delodajalec pa ima posledično manj stroškov 
zaradi absentizma.

Promocija telesne dejavnosti in zdravega življenjske-
ga sloga na delovnem mestu je pomembna. Pomembno 
je, da zaposleni tak način življenja sprejme tudi v svo-
jem zasebnem življenju. Redna telesna dejavnost krepi 
mišice, vpliva na zdravje kosti, blaži upadanje psiho-
fizičnih in funkcionalnih sposobnosti telesa, pripomo-
re 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 depresi-
je in demence (psihičnih bolezni, ki sta med starejšimi 
najpogostejši). 

Skupaj z ustrezno prehrano, telesna dejavnost varuje 
pred prekomerno telesno težo in debelostjo ter zmanj-
šuje tveganje za padce in poškodbe pri padcih. Različne 

epidemiološke raziskave so  pokazale, da redna telesna 
dejavnost varuje pred večino kroničnih nenalezljivih 
bolezni: vpliva na zmanjšanje tveganja za razvoj srčno-
-žilnih bolezni, kapi, visokega krvnega tlaka, sladkorne 
bolezni tipa 2, osteoporoze, raka debelega črevesa in 
raka na prsih (Drev, 2010). Pomembno je, da je telesna 
dejavnost redna, primerno intenzivna in da traja dovolj 
dolgo. Poleg tega pa je najpomembnejše, da je vadba 
pravilno strukturirana in da vadečemu prinaša koristi 
(NIJZ, 2016).

Za učinkovito intervencijo na delovnem mestu so potreb-
ne individualne prilagoditve delovnega mesta. Ukrepe je 
potrebno prilagoditi ravni telesne dejavnosti posameznika. 
Vsak ukrep namreč morda ni primeren za vsakega posame-
znika in četudi ta pri nekaterih deluje, to še ne pomeni, da 
je enako učinkovit pri vsakomur. Učinkovita intervencija je 
torej tista, ki s širokim naborom ukrepov zajema celotno 
populacijo v podjetju. Pri tem ne smemo pozabiti na želje 
in predloge zaposlenih, ki naj bodo aktivno vključeni v pro-
ces vpeljevanja ukrepov za dvig telesne dejavnosti (Backovič 
Verdnik in Juričan, 2017).

Delovne organizacije izbirajo različne oblike programov 
telesne dejavnosti. Nekatere organizacije zaposlenim 
omogočijo telesno dejavnost v okviru delovnega časa in 
na delovnem mestu, na primer tako, da opremijo določen 
prostor s fitnes napravami ali da zaposlenim omogočijo, 
da se na sestanke izven delovne organizacije vozijo s kole-
si, ali, da se z kolesi vozijo med posameznimi objekti/ha-
lami. Druge delovne organizacije zaposlenim omogočijo 
brezplačno vadbo izven delovnega časa pri različnih špor-
tnih klubih (npr. vadba aerobike, pilatesa, vadba na fitnes 
napravah, igranje košarke, odbojke, nogometa), spet tretje 
zaposlene spodbujajo, da se v popoldanskem času družijo 
glede na športno dejavnost, ki jih veseli (npr. tekaška sku-
pina, kolesarska skupina, pohodništvo), organizacija pa 
jim krije določene stroške (npr. prijavnine na tekmovanja, 
nakup opreme, najem dvorane, najem trenerja…). 

Nekatera podjetja svoje zaposlene spodbujajo k telesni 
dejavnosti kar s pomočjo spletnih programov, telefonske 
podpore oziroma sms sporočil in s pomočjo tiskanega 
gradiva. Priporočljivi so ukrepi za spreminjanje vedenja 
zaposlenih, ki vključujejo izobraževanje (npr. predava-
nja, delavnice) zaposlenih o različnih vidikih tveganj za 
zdravje ter načinih in rešitvah, kako bolje skrbeti za svoje 
fizično in psihično zdravje ter informiranje in osveščanje 
zaposlenih s koristnimi informacijami preko internih ko-
munikacijskih kanalov (s plakati, zloženkami, opomniki 
po elektronski pošti, …).

Ameriška raziskava (Conn idr., 2007), 
s katero so raziskovalci proučevali vpliv 
programov telesne dejavnosti na 
delovnem mestu na zdravje in delovno 
storilnost zaposlenih, je pokazala številne 
pozitivne učinke. Tako se je pri vseh zapo-
slenih, ki so imeli na voljo program telesne 
dejavnosti, povečalo zadovoljstvo z de-
lom, manj so bili odsotni z dela, občutili 
so manj stresa pri delu, poleg tega se je pri 
njih povečala količina telesne dejavnosti, 
izboljšala se je telesna pripravljenost, 
zmanjšalo se je tveganje za sladkorno 
bolezen. Zaposleni so poročali o boljšem 
splošnem počutju in večji kvaliteti življe-
nja. Telesna dejavnost na delovnem mestu  
vpliva tudi na organizacijsko klimo in 
kulturo, saj se izboljšata formalna in ne-
formalna komunikacija med zaposlenimi, 
vzpostavijo se skupne norme obnašanja, 
izboljša se podpora v skupini ter vzdušje 
na delovnem mestu.
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Ko organizacija zaposlenim nudi brezplačno udeležbo v 
športnih aktivnostih, je dobro, da odločitve za ukrepe te-
meljijo na predhodno opravljeni analizi zdravstvenega in 
kondicijskega stanja zaposlenih ali njihovega življenjskega 
sloga. Pomembno je  izvesti oceno potreb in želja zapo-
slenih glede ukrepov in aktivnosti na področju telesnega 
zdravja v sklopu promocije zdravja na delovnem mestu.

Odločitev delodajalca, da zaposlenim ponudi možnost, 
da poskrbijo za svoj zdrav življenjski slog z uvedbo 
korporativnih programov za zdravje ima tudi poslov-
no ozadje in je hkrati njegova konkurenčna prednost 
(Lotz, 2013, v Karan, 2014). Ne samo, da bo podjetje 
lažje pridobilo ugled dobrega zaposlovalca, ampak bo 
to vplivalo tudi na zniževanje stroškov zaradi absentiz-
ma in drugih opravičenih ali neopravičenih razlogov 
za odsotnost z dela. Najbolj zaželeni zaposleni tovrstne 
programe pričakujejo tudi kot del njihove ponudbe, 
na podlagi katere se odločajo pri katerem delodajalcu 
bodo lahko svoje potenciale najbolj razvili in hkrati 
poskrbeli za zdrav življenjski slog (Karan, 2014).

Odločitev delodajalca, da zaposlenim ponudi možnost, da 
poskrbijo za svoj zdrav življenjski slog z uvedbo korpora-
tivnih programov za zdravje ima tudi poslovno ozadje in je 
hkrati njegova konkurenčna prednost (Lotz, 2013, v Karan, 
2014). Ne samo, da bo organizacija lažje pridobila ugled  
 

dobrega zaposlovalca, ampak bo to vplivalo na zniževa-
nje stroškov zaradi absentizma in drugih opravičenih ali 
neopravičenih razlogov za odsotnost z dela. Najbolj zaže-
leni zaposleni tovrstne programe velikokrat pričakujejo kot 
del njihove ponudbe, na podlagi katere se odločajo pri kate-
rem delodajalcu bodo lahko svoje potenciale najbolj razvili 
in hkrati poskrbeli za zdrav življenjski slog (Karan, 2014). 

Kako motivirati zaposlene moške, da bi  bolje skrbeli za 
svoje zdravje?

Principi motiviranja so sicer enaki za oba spola. Ker pa 
različne raziskave (tudi raziskava zunanjega vrednotenja 1. 
sklopa) kaže, da delodajalci menijo, da je težje motivirati 
moško populacijo zaposlenih, da bi sistematično, preven-
tivno skrbela za svoje zdravje, v nadaljevanju nekaj predlo-
gov kako stanje lahko izboljša delodajalec. 

Še posebej je to opazno pri terenskih delavcih in delavcih 
iz različnih proizvodnih oddelkov.  Izpostavljeno je bilo, da 
moški po zaključku dela nimajo interesa, dovolj časa. Neka-
teri navajajo razlog, da nimajo svojih računalnikov kjer bi si 
lahko ogledali navodila, vaje in jih nato izvajali sami. 

Zato je naloga vodij, da še posebej moške zaposlene dodat-
no intenzivno motivirajo, da bi bili fizično aktivni, da bi va-
rovali svoje zdravje na način telesnih in umskih aktivnosti. 

PREDLOGI UKREPOV ZA SPODBUJANJE ZDRAVEGA PREHRANJEVANJA IN GIBANJA V 
DELOVNEM OKOLJU:

•  zaposlenim omogočiti dovolj časa za ustrezne obroke med delom,
•  skupna naročila zdravih obrokov,
•  dogovor z dobaviteljem o popustu pri naročilu zdrave hrane,
•  organiziranje izobraževanj – lahko tudi predstavitve dobaviteljev (bio hrana, sokovniki ipd. – z dogovo-

rom o popustu za zaposlene ipd.),
•  zagotavljanje svežega sadja dnevno/tedensko, zadostne količine pitne vode,
•  izogibanje sladki in procesirani hrani,
•  gibanje na delovnem mestu, jutranja telovadba, počepi med krajšimi odmori, vaje za hrbtenico (za starejše 

zaposlene se priporoča aerobne gibalne dejavnosti, vaje za mišično moč, vaje za gibljivost in vaje za ravno-
težje),

•  spodbujanje »peš hoje«/kolesarjenja, kjer je to mogoče,
•  udeležba vseh zaposlenih na športnih igrah,
•  izleti v naravo/na bližnji hrib/hoja,
•  najem prostora za skupinsko vadbo (telovadnica ipd.),
•  izvedba seminarja/delavnice (vaje za hrbtenico, joga, pilates ipd.),
•  poskrbeti, da zaposleni redno prejemajo kratke informacije o zdravem načinu življenja dostopne na spletu 

in iz drugih medijev – npr. elektronske novice. 
•  za tiste, ki svojega dela ne opravljajo z pomočjo računalnikov in jih zato tudi nimajo, poskrbeti za pisne 

informacije (letaki…)
•  nuditi možnost gibanja in posredovanje predlogov zdravega prehranjevanja tudi svojcem zaposlenega. 

Če bodo svojci v dobri fizični in psihični kondiciji bo manj nege, odsotnosti z delovnega mesta samega 
zaposlenega.
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PRIMERI DOBRIH PRAKS, KAKO MOTIVIRATI 
MOŠKE ZAPOSLENE ZA VIŠANJE PSIHOFIZIČNEGA 
ZDRAVJA:

Ideja je, da bi  jih motivirale aktivnosti, ki mogoče celo niso tako 
povezane z njimi samimi, oziroma posredno. Sicer pa so vse pre-
dlagane rešitve namenjene tudi ženskam. Notranja motivacija je 
po navadi največji zaviralec gibanja in  zdravega načina življe-
nja, zato naj  postane motivator  za to področje tudi delodajalec. 

•  Telovadba za vnučke in dedke. Vadbo organizira delodaja-
lec.

•  Nabava psa, ki ga nato zaposleni v službenem  času vozijo 
na sprehod. Nekatera še posebej družinska podjetja tak 
način motivacije že koristijo.  

•  Nameščanje fotokopirnih strojev, pripomočkov, ki jih 
potrebuje zaposleni, nekoliko dlje od delovišča, z namenom, 
da se mora zaposleni sprehoditi do delovnih sredstev.

•  Štetje korakov preko brezplačnih aplikacij (npr. pedo-
meter). Za opravljeno določeno število korakov zaposleni 
dobijo nagrade. 

•  Organiziranje posebne sobe, kjer je mogoče izvajati  razne 
telovadbe, tudi npr. namizni nogomet, oz. igre, ki bi zanima-
le moško populacijo. 

•  Nabava steklenic in razdelitev vsem zaposlenim z name-
nom, da bi pili dovolj tekočine.

•  Novoletna darilca v obliki telovadnih pripomočkov. 
•  Organiziranje  preventivnih zdravstvenih pregledov za vse 

zaposlene (izven zakonsko določenih), kjer zdravnik direk-
tno obvesti zaposlenega o trenutnem zdravstvenem stanju, 
brez olepševanja ali prikrivanja zdravstvenega stanja. Zadnje 
raziskave namreč kažejo, da je motivator za spremembo 
stanja tudi odkrit pogovor v smislu, kaj vse je celo lahko že 
narobe, ali pa bi šlo lahko narobe, če zaposleni ne bo skrbel 
za zdravje tako v zasebnem življenju kot na delovnem mestu. 

•  Uvedba testiranja dejanske biološke starosti. Zaposleni 
nato od zdravnika dobi napotke za izboljšanje zdravstvenega 
stanja. 

• Organiziranje okulističnih pregledov, pregled holesterola, 
sladkorja …

• Spodbujanje udeležbe na raznih javnih športnih priredi-
tvah (teki, maratoni, plavanje, kolesarjenje…). Zaposleni so 
za prisotnost nagrajeni, novico se objavi v internem glasilu. 

• V interno glasilo uvesti redno rubriko, kjer se motivira, da 
so zaposleni telesno aktivni. Objava nasvetov, zdravih recep-
tov,  objava zaposlenih, ki so zgled zdravega načina življenja. 

• Na stene delovnih prostorov nameščati plakate z vzorci vaj 
za raztezanje, hrbtenico, oči. Vaje prilagojene različnim zelo 
izpostavljenim tveganim delovnim mestom (sedenje, delo v 
prisilni drži, delo, ki vključuje premagovanje večjih bremen, 
troizmensko delo ….

• Zaposleni posadijo okrog organizacije sadna drevesa, 
zelenjavo, za kar se jim prizna določeno število ur, ki jih 
nato kompenzirajo. Vsi zaposleni to zelenjavo in sadje upo-
rabljajo kot dodatek k malici, za osebne namene, za malice, 
za domov. 

• Nabava službenega kolesa ali skiroja za prevoz do delovišča 
(koristno za velika podjetja), ali kot ideja, da si zaposleni 
prevozno sredstvo lahko sposodijo za določeno obdobje, naj 
pa dokazujejo, da so se z njimi resnično vozili sami. 

• V delovne prostore namestiti, ali najeti poslovne/delov-
ne prostore, ki imajo prostor za telovadbo, fitnes, savno, 
bazen, po možnosti tudi kopalnico oz. prostor za tuširanje.

• Postavitev gibalnih kotičkov za aktivne odmore.
• Večkrat letno organiziranje masaže, ki se izvaja v podjetju. 

V času masiranja spodbujati maserje naj posebno pozornost 
namenjajo ozaveščanju o zdravem načinu življenja, in posle-
dicah, ki nastanejo ob neupoštevanju nasvetov.

• Vzpostavitev informacijsko komunikacijskih tehnologij, ki 
so v podporo promociji zdravja na delovnem mestu in name-
ščanje aplikacij na računalnike, pametne telefone zaposlenih …

III. Varnost in zdravje pri delu 

Varnost in zdravje pri delu zajemata vse vidike zdravja in var-
nosti na delovnem mestu, največji poudarek pa je na primar-
nem preprečevanju nevarnosti. Zakon o varnosti in zdravju 
pri delu (ZVZD, 2011) določa, da mora delodajalec zagotoviti 
in izvajati ukrepe za varnost in zdravje zaposlenih pri delu, 
vključno s preprečevanjem, odpravljanjem in obvladovanjem 
nevarnosti pri delu, načrtovati promocijo zdravja in varstva pri 
delu ter zanjo zagotoviti potrebna sredstva ter način spremlja-
nja njenega izvajanja. Zaposleni ima pravico do dela in de-
lovnega okolja, ki mu zagotavlja varnost in zdravje pri delu. 
Ker pa se v procesu staranja človeško telo začne spreminjati in 
postopno pešati je smiselno, da se določene specifične last-

nosti starejših zaposlenih smiselno upoštevajo v izjavi o var-
nosti in v procesu ocenjevanja tveganj za delovna mesta, ki 
jih opravljajo starejši zaposleni. Starejši zaposleni se v povpre-
čju slabše odrežejo od mlajših predvsem pri delih, ki zahtevajo 
hitrost, dolgotrajno zbranost, pozornost za podrobnosti, hitro 
prilagajanje in izjemne telesne napore, vendar jih prekašajo 
v poklicih, ki zahtevajo znanje, natančnost in premišljenost 
(Tamše in Udovč, 2018). Delodajalec mora posebno skrb na-
meniti zagotovitvi varnosti in zdravja starejšim zaposlenim 
ter pri izbiri ukrepov upoštevati posebna tveganja, katerim so 
ti zaposleni izpostavljeni pri delu, v skladu s posebnimi pred-
pisi (GZS, 2016). 
Bistvena je uporaba celostnega pristopa pri upravljanju var-
nosti in zdravja pri delu, pri čemer je treba delovno okolje 
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obravnavati kot celoto ter upoštevati in obravnavati vse dejav-
nike, ki bi lahko vplivali na varnost in zdravje na delovnem 
mestu. Ti vključujejo ravnovesje med poklicnim in zasebnim 
življenjem, usposabljanje in vseživljenjsko učenje, poklicni 
razvoj, motivacijo in vodstvo (EU OSHA, 2016).

Obveznosti delodajalca glede varnosti pri delu so naslednje 
(povzeto po Setnikar, 2018):
• Usposabljanje zaposlenih (delavca je potrebno usposobiti 

za varno in zdravo opravljanje dela)
• Zagotavljanje varnosti (npr. zagotavlja zdravstvene pregle-

de delavcev, periodične preiskave delovnega okolja in opre-
me, izdaja navodil za varno delo, ipd.)

• Obveščanje o nevarnostih (pomembno je, da so vsi zapos-
leni dobro obveščeni in se zavedajo nevarnosti, ki se jim lah-
ko zgodi pri delu)

• Ocenjevanje tveganja (sistematičen pregled vseh vidikov 
dela, kaj lahko povzroči poškodbe ali škodo, ali je nevarnost 
mogoče odpraviti, če to ni mogoče, kakšni so preventivni in 
varnostni ukrepi za nadzor tveganj)

• Delodajalec mora sprejeti tudi ukrepe za zagotovitev prve 
pomoči delavcem in drugim navzočim osebam, ukrepe za 
sodelovanje s službo nujne medicinske pomoči (ti morajo 
biti prilagojeni naravi dejavnosti in številu zaposlenih), 
ukrepe za zagotovitev varstva pred požarom in evakuacijo

Bašič (2015) navaja, da se nekateri delodajalci ukrepom, 
ki bi zagotavljali boljše (bolj zdravo, bolj varno) delov-
no okolje velikokrat  izogibajo, ne le zaradi zavedanja, 
da bo to terjalo dodatni trud, organizacijske spremembe 
in veliko komunikacije z zaposlenimi, temveč predvsem 
zato, ker verjamejo, da so za dosego tega potrebni veliki 
finančni vložki. Nasprotno pa literatura navaja korist vla-
ganja v promocijo zdravja, saj vsak evro, ki je namenjen 
promociji zdravja, prinaša doprinos od 2,5 do 10 evrov 
(Backovič Juričan in Verdnik, 2017).

V program varnosti in zdravja pri delu je možno vključiti 
veliko različnih ukrepov,  npr.:
• preprečevanje poškodb pri delu (npr. izboljšanje  pogojev 

dela, ustrezna osvetljenost delovnih prostorov, urejena de-
lovišča in delovni prostori, preprečevanje izpostavljenosti 
škodljivim kemijskim snovem, preprečevanje uporabe psi-
hoaktivnih snovi ipd.); 

• prilagoditev delovnega mesta (ergonomska ureditev) in 
delovnega časa sposobnostim in zmožnostim starejših 
zaposlenih;

• organiziranje rekreacijskih aktivnosti (telovadba, prilago-
jena različnim delovnim opravilom, kratki aktivni odmori, 
vaje za hrbtenico, skupinski izleti v naravo…);

• zagotovitev zdrave prehrane na delovnem mestu (npr. 
zdrave malice in kosila, dnevno sveže sadje, zadostne koli-
čine pitne vode, ipd.);

• organiziranje tečajev/delavnic za preprečevanje in obvla-
dovanje stresa (npr. sprostitvene tehnike na delovnem mes-
tu) ter kulturnih in zabavnih predstav za sprostitev in smeh;

• organiziranje delavnic in tečajev na različne tematike (npr. 
odvajanja od kajenja in drugih opojnih substanc, prepreče-
vanje kostno-mišičnih obolenj, zmanjšanje psihosocialnih 
tveganj  za nastanek bolezni;

• usposabljanja in predavanja o varnosti pri delu; 
• medgeneracijsko sodelovanje kot ena izmed komponent 

ustvarjanja dobrih delovnih pogojev in vpliva na dobro 
počutje in  uspešnosti podjetja. 

 
Eden izmed ukrepov za starejše zaposlene so tudi pogostej-
ši krajši odmori, kjer si lahko odpočijejo od težjih aktivnosti 
ali prisilne drže. Slednje vpliva na boljšo koncentracijo, pro-
duktivnost in manj napak, poškodb ter nesreč pri delu. Orga-
nizacije lahko ponudijo zaposlenim individualne posvete s 
strokovnjaki s področja zdrave prehrane, psihologije, gibanja, 
ipd. Vrsto teh ukrepov ali programov je možno izvajati med 
delovnim procesom, med dnevnim počitkom ali tudi izven 
delovnega časa. 

Pomembno je, da se zaposleni (starejši ali mlajši) na delovnem 
mestu ne počuti le kot številka, ampak kot človek, ki ga delo-
dajalec ceni in spoštuje ter ki ima lahko v sodelavcih tudi pri-
jatelje. K dobremu počutju pripomore tudi pozitivno delovno 
vzdušje in dobri odnosi med zaposlenimi. Pri tem velja načelo, 
da je zadovoljen delavec praviloma tudi zdrav ali vsaj manj 
bolan (Čili za delo, 2014; GZS, 2016;  Zdravi in uspešni, 2016).

Evropska komisija (2021) pa ugotavlja, da so v EU vendarle 
potrebni nadaljnji ukrepi na področju varnosti in zdravja 
pri delu, da bi delovna mesta ustrezala vse hitrejšim spre-
membam v gospodarstvu, demografiji, delovnih vzorcih 
in družbi na splošno. Za del delavcev EU se pojmovanje de-
lovnega mesta vse bolj spreminja, vendar postaja tudi vse kom-
pleksnejše, saj se pojavljajo nove organizacijske oblike, poslov-
ni modeli in panoge. Strateški okvir se zato osredotoča na tri 
horizontalne ključne cilje za prihodnja leta: 
• predvidevanje in obvladovanje sprememb v novem sve-

tu dela, ki jih prinaša zeleni, digitalni in demografski 
prehod; 

• boljše preprečevanje nezgod in bolezni na delovnem 
mestu; 

• boljša pripravljenost na morebitne zdravstvene krize v 
prihodnosti.
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IV. Covid-19 in starejši zaposleni

V marcu 2020 smo bili priča posledicam pojava novega koro-
navirusa, 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 gospo-
darskih, izobraževalnih in drugih dejavnosti 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 obdobju pred-
pisani 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, lah-
ko pri delavcih in v širši družbi povzroči škodljive učinke na 
zdravje, gospodarstvo in družbo nasploh, zato je ravno ukre-
panje v delovnih okoljih prioritetnega značaja. 

Epidemija covid-19 je zaznamovala številna podjetja, ne gle-
de na velikost in panogo. Vpliv epidemije se je hitro širil na 
prav vsakega zaposlenega v določeni organizaciji. 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, duševno zdrav-
je zaposlenih itd.  Takšne in drugačne oblike tveganj bodo v 
prihodnosti najverjetneje še večkrat prisotne, zato je toliko 
bolj pomembno, da se v podjetjih krepijo in vzpostavljajo na-
čini ravnanja (sistemsko, z internimi akti) v kriznih situacijah 
nasploh, saj se posredno s takimi rešitvami zmanjšujejo tudi 
bolniška odsotnost zaposlenih, nesreče in poškodbe pri delu, 
konflikti v medosebnih odnosih ipd.. 

Pandemija covid-19 je pokazala, kako pomembna sta varnost 
in zdravje pri delu za varovanje zdravja delavcev, delovanje 
naše družbe in neprekinjeno izvajanje ključnih gospodarskih 
in družbenih dejavnosti. Pot do okrevanja in ponovnega za-
gona produktivnosti mora zato vključevati obnovljeno zavezo, 
da bosta varnost in zdravje pri delu še naprej v ospredju ter da 
se bodo izboljšale sinergije med varnostjo in zdravjem pri delu 
ter politikami javnega zdravja (Evropska komisija, 2021). 

V. Vpliv menopavze in andropavze na počutje in pro-
duktivnost

Delež starejših žensk in moških bo med zaposlenimi še nara-
ščal zaradi podaljševanja življenjske dobe in posledično tudi 
podaljševanja delovne dobe, prav tako pa tudi zaradi poman-
kanja delovne sile. Zato je dobro, da se zaposleni in njihovi 
vodje zavedajo, kako se odziva telo in umske sposobnosti v 
času staranja. 

Poznamo vplive menopavze na počutje in produktivnost 
žensk, manj pa vemo, da imajo moški prav tako izzive, ki jim 
pravimo andropavza. Raziskave kažejo, da se v določenem sta-
rostnem obdobju pokažejo znaki zmanjšanja aktivnosti, manj-
še produktivnosti, zbranosti, zagona, pojavi se potenje, vročin-
ski vali, nespečnost, večja razdražljivost, pri čemer pa lahko 
pride do skrivanja znakov pred drugimi sodelavci ali vodji. 

Zaposleni pogosto poročajo da je težave menopavze in andropav-
ze težje obvladati na delovnem mestu zaradi neprijetnosti in skrbi, 
kako bodo reagirali drugi.  To obdobje in simptomi so pogosto 
prikriti delodajalcem in pri njih zapostavljeni (Hardy idr., 2018). 

Če v delovnih sredinah prepoznavamo te znake tako pri žen-
skah kot pri moških, in če tem zaposlenim pomagamo, to koristi 

Spomnimo… 
 
S koronavirusom se lahko okužijo tako starejše, 
kot tudi mlajše osebe. Izkušnje so pokazale, 
da imajo težji potek bolezni starejše osebe s 
kroničnimi obolenji kot so srčno–žilne bolezni, 
rak, sladkorna bolezen, bolezni kostno-mišič-
nega sistema, kronične bolezni dihal, na primer 
astma, kronično obstruktivna pljučna bolezen 
(KOPB) ter nekatere duševne bolezni kot sta 
tesnoba in depresija. Če zbolijo, lahko pride do 
zelo resnih zapletov in tudi do smrti. 

PREDLOGI UKREPOV ZA ZAŠČITO STAREJŠIH  
DELAVCEV PRED POSLEDICAMI EPIDEMIJE COVID-19:  
(Pit idr., 2021)

• preoblikovanje delovnih mest in prenos nalog za zmanjšanje 
izpostavljenosti različnim tveganjem,

• prilagajanje delovnega okolja in delovnega časa (možnost 
dela od doma, kjer je to mogoče),

• več dni plačanega dopusta za delavce iz ranljivih skupin,
• sistemi delitve osebja med različnimi podjetji v podobnih 

branžah,
• organiziranje izobraževanj za krepitev digitalnih kompetenc, 
• prekvalifikacija ali ponovna zaposlitev starejših delavcev v 

panoge, kjer se soočajo s pomanjkanjem delovne sile.
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NEKAJ PRIMEROV UKREPOV  ZA  POMOČ 
VODSTVU PRI ODPRAVLJANJU TEŽAV MENOPAVZE 
ALI ANDROPAVZE:  

• zmanjšanje delovne obremenjenosti,
• zagotoviti, da starejši zaposleni ne delajo  predolgo,
• sposobnost prilagoditve sestankov ali predstavitev, če je potrebno,
• omogočiti, da v  dneh, ko se ne počutijo dobro, delo prilagajajo,
• zmanjševanje stresnih situacij in tveganj, saj stres poslabša simpto-

me menopavze in andropavze oziroma povzroči zgodnejše znake,
• omogočiti, da si po potrebi vzamejo odmor, tudi za obiske k 

zdravniku
• prilagodljiv delovni čas in/ali delo od doma, še posebej, ko se 

slabo počutijo,
• se pogovoriti, da si po potrebi vzamejo proste dneve ali predčasno 

odidejo, morda da nadaljujejo z delom kasneje,
• omogočimo neformalni pogovor med vodjo in zaposlenim, o 

zdravstvenih spremembah, vključno z vprašanji v zvezi z meno-
pavzo/andropavzo. Preko takšnih pogovorov lahko prepoznajo 
podporne mehanizme, ki jim lahko pomagajo. 

• poskrbimo za dodatna oblačila - zagotovite, da bo material oblačila 
iz naravnih vlaken, da prepreči sunke vročinskih valov in potenja,

• udobno delovno okolje - to lahko vključuje nadzorovano tem-
peraturo okolja in dostop do pitne vode, pozicioniranje v bližini 
okna ali vrat, lahko tudi nameščanje  prenosnih ventilatorjev ali 
grelnikov, kar omogoča posamezniku, da osebno nadzoruje tem-
peraturo, ki ga obkroža,

• dogovor z izbranim zdravnikom, da izvede razne delavnice za 
oba spola na obravnavano temo. 

ne samo delodajalcu, temveč tudi samemu zaposlenemu. Izo-
braževanje na to temo in nudenje ustreznih delovnih pogojev bo 
olajšalo komunikacijo, omogočalo podporo in tako ohranjalo 
zavzetost in učinkovitost najbolj izkušenega osebja delovne sile. 

Negativni vplivi in problemi v delovnem okolju, ki jih pri za-
poslenih v menopavzi in andropavzi ne smemo spregledati:
• Simptomi se kažejo na fiziološki, čustveni in vedenjski ravni.
• Vključujejo nižjo produktivnost, zmanjšano zadovoljstvo 

pri delu in težave pri upravljanju s časom. Težave z odloča-
njem, izguba samozavesti in občutek, da so brez nadzora. 
Pojavljajo se težave utrujenosti, nihanja razpoloženja, slabša 
koncentracija in spomin.

• Hormonske spremembe posameznikov, ki se odrazijo na 
slabši učinkovitosti, zavzetosti, se odrazijo ne samo v slabi vo-
lji posameznika, temveč tudi na slabšem vzdušju v kolektivu. 

• Pomanjkanje spanja na primer lahko zmanjša sposobnost 
koncentracije in zbranosti. 

• Močna menstruacija ali vročinski napadi, so fizično zahtev-
ni, lahko so neprijetni pred kolegi in nadrejenimi. Neustre-
zno prezračevanje, visoke temperature, vlaga in suhost še 
dodatno negativno vplivajo na vročinske vale. 

• Neprimerne uniforme, kravate, jopiči ali druga težka, obla-
čila, ki ne dihajo,  vplivajo na znojenje in neprijetne vonjave 
predvsem v moški populaciji. Enake težave se pojavljajo tudi 
pri ženski populaciji.

• Težave z mehurjem (urinska inkontinenca ali večja potreba 
po uriniranju, težave z uriniranjem). 

• Upad mišične mase, telesne zmogljivost, boleči sklepi, druge 
bolečine vplivajo na fizično moč posameznika, sploh v služ-
bah, kjer je potrebno fizično delati.

• Stres, povezan z delovno obremenitvijo, roki, odgovor-
nostjo, predstavitve, formalnimi sestanki, zlasti sestanki, ki 
vključujejo starejše kolege (učenje nečesa novega). Nezmo-
žnost rednih odmorov lahko oteži obvladovanje močnih ali 
nerednih obdobij in utrujenosti zaradi prehoda.

• Depresivno razpoloženje (občutek žalosti, solzenja, pomanjka-
nje zagona, nihanje razpoloženja), razdražljivost (občutek na-
petosti, živčnosti ali agresivnosti), tesnoba (nemir, občutek pa-
nike), fizična in duševna izčrpanost (slabša zmogljivost, težave 
s spominom, težave s koncentracijo, pozabljivost ). Mlajši kader 
oziroma kolegi niso razumevajoči do novo nastalih sprememb. 
Lahko preide do zbadanja, neprimernih opazk, žaljivk. 

• Ženske imajo v menopavzi težave z iskanjem dela, po-
gosto skrajšajo svoj delovni čas (torej imajo manj pri-
hodka), menijo, da je njihova kariera prizadeta, nap-
redovanje na višje pozicije v njihovih očeh ni možno 
(zavračanje dodatne odgovornosti), lahko zapustijo služ-
bo ali celo izgubijo službo zaradi simptomov menopavze. 

• Omejeni delovni prostori ali gneča, pripomorejo k slabši 
koncentraciji, saj je več hrupa med sodelavci. 

• Delo v moškem kolektivu, z moškimi strankami in mlajšimi 
kolegi lahko pri ženskah v srednjem življenju vzbuja zaskrblje-

nost, da bodo simptomi vplivali na njeno socialno podobo.
• Izmenska dela: v primerjavi z moškimi se ženske ne spopa-

dajo dobro z izmenskim delom in zlasti nočnim delom. Po-
ročajo o več simptomih kronične utrujenosti in imajo višjo 
stopnjo odsotnosti zaradi bolezni. Ženska, ki dela v izmenah 
med prehodom v menopavzo, ima lahko zaradi starosti in 
spola še višji upad spanja.

• Odnos drugih ima pomembno vlogo. Dosledna slika kaže, 
da se ljudje v prehodu počutijo brez podpore, neradi raz-
krivajo svoje simptome in jih je zaradi njihovih simptomov 
mogoče obravnavati negativno. 

Domino efekt: Študije poročajo o možnem domino učinku, 
pri katerem lahko nekateri simptomi povzročijo druge simp-
tome: Vročinske napadi in nočno znojenje velikokrat povzro-
čajo nespečnost. Nespečnost sama je prepoznana, da vodi do 
razdražljivosti, utrujenosti in slabše kognitivne funkcije. Tako 
glavoboli kot nespečnost vplivajo na koncentracijo, medtem 
ko lahko nespečnost povzroči tudi tesnobo ali depresijo.



32

Vsebina dela Pomanjkanje raznolikosti ali krajših delovnih ciklov, monotono, nesmiselno delo, neus-
trezna priprava na nove delovne zadolžitve. Negotovost zadržanja službe, konstantna 
izpostavljenost stresu.

Delovna obremenitev in tempo 
dela

Previsoka ali prenizka delovna obremenitev, tempo strojev, visok nivo časovnega pritiska, 
konstantno lovljenje časovnih rokov.

Urnik dela Izmensko delo, nočno delo, nefleksibilen urnik, neustrezno planiranje urnikov.

Kontrola Nizka udeleženost pri soodločanju o delovnih zadolžitvah, pomanjkanje kontrole nad 
delovnimi obremenitvami, nad tempom ipd.. 

Delovno okolje in oprema Nezadostna/slaba dostopnost opreme, vzdrževanja, slabi okoljski  pogoji, kot je poman-
jkanje prostora, slaba svetloba, močan hrup. 

Organizacijska kultura in funk-
cija

Slaba komunikacija, nizek nivo podpore pri reševanju težav, slaba podpora pri  osebnem 
razvoj. 

Medosebni odnosi na delovnem 
mestu

Socialna ali fizična izolacija, slabi odnosi z nadrejenimi in sodelavci, medosebni konflikti, 
pomanjkanje socialne podpore.

Razvoj  
kariere

Stagnacija kariere in negotovost, neustrezno napredovanje, neustrezno plačilo, negotovost 
glede zaposlitve, nizka družbena vrednost dela (stigmatizirani poklici).

Usklajevanje zasebnega in poklic-
nega življenja 

Nasprotja med zahtevami dela in zasebnega življenja, nizka podpora družine in deloda-
jalca. Težave, povezane z delovno aktivnostjo obeh partnerjev.

Vloga v organizaciji Nejasnost vloge, konflikt vlog, odgovornost za delo z ljudmi pri delu.

Tabela 1: Z delom povezani psihosocialni dejavniki tveganja (WHO, 2008)

Poleg nudenja ustreznega delovnega okolja je dobro, da 
tudi same zaposlene, ki so v obdobju, ko čutijo posle-
dice menopavze oz. andropavze delodajalec izobražuje, 
jim nudi ustrezno literaturo, delavnice, kako do boljšega 
počutja v tem obdobju življenja. Ozaveščanje samih za-
poslenih, programi za promocijo zdravja  so namreč tudi 
velikega pomena. 

Simptomi prehajanja v to obdobje so lahko obvladljivi, 
če se jih zaposleni zavedajo. Simptomi so dokazano manj 
pojavni, če se na to obdobje življenja ustrezno pripra-
vimo, če skrbimo za telesno aktivnost, kvalitetno pre-
hranjevanje in dobro psihično kondicijo. Slednje lahko 
preverite s testom v Prilogi 7.

3.3.2 Področje II: 
PSIHOSOCIALNI VIDIKI 
ZDRAVJA IN DELA
Pomembne spremembe, ki so se zgodile v svetu zaposlo-
vanja, demografskih sprememb, novo nastajajočih sek-
torjev, globalne krize itd. v zadnjih desetletjih, so vodile 
do nastajajočih tveganj na področju varnosti in zdravja.  

Psihosocialna tveganja so tisti psihološki in socialni 
vidiki dela, zaposlenih, delovne organizacije in šir-
šega okolja, ki poleg fizičnih, kemičnih in bioloških 
obremenitev povečujejo verjetnost za zdravstvene zap-
lete pri zaposlenih, prav tako pa povečujejo verjetnost 
za zmanjšano učinkovitost in storilnost na delovnem 
mestu ter težave pri usklajevanju dela in zasebnega 
življenja (Šprah in Zorjan, 2016). 

Glede na izsledke aktualnih raziskav, trend izpostavlje-
nosti psihosocialnim tveganjem narašča tako na delov-
nih mestih kot tudi izven njih, s čimer se veča tudi pot-
reba po ustreznih strategijah za njihovo obvladovanje 
(Šprah, 2016). V organizacijah je zato potrebno name-
niti pozornost obvladovanju psihosocialnih tveganj, ki 
jih prinaša delo, ker se ob neprimerni obravnavi  lahko 
kažejo v slabem psihološkem, fizičnem in mentalnem 
zdravju zaposlenih.  

Z delom povezana psihosocialna tveganja so v lite-
raturi opredeljena kot eden izmed najpoglavitnejših 

sodobnih izzivov za varnost in zdravje pri delu.

Med ključne dejavnike, ki vplivajo na duševno zdravje 
in povzročajo stres, uvrščamo zlasti  hitre spremembe 
načinov dela, časovne omejitve za izvajanje delovnih 
nalog, veliko število delovnih zadolžitev, sodelovanje z 
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različnimi zahtevnimi strankami, tudi, fizično in verbal-
no nasilje na delovnem mestu, ter različne oblike diskri-
minacije (EU-OSHA, 2019; SLIC, 2012). 

Glede na dosedanje trende se bodo delovne razmere še 
naprej spreminjale v smeri povečevanja delovne učin-
kovitosti in časovnih pritiskov na zaposlene, povečanih 
zahtev po fleksibilnosti pri opravljanju dela in pridobi-
vanju novih spretnosti. Povečalo se bo zaposlovanje za 
določen čas in druge prožne oblike zaposlitve, kar bo 
obenem prineslo porast nujnosti večjega  usklajevanja 
dela in zasebnega življenja ter vplivalo na psihično bla-
gostanje zaposlenih (Šprah, 2016; Sedlar in Šprah, 2013; 
WHO, 2008).

Med najpomembnejša nastajajoča psihosocialna tveganja 
uvrščamo: prožne oblike zaposlovanja zaradi nujnosti 
nenehnega prilagajanja tržišču, tudi  trga dela, nove ob-
like pogodb o zaposlitvi, staranje delovne sile, nezmo-
žnost prilagajanja delovnega časa, večja intenzivnost 
dela, izkazovanje produktivnosti dela, nujnost prilaga-
janja delovnih procesov in oddajanje del zunanjim iz-
vajalcem, težava pri usklajevanju  poklicnega in družin-
skega življenja, nujnost uporabe novih tehnologij idr.

Glavni dejavniki, ki prispevajo k psihosocialnim tveganjem 
pri delu so po mnenju (Sedlar in Šprah, 2013):

• časovni pritisk,
• delo s težavnimi strankami,
• slaba komunikacija med vodstvom in zaposlenimi,
• negotovost zaposlitve,
• slabo sodelovanje med sodelavci,
• neprilagojen  delovni čas,
• težave med nadrejenim in zaposlenim,
• pomanjkanje delavčevega nadzora nad organizacijo 

dela,
• nejasna politika upravljanja s kadri,
• diskriminacija (spolna/starostna/narodnostna…),
• neustrezna razmejitev med osebnim življenjem in 

delom (še posebej v času dela na daljavo, od doma…). 

Fizični dejavniki vplivajo na psihične dejavnike posre-
dno in neposredno. Če je delovno mesto nevarno in 
lahko npr. povzroča nesreče in poškodbe, to vpliva tudi 
na naše psihično blagostanje (Slika 3). Ravno tako tudi 
obratno, slabše psihično blagostanje vpliva na to, da smo 
nepozorni, brez energije, se slabo počutimo in posledič-
no lahko pride do nesreč in poškodb pri delu. Posledi-
ce psihosocialnih tveganj so torej vidne na telesnem, 
duševnem in socialnem zdravju. Še posebej so izrazite, 
če posameznik pri delu doživlja visoko raven stresa, saj 
zaznamujejo njegovo celotno kvaliteto življenja in funk-
cioniranje tudi izven delovne organizacije, torej v zaseb-
nem življenju (Šprah, 2016). 

Slika 3. Vpliv direktnih in indirektnih tveganj na zdravje zaposlenih
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Posledice psihosocialnih tveganj pa so vidne tudi na 
ravni organizacije: 

• opazen je visok delež odsotnosti z dela zaradi bolezni, 
poškodb ali nege družinskega člana (zdravstveni absen-
tizem), posledica slabša poslovna uspešnost,

• zmanjšana je storilnost in učinkovitost na delovnem mes-
tu zaradi prezentizma, kjer so zaposleni prisotni na de-
lovnem mestu kljub temu, da bi zaradi bolezni, duševne 
stiske ali drugih razlogov morali biti doma; s tem se pove-
čuje tveganje za pojave napak in nesreč pri delu, 

• prisotnost prostovoljne bolniške odsotnosti, ko se zapos-
leni zaradi slabega počutja posluži bolniške odsotnosti, ki 
se jo sicer ne bi, v kolikor bi delo opravljal zavzeto, 

• v organizaciji je visoka stopnja fluktuacije, ker zaposleni 
zaradi različnih razlogov, želijo zapustiti delovno organi-
zacijo ali zamenjati delovno mesto znotraj nje,

• težave pri usklajevanju dela in zasebnega življenja, pojav 
izčrpanosti, težave pri medsebojnem komuniciranju, kar 
vliva na manjšo produktivnost, 

• zamujanje na delo, disciplinske težave, kar vpliva na 
manjšo produktivnost, ipd.…,

• neustrezno  timsko delo in slabše sodelovanje sodelavec 
s sodelavcem. 

Podatki raziskave Evropske agencije za varnost in zdravje pri 
delu (EU-OSHA), so pokazali, da največ zaposlenih v celot-
ni Evropski uniji kot najpogostejši psihosocialni dejavnik 
tveganja navaja »zahtevne stranke«. V Sloveniji je odstotek 
delovnih organizacij, v katerih je omenjeni dejavnik tveganja 
prisoten, celo večji kot povprečje na ravni EU. 

V primerjavi z Evropsko unijo je v Sloveniji v podjetjih manj 
besednih žalitev, pogostejše pa so grožnje in neustrezno  rav-
nanje. Manjše so razlike glede diskriminacije in ustrahovanja 
ter nadlegovanja. Zelo malo je fizičnega nasilja. Psihičnemu 
nasilju je bila izpostavljena desetina anketirancev, nekoliko več 
žensk kakor moških. 

V študiji, ki je bila izvedena v Sloveniji in v kateri je bila po-
sebna pozornost namenjena ranljivim skupinam (starejši za-
posleni, ženske, invalidi,…) v mikro, malih in srednje velikih 
podjetjih  (Kralj idr., 2011), so ugotovitve glede psihosocial-
nih dejavnikov tveganja pri starejših zaposlenih pokazale: 

• Starejši zaposleni svoje delo ocenjujejo kot bolj stresno. S 
starostjo narašča tudi ocena o večji jakosti stresa pri delu. 
Med tistimi, ki ocenjujejo, da so pogosto ali neprestano 
pod stresom, je največ starejših zaposlenih.

• Starejši zaposleni med najpomembnejšimi osebnimi de-
javniki stresa na delovnem mestu pogosteje navajajo od-
govornost, invalidnost, starost in zdravstveno stanje.

• Starejši zaposleni med najpomembnejšimi dejavniki stre-
sa, povezanimi z organizacijo delovnega okolja in dela, po-
gosteje navajajo pretirano delovno obremenitev, premaj-
hen zaslužek in premalo priznanja za opravljeno delo.

• V primeru prevelikega stresa na delovnem mestu se starejši 
na nadrejene večinoma ne obračajo. Starejši zaposleni se 
večinoma posvetujejo z zdravnikom, visok pa je tudi delež 
tistih starejših zaposlenih, ki se o težavah ne bi posvetovali 
z nikomer.

• Pri starejših zaposlenih ima delo pogosteje najpomemb-
nejšo vlogo v življenju.

• Starejši zaposleni imajo več zdravstvenih težav (kronična 
preutrujenost, težave s spanjem) ter so pogosteje odsotni 
z dela za daljši čas. 

• Stres je bolj prisoten med starejšimi in  tistimi z nižjo izo-
brazbo, ker sami ne vidijo smisla, in ne iščejo pomoči, kako 
stres premagovati zavestno. Uporaba metod premagovanja 
stresa je med tema dvema kategorijama zaposlenih občutno 
nižja glede na mlajše zaposlene in tiste z višjo izobrazbo. 

Starajoča se delovna sila predstavlja poseben izziv pri 
uvedbi aktivnosti za zdravje na delovnem mestu, ki 
vključujejo tudi omejitev psihosocialnih dejavnikov tve-
ganja. Psihosocialna tveganja na delovnem mestu lahko 
ublažimo ali preprečimo z ukrepi za izboljšanje tako fizičnih, 
kakor tudi organizacijskih in medosebnih razmer. 

Primeri iz prakse dokazujejo, da je uspešno upravljanje s 
psihosocialnimi tveganji večstopenjski proces, ki obsega 
analizo stanja, pripravo strategije in sistematično izva-
janje ukrepov v daljšem obdobju. Pri tem je še posebej 
pomembno, da ukrepi niso zgolj splošno preventivno-pro-
mocijske narave, ampak da so selektivno naravnani, torej 
usmerjeni v določene ranljive skupine zaposlenih (specifič-
ne poklicne skupine, določena delovna mesta), v specifične 
izvore psihosocialnih obremenitev (na ravni zaposlenih in 
delovne organizacije) in posledice, ki jih določena psihoso-
cialna tveganja lahko izzovejo (stres, bolniške odsotnosti, 
slabše zdravstveno stanje in počutje, težave pri usklajevanju 
poklicnega in zasebnega življenja) (Šprah, 2016).

Ker nekateri zaposleni skrivajo oziroma ne želijo, da bi se 
vedelo, da imajo težave z  obvladovanjem psihosocialnih 
tveganj, je priporočljivo uvesti razna svetovanja, tudi psi-
hološka izven podjetja, na način, da je identiteta tistega, 
ki poišče tako pomoč anonimna (zaupno svetovanje). 
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NEKAJ PRIMEROV UKREPOV ZA ZMANJŠEVANJE PSIHOSOCIALNIH TVEGANJ NA DELOVNEM MESTU
(WHO, 2008; SLIC, 2012; PAVLIN, 2016):

• izobraževanje vodstvenih kadrov in vodij - odgovornost, da prepoznajo težave zaposlenih, zlasti na področju psihičnega 
zdravja, in nanje ustrezno opozorijo oziroma odreagirajo,

• preventivni ukrepi, kot so jasne smernice, uravnotežena porazdelitev delovnih nalog, vpliv na ljudi, informacije, jasni 
rutinski postopki in navodila, pa tudi odgovornost v povezavi z močjo,

• jasne meje, jasni cilji, odgovornost,
• informiranost (jasni standardi, pravila, navodila),
• zagotavljanje konstruktivne povratne informacije,
• ustrezen dialog z zaposlenim,
• zagotavljanje usposabljanja, izobraževanj,
• spremembe načina organizacije dela,
• preureditev delovnega okolja,
• zaupno svetovanje za zaposlene, priložnost posvetovanja, podpora,
• spremembe delovnega časa,
• reševanje konfliktov,
• delu dati smisel in pomen – zaposleni mora imeti občutek, da njegovo delo smiselno in da je njegov prispevek pomem-

ben, to namreč viša motivacijo in niža tveganje za psihosocialne zdravstvene težave,
• pomoč pri usklajevanju delovnih zadolžitev in osebnega življenja.

Široko področje psihosocialnih vidikov zdravja in 
dela je razdeljeno v tri večja podpodročja:

• obvladovanje stresa zaposlenih, 
• duševno zdravje na delovnem mestu,
• medosebni odnosi in komunikacija na delovnem 

mestu ter
• medgeneracijsko sodelovanje.

I. Obvladovanje stresa zaposlenih

Doživljanje z delom povezanega stresa je povezano s 
slabšo zmogljivostjo, večjim absentizmom in tudi z 
večjim številom nezgod pri delu. 

Po podatkih Evropske agencije za varnost in zdravje pri 
delu o doživljanju stresa v zvezi z delom poroča skoraj vsak 
četrti zaposleni, s čimer naj bi bilo povezanih kar 50–60 % 
vseh izgubljenih delovnih dni. Doživljanje prekomernega 
poklicnega stresa se odraža tako na zdravju zaposlenih ka-
kor tudi na ekonomskem stanju organizacij. Bolniški izos-
tanki, slaba storilnost, fluktuacija in slabo počutje delavcev 
namreč zmanjšujejo tudi ekonomsko učinkovitost delovnih 
organizacij. Po ocenah Evropske komisije naj bi ekonomski 
stroški poklicnega stresa v državah EU-25 dosegali do 4 % 
BDP (Šprah, 2016).

V slovenski raziskavi avtor poroča, da je raven stresne iz-
postavljenosti v preučevani organizaciji pri sodelujočih 
moških v povprečju večja kot pri ženskah, da so v pov-
prečju stresu na delovnem mestu najbolj izpostavljeni 
zaposleni, stari nad 50 let, ter da so v povprečju stresu na 
delovnem mestu najbolj izpostavljeni zaposleni, ki so na 
svojih delovnih mestih zaposleni nad 21 let (Slovša, 2019). 
To kaže, da je zelo pomembna tudi posebna obravnava 
starejših zaposlenih in njihovo lastno soočanje s stresom.

Če so zaposleni izpostavljeni stresu na delovnem mestu, je 
to slabo tako zanje kot za organizacijo. Pri posamezniku se 
pojavijo zdravstvene težave, za organizacijo pa lahko to po-
meni povečanje stroškov, saj so zaposleni zaradi stresa na 
delovnem mestu manj produktivni, prihaja do bolniških 
odsotnosti in pogostih odpovedi. Stres na delovnem mestu 
se velikokrat pojavi tudi zaradi težkega usklajevanja dru-
žinskega in poklicnega življenja (Slovša, 2019), velikokrat 
tudi zaradi nege družinskih članov (ostareli starši, sorodniki, 
partnerji…).

Organizacije imajo pri obvladovanju stresa zaposlenih 
ključno vlogo. K obvladovanju lahko pripomorejo z in-
formiranjem o stresu na delovnem mestu, s spremembo 
delovnega mesta, s primeri, kako obvladovati stres itd. 
Skrb za varnost in zdravje zaposlenih pri delu je bistvenega 
pomena pri zmanjšanju oziroma preprečevanju stresa. Če 



se za ta vidik ne bo poskrbelo, bo nižja tudi storilnost zapo-
slenih in njihova vnema ter večji absentizem (Slovša, 2019). 
V kolikor se torej zaposleni in delovna organizacija ne znajo 
ustrezno spoprijeti s stresom (prepoznavanje izvorov stresa 
in njihovo omejevanje oz. odpravljanje, poznavanje tehnik 
in veščin za čustveno in fizično razbremenitev idr.), se raz-
vije prekomerni stres, ki močno okrni zdravje zaposlenih 
kot tudi »zdravje« delovne organizacije. Odločilnega pome-
na je vključitev zaposlenih in vodstva v programe promo-
cije zdravja tako, da bodo lahko skupaj načrtovali ustrezne 
ukrepe v smeri obvladovanja psihosocialnih tveganj in stre-
sa, kot jih narekuje najnovejša zakonodaja (Šprah, 2016).

Na podlagi ocene tveganja in nevarnosti se lahko ugotovi, 
katera tveganja so največja. Določenim se je mogoče izogni-
ti z ukrepi, ki jih sprejme delodajalec, drugim pa se je težje 
izogniti, vendar bi bilo možno vplivati na stopnjo tveganja 
(verjetnost) in resnost (učinka). 

II. Duševno zdravje na delovnem mestu 

Posamezniki na delovnem mestu običajno preživijo skoraj 
tretjino svojega budnega časa, zato lahko delovno mesto 

pomembno vpliva tudi na duševno zdravje. Delovno mesto 
je lahko pomemben varovalni dejavnik dobrega duševnega 
zdravja, v kolikor zaposleni doživljajo pozitiven občutek 
koristnosti in potrditve pri delu, podpore sodelavcev ter 
imajo možnost izražanja svoje kreativnosti pri delu. 

Delovno okolje pa lahko tudi negativno vpliva na duševno 
zdravje zaposlenih, kadar so na delu prisotni psihosocialni 
dejavniki tveganja, ki so neustrezno naslovljeni ali sploh 
niso obravnavani. Med psihosocialne dejavnike tveganja 
uvrščamo npr. delovne obremenitve, časovne roke, sla-
bo komunikacijo med sodelavci ali z nadrejenimi, delo z 
zahtevnimi strankami, nadlegovanje na delovnem mestu, 
negotovost zaposlitve, nejasnost ali konfliktnost vloge na 
delovnem mestu ipd.

Pri naslavljanju področij dela, ki predstavljajo največje psi-
hosocialno tveganje za zdravje in dobro počutje zaposlenih, 
je potrebno vedeti tudi, katere so najbolj ranljive skupine 
za doživljanje stresa na delovnem mestu, in ravno med te 
uvrščamo tudi starejše zaposlene. Le-ti namreč svoje delo 
ocenjujejo kot bolj stresno v primerjavi z mlajšimi za-
poslenimi. Prav tako je v skupini starejših zaposlenih po-
gosteje zaznati oceno, da so pogosto ali neprestano pod 
stresom kot v skupini mlajših zaposlenih (Kralj idr., 2011). 
Pri tem lahko sklepamo, da morda v določenih situacijah 
pri delu, ki za mlajše zaposlene ne predstavljajo stresa, sta-
rejši zaposleni občutijo stres. Razloge za tovrstno povezavo 
med starejšimi in stresom pri delu lahko pripišemo manjši 
stopnji prilagodljivosti starejših zaposlenih na novosti 
in spremembe v delovnem okolju v primerjavi z mlajši-
mi zaposlenimi, ki se v splošnem lažje in bolj učinkovito 
prilagajajo nenehni dinamiki sprememb. Rezultati šeste 
evropske raziskave o delovnih razmerah so pokazali tudi, 
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PRI SOOČANJU S STRESOM SO NAJPOGOSTEJŠI 
NASLEDNJI PRISTOPI  (Slovša, 2019): 

• spreminjanje delovnih razmer – preselitev v drugi prostor, 
ureditev boljše osvetljave, zmanjšanje hrupa, ipd.,

• izboljšanje zmožnosti za obvladovanje stresa – učenje 
novih veščin: samopotrjevanje, sprostitvene tehnike, medi-
tacija, joga;

• spreminjanje zaznavanja položaja – namesto groženj vidi-
mo izzive, negativne misli nadomestimo s pozitivnimi;

• spreminjanje vedenja – eden izmed najučinkovitejših 
načinov za premagovanje stresa je sprememba življenjske-
ga sloga, skrb za telesno zdravje (redna telesna aktivnost, 
pravilna prehrana, omejitev alkohola, kajenja,...);

• svetovanje – stresi dogodki iz zasebnega življenja posame-
znika lahko vplivajo na njegovo delo in obratno, zato kadar 
je posameznik v stresu, zaradi katerihkoli vzrokov, lahko 
pomaga strokovno svetovanje;

• zavedanje drugačnega  fizičnega in psihičnega delovanja 
zaposlenega v obdobju menopavze  pri ženskah in an-
dropavze pri moških. V tem obdobju nudenje (ustreznih 
delovnih oblačil, ki dihajo, svež zrak, dovolj stranišč in po 
možnosti možnost tuširanja, razne higienske pripomočke, 
ustrezno delovno okolje, razne delavnice in osveščanja. Vse 
to viša produktivnost in znižuje stres v tem življenjskem 
obdobju. 

DELOVNO OKOLJE VARUJE DUŠEVNO ZDRAVJE IN DOBRO 
POČUTJE ZAPOSLENEGA, KADAR: 

• je posameznikovo delo cenjeno,
• posameznik doživlja občutek koristnosti in potrditve pri delu,
• ima posameznik možnost soodločanja o stvareh, ki ga zadevajo,
• ima posameznik pri delu podporo sodelavcev in nadrejenega,
• ima posameznik možnost stalnega usposabljanja za delo, ki ga 

opravlja,
• ima posameznik na voljo vse vire, potrebne za kvalitetno izvedbo dela,
• je delo dobro organizirano (ne prihaja do delovnih obremenitev),
• lahko posameznik ustrezno uravnava poklicno in zasebno življenje
• podjetje posamezniku nudi podporo tudi pri razreševanju težav v 

zasebnem življenju.



NEKAJ NAPOTKOV ZA OHRANJANJE IN KREPITEV 
DUŠEVNEGA ZDRAVJA MED ZAPOSLENIMI: 

• delavnice, treningi ali izobraževanja za zaposlene na tema-
tiko ohranjanja lastnega duševnega zdravja in skrbi za 
dobro počutje (npr. psihološka prva pomoč),

• izobraževanje in usposabljanje vodij za prepoznavanje 
znakov težav v duševnem zdravju pri zaposlenih,

• nudenje zunanje strokovne podpore pri težavah v dušev-
nem zdravju ali ob duševnih stiskah (psihološko svetovanje, 
debriefing…),

• uvedba pravil spoštljive komunikacije,
• zaposlitev pooblaščenca za mobing, kjer se lahko zaposle-

ni posvetujejo v primeru, da se nad njimi izvaja nasilje ali 
nadlegovanje (tudi v primeru obrekovanja).
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da slovenski starejši zaposleni, v primerjavi z evropskim 
povprečjem, pogosteje navajajo, da delo negativno vpliva 
na njihovo zdravje (Slovenija 38,3 %, EU 26,9 %) ter da so 
na delovnem mestu bolj nezadovoljni (Slovenija 17,6 %, EU 
14,6 %) (EU OSHA, b.d.). 

Glede statistike zdravstvenih težav v povezavi z delom, iz-
sledki raziskav kažejo, da so najpogosteje omenjene zdra-
vstvene težave v zvezi z delom, v večini držav članic EU in 
tudi v Sloveniji, stres ter težave z depresijo in tesnobnos-
tjo. Več kot četrtina vprašanih Slovencev, starih 50 let in 
več, poroča o doživljanju simptomov depresije, prav tako pa 
tuje raziskave potrjujejo, da odstotek tistih z več depresiv-
nimi simptomi narašča s starostjo (Jeriček Klanšček, 2016).

Depresija in tesnobnost sta dve najpogostejši duševni 
motnji, ki sta povezani z delom. Omenjeni motnji se sicer 
lahko uspešno zdravita, če sta prepoznani dovolj zgodaj 
in se osebe vključijo v ustrezno strokovno obravnavo, 
vendar pa temu pogosto ni tako. Zaradi stigmatiziranosti 
duševnih motenj in zdravljenja, slabše dostopnosti pomoči, 
slabše osveščenosti ter informiranosti o simptomih in mo-
žnostih zdravljenja ter tudi odnosa starejših glede iskanja 
pomoči pri duševnih težavah namreč veliko oseb, ki ima 
duševno motnjo, pomoči ne poišče dovolj zgodaj, prav 
tako so njihove potrebe slabo prepoznane, njihove zah-
teve pa spregledane. 

Nenaslovljena ali neustrezno naslovljena psihosocialna tve-
ganja, ki se kažejo v slabem duševnem zdravju zaposlenih, 
imajo posledice tudi na ravni podjetja, kot npr. večje šte-
vilo bolniških odsotnosti, manjša produktivnost pri delu, 
večje število napak pri delu, manjša motivacija za delo in 
predanost podjetju ter pogostejši konflikti med zaposlenimi.

III. Medosebni odnosi in komunikacija na delovnem 
mestu

Ljudje smo socialna bitja in svoj potencial lahko uresničimo 
le skozi razumevanje našega okolja, to je življenjsko, delov-
no okolje in okolje kot celota nasploh. Vsaka od družbenih 
skupin  si prizadeva, da je sprejeta, slišana in da ima obču-
tek, da je del okolja, v katerem živi in dela. Ker je skupina 
starejših zaposlenih opredeljena kot ranljiva skupina, je 
tako ključnega pomena, da jo obravnavamo enakovred-
no in da je del kakovostne komunikacije, ki jo omogoča 
delodajalec. Komunikacija naj bo  dvostranska in odprta. 

Komunikacijo štejemo kot dobro le, če je obojestranska 
in če imata od komunikacije korist obe strani. Potrebno 
je vzpostaviti konstruktiven dialog, tako da ima vsak posa-
meznik enake možnosti za sodelovanje. Posledično bo to 
okrepilo njihovo zvestobo do podjetja ter pripravljenost za 
sprejem sprememb v njihovem delovnem okolju. 

Vedno več podjetij za komunikacijo z zaposlenimi uporablja 
intranet in interna glasila ter druge komunikacijske kanale, 
s čimer so znatno povečali komunikacijo. Starejši delavci so se 
srečali z digitalnimi in tehnološkimi orodji precej pozno v živ-
ljenju, medtem ko so bili mlajši rojeni z njimi. Zato obstaja velik 
razkorak v razumevanju in uporabi takih orodij na delovnem 
mestu med tema dvema generacijama. Zato je priporočljivo 
sistematično spodbujanje kako uporabljati sodobne načine in-
formiranja in komuniciranja.  

Položaj starejših delavcev na trgu dela otežujejo tudi pred-
sodki do starejših zaposlenih. Predsodki so prepričanja, 
da so starejši manj fleksibilni, se težje učijo, da imajo stran-
ke raje mlajše zaposlene, da imajo starejši manjše sposob-
nosti ipd.. Številni starejši dobijo občutek manjvrednosti, 
zmanjša se jim samozavest, začnejo dvomiti o svojih spo-
sobnostih, ne počutijo se več zaželeni na delovnem mestu, 
ne prijavljajo se več na nova delovna mesta, poleg tega ne-
kateri zapadejo v depresijo. Vse to ima lahko pomembne 
posledice za celoten trg dela, pa tudi na gospodarstvo. Če so 
starejši obravnavani drugače kot ostali zaposleni, so lahko 
manj produktivni, kar pomeni, da tudi organizacija posle-
dično slabše posluje.  Pomembna je motivacija, da se jim 
pokaže, da so pomemben člen v organizaciji. 

Imajo izkušnje in strokovno znanje, močno delovno etiko, 
so bolj zvesti, zanesljivi, manj verjetno je, da bodo zapustili 
svoje delovno mesto, poleg tega pa so dobri mentorji. Dob-
ro prakso predstavljajo tudi ukrepi, ki rušijo starostne ovire 
in/ali spodbujajo starostno raznolikost ter ukrepi, ki poma-
gajo ustvariti delovno okolje, v katerem zaposleni dosežejo 
svoj potencial ne glede na starost (Tamše in Udovč, 2018).
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Zaposlenim nuditi tudi fizično prisotnost v delovnem 
okolju, ne glede na vse bolj prisotno in včasih tudi z obeh 
strani zaželeno delo na daljavo oz. delo od doma. Ne gle-
de na to,  da nekateri zaposleni še posebej tisti, ki so bolj 
zaprte narave (to so večinoma tisti, ki opravljajo tehnične 
poklice, in tisti, katerih delo je bolj individualno) radi de-
lajo sami, na daljavo, je dobro, da jih odpiramo in jih spod-
bujamo k fizični prisotnosti na delovnem mestu (število dni 
dela od doma naj bo omogočeno, vendar naj ne predstavlja 
večino delovnih dni.  Zaradi vse bolj uveljavljenega timske-
ga in projektnega dela, kjer je zaželeno sodelovanje, je to vse 
bolj pomembno. 

IV. Medgeneracijsko sodelovanje

V prihodnosti se bo trend pomanjkanja delovne sile še 
nadaljeval, kar pomeni, da bo potrebno z manj delovne 
sile narediti več. Posledično je zato pomembno sodelo-
vanje različnih generacij. Zaposlene je zato smotrno 
motivirati, da bodo svoj način razmišljanja  temeljito 
preobrazili in jim nuditi konkretna orodja za boljše 
medgeneracijsko razumevanje, komuniciranje in so-
delovanje ( v Tamše in Udovč, 2018). 
Zaradi pomanjkanja delovne sile se v delovnih sredinah 
zaposluje tudi vse več tujih delavcev, zato je še toliko 

bolj pomembno vzpostaviti ustrezno medgeneracijsko 
sodelovanje, tudi sodelovanje med različnimi kultura-
mi, narodi.  

Upravljanje raznolikosti, ki izvirajo iz medgenera-
cijskih razlik, predstavlja enega največjih izzivov v 
sodobnih multikulturnih in globalnih organizacijah. 

Medgeneracijsko sodelovanje v organizaciji je zelo po-
membno, saj lahko  starejši zaposleni mlajši generaciji 
učinkovito posredujejo pomembna znanja, informacije 
in izkušnje. Na drugi strani preko medgeneracijskega 
sodelovanja mlajša generacija posodablja in izpopol-
njuje znanja starejše generacije. Mlajši v organizacijo 
prinašajo svežino in novo znanje, ki starejšim manj-
ka. Starejši pa mlajše zaposlene uvedejo v že utečene 
navade in postopke v podjetju. Tudi medkulturna ra-
znolikost in izkušnje, ter novo znanje, ki ga lahko dobi-
mo z novimi sodelavci pripomore k lažji prilagodljivosti  
tržnim razmeram. 

Od medgeneracijskega sodelovanja tako pridobita korist 
obe generaciji – starejša in mlajša. Starejša generacija na 
ta način ohranja avtonomijo, individualnost, lastno od-
govornost, ustvarjalnost ter tudi stike z okolico, vrstni-
ki in s pripadniki ostalih generacij. Na tak način ima-
jo dostop do vseh informacij, ki so za njih pomembne. 
Prednosti medgeneracijskega sodelovanja za mlajšo ge-
neracijo so razvoj samozavesti, razvijanje moralnih in 
etičnih razsežnosti in medčloveških odnosov, učinkovi-
tost lastnega delovanja itd. Kljub temu, da ima medge-
neracijsko sodelovanje v organizaciji več prednosti kot 
slabosti, se v organizacijah pozablja pomen vključeva-
nja vseh generacij v proces medgeneracijskega sodelo-
vanja, zaradi česar organizacije pogosto ne znajo izkori-
stiti potenciala, ki ga premorejo te generacije (Založnik, 
2016, v Tamše in Udovč, 2018). 

Hkrati je na tem mestu potrebno izpostaviti tudi dej-
stvo, da če govorimo o delovnih mestih in upokojitvah, 
starejši zaposleni niso preprosto zamenljivi z mlajši-
mi oz. mlajši niso sami po sebi zamenjava za starejše 
(Šarotar Žižek, 2014). Na delovna mesta, ki se izpraz-
nijo z upokojevanjem, se praviloma zaposlujejo starejši 
delavci, ki so že dlje časa v podjetjih. Tudi profili sta-
rejših odhajajočih in mladih prihajajočih so večinoma 
različni, prav tako se odhodi starejših in prihodi mlajših 
ne dogajajo v isti dejavnosti. Glede na to, da se število 
aktivnega delovnega prebivalstva vsako leto zmanjša za 

NEKAJ PRIMEROV UKREPOV ZA KREPITEV 
MEDOSEBNIH ODNOSOV IN KOMUNIKACIJE NA 
DELOVNEM MESTU:

• delavnice, treningi ali izobraževanja za izboljšanje mehkih 
veščin (npr. treningi timskega dela, treningi asertivne ko-
munikacije, reševanje konfliktov, treningi za vodje,…),

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

• uvedba formalnih ali neformalnih pravil o komunikaciji 
na delovnem mestu (npr. ''Pri nas ne obrekujemo'' ali ''Pri 
nas pozdravljamo.''),

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

• razni tematski teambuildingi,
• izleti, pikniki, ekskurzije, 
• razni natečaji (npr. za 'naj zaposlenega', za najbolj izvirno 

fotografijo, najboljši recept, ipd.)
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povprečno 8 tisoč oseb (UMAR, 2016), postaja upravlja-
nje s starejšimi zaposlenimi v podjetjih ter medgenera-
cijsko sodelovanje vse bolj aktualno in nujno potrebno.

Glede na to, da razlike med generacijami niso bile še nikoli 
tako velike, se bodo morala podjetja, z namenom boljšega 
delovanja, s temi razlikami načrtno ukvarjati in spodbu-
jati medgeneracijsko sodelovanje. Čim več je stika med 
mlajšimi in starejšimi, manjši je negativni odnos do sta-
rejših (WHO, 2018). Za boljše sodelovanje med genera-
cijami je pomembno predvsem, da se organizacije za-
vedajo in poznajo specifične značilnosti vsake od njih 
ter izberejo ustrezno metodo, ki bo omogočila to sode-
lovanje. Zato je potrebno izobraževanje vseh zaposlenih 
o generacijskih razlikah, usposabljanje za spoštovanje 
in sinergijo teh razlik itd. Medgeneracijsko sodelovanje 
je pomembno z vidika prenosa znanj, od katerega ima-
ta korist tako mlajša kot starejša generacija. Poznavanje 
razlik med generacijami so pomembne tudi z vidika mo-
tiviranja zaposlenih, saj pripadnike različnih generacij 
motivirajo različni dejavniki. 

Različni koncepti medgeneracijskega sodelovanja (Zalo-
žnik, 2016): 

1. Mentorske sheme: najbolj učinkovit in naraven prenos 
izkušenj in znanj, ki temelji na mentorstvu in prenosu 
znanj iz starejše na mlajšo generacijo. Mentorske sheme 
so zelo koristne predvsem pri uvajanju novih zaposle-
nih, razvoju naslednikov in drugih ključnih kadrov, za 
usposabljanje in razvoj zaposlenih po daljši odsotnosti 
in spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja.  

2. Coaching: proces, v katerem coach (trener) s pomočjo 
različnih tehnik sproži miselne procese in tako pomaga 
posameznikom, organizacijam in podjetjem dosegati 
boljše rezultate. Pozitivna stran coachinga je, da le-ta 
prinaša trdne in trajne spremembe ter omogoča spo-
znavanje potreb posameznika. Metoda je priporočljiva 
za zahtevnejša delovna mesta.  

3. Medgeneracijski management: funkcija medgeneracij-
skega managementa je koordinacija in nadzor različnih 
starostnih skupin zaposlenih v podjetju z namenom 
uspešnega doseganja zadanih strateških ciljev. Je del or-
ganizacijske kulture podjetja in je usmerjen na vse ge-
neracijske skupine. 

4. Management talentov: zaveza organizacije, da ohranja, 
razvija in zaposluje najbolj nadarjene delavce na trgu 
delovne sile in najboljše tudi obdrži. Gre za pritegnitev 
najboljših delavcev in ohranjanje že obstoječih zaposle-
nih za uresničevanje zastavljenih ciljev. Za odkrivanje 
talentov je odgovoren manager, ki ima pripravljen načrt. 

3.3.3 Področje III: 
KARIERNI RAZVOJ, 
RAZVOJ KOMPETENC 
IN USPOSABLJANJE
Zaradi demografskih sprememb postaja evropska skup-
nost vedno bolj pozorna tudi na razvoj in izobraževanje 
starejših. Danes nobena organizacija ne more uspešno 
tekmovati na tržišču brez vzpostavljenega sistema za iz-
obraževanje in usposabljanje zaposlenih. Staranje prebi-
valstva namreč močno vpliva na družbo in gospodarstvo 
ter s tem posledično tudi na potrebo po izobraževanju. 

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 stro-
kovno znanje, ki ga premorejo starejši zaposleni, zato  
bodo z ohranjanjem zaposlitve te skupine zaposlenih 
prispevali k boljšim poslovnim rezultatom podjetja. 
Tehnologija in tehnološki procesi se  spreminjajo in raz-
vijajo, to pa pomeni, da je stalno učenje in izobraževanje 
nujno za nemoteno delovanje podjetja (Mlakar, 2016). 

Ne glede na pomanjkanje časa ali finančnih sredstev si 
morajo tako delodajalci kot tudi zaposleni prizadevati 
za vzpostavitev najboljšega možnega ravnotežja in pos-
krbeti, da sledijo trendom razvoja, skrbijo za karierni 
razvoj in  izobraževanja, saj bodo le tako lahko konku-
renčni na trgu. Vlaganje v človeške vire predstavlja  naj-
zanesljivejšo in najvarnejšo naložbo organizacije.  

Znanje je ključni dejavnik razvoja in konkurenčnosti 
podjetja. 

Najpomembnejši področji:

• vseživljenjsko učenje in izobraževanje zaposlenih 
• karierni razvoj.

I. Vseživljenjsko učenje in izobraževanje zaposlenih

Izobraževanje zaposlenih je nedvomno eno izmed naj-
pomembnejših in najbolj dinamičnih področij upravlja-
nja s človeškimi viri. Je nenehno ponavljajoč se cikel, 
osnovan na potrebah in izobraževani politiki podjetja.  
 



Pridobivanje novih znanj daje zaposlenim samozavest 
ter jih spodbuja, da razmišljajo inovativno, so v svojem 
razmišljanju agilni in pripravljeni na nove izzive ter se 
lažje in bolj kompetentno vključujejo v time in projekte. 
Izobraževanje zaposlenih pripomore tudi k zmanjševa-
nju morebitnih dilem in delovnih napak, ki so lahko 
posledica pomanjkanja informacij in znanja. Razvoj 
zaposlenih je sistematičen in kontinuiran proces, s ka-
terim se načrtno razvija tista znanja in kompetence, ki 
podpirajo zastavljeno vizijo in strateške cilje. Uspešen 
program razvoja zaposlenih temelji na vzpostavljanju 
ravnotežja med talenti, znanji in ambicijami zaposlenih 
ter cilji in potrebami podjetja (Mlakar, 2016). Zaposle-
nemu je potrebno omogočiti strokovni in osebni razvoj, 
zato sta učenje in izobraževanje pomembna v vseh ži-
vljenjskih obdobjih. 

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 de-
lovnem mestu starejšim zaposlenim omogoča krepitev 
njihovih zmožnosti in prilagajanje na nove izzive so-
dobnega časa. Pozitivne učne izkušnje pri delu v vsej 
delovni dobi posameznika zmanjšujejo število ovir za 
učenje novih stvari in odpravljajo negativen odnos do 
učenja. 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.  Učenje je pomemben dejavnik uspeha 

aktivnega staranja (Ilmarinen, 2008, v Bokša, 2016). 

Velikokrat  stališča delodajalcev, da so starejši zaposle-
ni 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 uče-
nje, so tudi manj angažirani, manj usposobljeni, nji-
hove spretnosti pa se ne razvijajo. Dodatno poslabša 
težavo še samopodoba starejših zaposlenih, ker se pois-
tovetijo s starostnimi  stereotipi in zato pri usposablja-
njih ne želijo sodelovati, saj ne vidijo smisla. V zadnjem 
času se sicer, kar je pohvalno, vse več delodajalcev odlo-
ča in usposablja zaposlene ne glede na njihovo starost. 
Sistematično vzpostavljajo zavedanje, da naj bo vsak za-
posleni istočasno učenec in učitelj. 

V izobraževanje starejših je potrebno vlagati. Za večjo 
učinkovitost na delovnem mestu, kakovostno življenje 
ter boljšo vključitev v družbo, starejši potrebujejo zna-
nja, ki so bistvena za življenje v današnji družbi. Sem 
sodi predvsem poznavanje sodobne informacijske in 
komunikacijske tehnologije, znanja kako upravlja-
ti avtomatizirane stroje, orodja, robote tudi znanje 
tujih jezikov. Vsa znanja, ki so vezana na upravljanje 
sodobne tehnologije. Prav globalizacija in informacijska 
povezanost na vseh področjih sta prispevali k temu, da 
se znanje tujih jezikov delovno aktivnih starejših pou-
darja kot vse bolj nujna spretnost (Letnar in Širok, 2014, 
Tamše in Udovč, 2018). Trendi konstantnega tehnolo-
škega napredka in digitalizacije prispevajo k temu, da je 

ZA DELODAJALCA ZA ZAPOSLENE

Večja storilnost Strokovni, delovni in osebni razvoj

Boljša kakovost (boljši rezultati, bolj kakovostno opravljanje dela, zlasti 
v storitvenih dejavnostih)

Možnost vertikalnega in horizontalnega napredovanja

Manj absentizma in fluktuacije Večja fleksibilnost in mobilnost zaposlenih

Manj nesreč pri delu Večja motivacija in zadovoljstvo

Delovna disciplina je boljša Lažji prehod v upokojitev in kvalitetnejše življenje v sami upokojitvi

Boljše kompetence, več znanja in boljši odnosi in posledično večja 
pripadnost zaposlenih

Povečanje možnosti za poklicno samopotrjevanje (potrebna je uskla-
jenost ciljev zaposlenega s cilji organizacije)

Podaljševanje delovne dobe, večja produktivnost  Višja pokojnina, višji dohodki 
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Tabela 2: Pomen razvoja zaposlenih za podjetje in za zaposlene (Šarotar Žižek in Čič, 2019;  Lubej, 2016)



prilagajanje starejših zaposlenih novim tehnologijam 
vse bolj nujno. Študije so pokazale, da starejši zapos-
leni posedujejo zelo dragoceno institucionalno znanje, 
vendar pa so v primerjavi z mlajšimi zaposlenimi manj 
usposobljeni za uporabo nove tehnologije, zato se ob 
uvedbi le-te, raje upokojijo. To ne pomeni, da starejši za-
posleni ne zmorejo obvladati nove tehnologije. Čeprav 
raziskave kažejo, da starejši zaposleni potrebujejo več 
časa, vaje in podpore kot mlajši zaposleni, da se nauči-
jo novih veščin, je usposabljanje o novih tehnologijah 
potrebno in uspešno. Starejšim zaposlenim uporaba 
tehnologije ni samoumevna, zato potrebujejo skrbno 
pripravljena usposabljanja, ki naj potekajo v majhnih 
skupinah, kjer se naj predstavi potreba po poznavanju 
nove tehnologije in kako jim bo tehnologija v pomoč pri 
opravljanju njihovega dela.

Tako učenje starejših zaposlenih, ki nimajo predhodnih 
izkušenj z uporabo različnih tehnologij, predstavlja po-
seben izziv za delodajalce. Razmisliti morajo o tem, na 
kakšen način vključiti učenje v sistem dela, da bodo za-
posleni informacije usvojili v primernem času. Kogni-
tivne spremembe se nanašajo predvsem na zmožnost 
pridobivanja in ohranjanja novih informacij. Starejši za-
posleni imajo prednost pred mlajšimi glede znanja, ki so 
ga že osvojili, in glede učenja iz izkušenj. Pojavijo pa se 
lahko upadi v določenih spominskih funkcijah. Težave 
imajo lahko z delovnim spominom, ki pomeni upravlja-
nje z več informacijami naenkrat. Zaradi počasnejšega 
procesiranja informacij jih lahko težje ohranjajo v de-
lovnem spominu, posledično pa imajo več težav pri na-
logah, ki zahtevajo hitre odgovore. Ena od raziskav  je 
opozorila tudi na to, da vzrok za počasnejše delovanje, 
ni nujno le počasno procesiranje informacij, ampak so 
starejši zaposleni tudi bolj obremenjeni s točnostjo in 

natančnostjo pri opravljanju svojih nalog. Zaradi želje, 
da bi nalogo opravili pravilno, lahko potrebujejo več 
časa, da jo dokončajo. Starejšim zaposlenim hiter napre-
dek 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 ni-
majo pretirane želje po učenju (Aškerc, Klepec, Matavš, 
2018). Če torej starejši zaposleni izkazujejo željo po 
takšnih izobraževanjih, je zelo koristno, da delodajalec 
to omogoči, pri tem pa upošteva specifične lastnosti sta-
rejših zaposlenih in njihova stališča. Poleg tega takšno 
izobraževanje starejšim velikokrat pomaga, da se ne po-
čutijo ogrožene s strani mlajših zaposlenih na delovnem 
mestu (Aškerc, Klepec, Matavš, 2018). 

Motivacija je eden izmed pomembnejših dejavnikov pri 
usposabljanju starejših zaposlenih, zato je doseganje priprav-
ljenosti za dodatno izobraževanje  s strani delodajalca nujno. 

Cilj izobraževanja, kot si ga je zastavila organizaci-
ja, bodo zaposleni dosegli le, če bodo razumeli po-
membnost, namen in koristi izobraževanja za njih same 
in za delodajalca. V primeru, da zaposleni ne vidijo 
smisla v dodatnem izobraževanju, v postopku izobraže-
vanja ne bodo želeli sodelovati, k njemu ne bodo pristo-
pili formalno, se mu bodo izogibali ali ga celo zavrnili. 
Zato je zelo pomembna komunikacija med kadrovskim 
oddelkom, neposrednimi vodji in zaposlenimi. Tako 
vodje kot kadrovska služba morajo starejšim zaposlenim 
razložiti pomen in cilj izobraževanja, pri tem pa jih tudi 
podpirati in motivirati (Lubej, 2016).

Delodajalci naj poskrbijo, da starejši zaposleni čim dlje 
ostanejo v podjetju, predvsem zaradi njihovega znanja 
in izkušenj, ki so bogat vir informacij za ostale zaposle-
ne.  Ker se načini dela spreminjajo, je seveda nujno siste-
matično pridobivanje novih znanj.  Zato je vsekakor  po-
membno, da si starejši zaposleni izobraževanja želijo in 
so zanj motivirani (Bokša, 2016). Organizacije, ki imajo 
učinkovite dolgoročne programe usposabljanja in izobra-
ževanja zaposlenih, lahko pridobijo in obdržijo najboljši 
kader, kar prispeva k zadovoljevanju ključnih poslovnih 
ciljev in potreb (Salas in Weaver, 2016, v Kuhta 2016). 
V času, ko imajo delodajalci težave z pridobivanjem ka-
drov deficitarnih  poklicev,  je  zato lažje usposobiti že 
zaposlene, kot nenehno iskati novo delovno moč. 

Zaposleni lahko preko delavnic in treningov ter različ-
nih usposabljanj pridobivajo vsebinsko znanje o različ-
nih procesih v organizaciji (predpisi, zakoni, delovanje 
posameznih oddelkov), vsebinah, vezanih na delovne 
naloge (npr. vodenje projektov), gradijo odnose s so-
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KAKO LAHKO POMAGATE STAREJŠIM PRI DIGITALIZACIJI?

• Pripravite preproste, a učinkovite programe usposabljanja o 
ravnanju z elektronskimi napravami.

• Programe usposabljanja in način poučevanja prilagodite starejši 
generaciji.

• Dodajte osebno noto in pojasnite, zakaj je digitalizacija pomemb-
na za njihovo nadaljnje življenje in delo, katere koristi bodo imeli 
od na novo pridobljenih znanj.

• Povežite digitalno preobrazbo s poklicno rastjo.
• Podpirajte virtualna delovna okolja, kot tudi hibridno delo.
• Spodbujajte vključenost podjetja skozi sodelovanje z zaposlenimi.
• Opolnomočite zaposlene z zagotavljanjem ustrezne opreme.
• Poučite jih o varnosti in zasebnosti v sklopu digitalnih tehnologij.



delavci ter lahko pridobijo boljše razumevanje vizije in 
delovanja organizacije, urijo se v mehkih veščinah (spo-
sobnost reševanja problemov, upravljanje s časom ipd.). 
Te kompetence lahko zaposleni razvijajo preko timskih 
nalog, simulacij, iger vlog, dela na projektih ipd. (Slana, 
2018). Zaposleni naj pridobivajo tista znanja, za katera 
sami ugotovijo, da jih imajo premalo, ali pa to ugotovi 
njihov neposredno nadrejeni. 

Delodajalci pričakujejo od svojih zaposlenih vse več sa-
mostojnosti in samoiniciativnost, kar  je mogoče doseči 
le z višanjem samozavesti. Ko so zaposleni prepričani 
vase, se lažje izražajo, lažje sporočajo svoje lastno mne-
nje. Ni dovolj, če  je zaposleni strokovnjak na svojem 
področju, če tega kar zna, ne zmore vnovčiti, ne zmore 
prodati. Sicer strokovno znanje mu tako nič ne koristi. 
Zato je predpogoj za večanje uspešnosti in učinkovitosti 
zaposlenih višanje splošnih veščin, znanj, nato pa seve-
da tudi vsa strokovna, specifična znanja, za opravljanje 
delovnih nalog.  

Še posebej starejši zaposleni, ki  so svojo mladost in pre-
težni del delovne dobe preživljali v času, ko je bila ce-
njena ubogljivost, imajo z nalogami, kjer je nujno samo-
odločanje, lahko težave.  Zato še toliko bolj potrebujejo 
višanje znanj, veščin, prav na zgoraj zapisanih področjih. 

Pri tem je za višanje produktivnosti pogoj, da se najprej 
pridobivanje splošna znanja in veščine, ker nam le te 
omogočajo in nas opogumljajo, da tisto kar znamo tudi 
pokažemo. Nato pa seveda višanje vseh specifičnih kom-
petenc, ki so za opravljanje konkretnih delovnih zadol-
žitev, nujne. 

Raziskave kažejo, da ima pomembno vlogo pri preno-
su znanja v podjetju ravno mentorstvo.  Mentorstvo se 
uporablja predvsem za prenos znanja in veščin izkušenih 
zaposlenih na manj izkušene novo zaposlene, pa tudi tis-
te že zaposlene, ki pričenjajo z opravljanjem novih delov-
nih zadolžitev. Sistematično mentoriranje je nujno tudi 
pri mladih, ki so v organizacijah na delovni praksi, delo 
opravljajo preko študentskega servisa, za prostovoljce. 
Starejši zaposleni imajo v primerjavi z drugimi generaci-
jami veliko tega implicitnega (tihega) znanja.
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PRILAGODITEV IZOBRAŽEVANJA STAREJŠIM  ZAPOSLENIM (ŽNIDARŠIČ, 2011):

• razmisliti je potrebno o ločenih programih izpopolnjevanja za starejše zaposlene – zlasti, če so ti povezani z novimi teh-
nologijami (tako se starejših ne izpostavlja frustraciji zaradi hitrejšega pridobivanja novega znanja pri mlajših kolegih),

• izbrati pravilno učno metodo glede na potrebe in sposobnosti starejših zaposlenih,
• paziti, da so neprestano motivirani za učenje in jih spodbujati,
• določiti cilje izobraževanja, ki se bodo starejšim zaposlenim zdeli realno dosegljivi,
• preveriti, če razumejo cilje izobraževanja in kakšne prednosti bo izobraževanje prineslo njim in podjetju,
• nuditi izobraževanje v dopoldanskem času, ko so možgani še spočiti in lažje sprejemajo nove informacije,
• prilagoditev učnega gradiva,
• potrebno je minimalizirati strokovno literaturo in omejiti področje učenja,
• vpeljati več neformalnega učenja,
• novo znanje čim bolj povezati z izkušnjami zaposlenih,
• priporočljivo je delo v manjši skupini (igra vlog, reševanje problemov),
• uvesti je potrebno krožke medsebojnega učenja in izmenjave dobre prakse med sodelavci (lahko različnih generacij),
• pomembno je spoštovanje učečega posameznika in krepitev njegove samopodobe,
• odpraviti negativna čustva povezana z izobraževanjem (strah, sramežljivost,…),
• znanje je potrebno preverjati v skupinskih razpravah,
• nudimo možnost prenašanja svojega lastnega znanja na druge.
• poskrbeti je treba za prijazno učno okolje, takšno, ki vzpodbuja medosebno interakcijo, in izločiti dejavnike, ki odvračajo 

pozornost.



Vedno bolj je v veljavi tudi povratno mentorstvo, pri 
čemer mlajši zaposleni usposabljajo in prenašajo znanje 
na starejše sodelavce. Je inovativno in stroškovno učin-
kovito orodje strokovnega razvoja, tako, da izkorišča 
medgeneracijsko sodelovanje. Ima pomembno vlogo pri 
premostitvi razlik med generacijami, je eden izmed na-
činov za odpravljanje predsodkov in stereotipov, o ge-
neracijah, je učinkovit način privabljanja in ohranjanja 
mladih talentov, vzpodbuja medgeneracijsko učenje, so-
delovanje in solidarnost ter predstavlja način karierne-
ga razvoja posameznikov. Vodje se morajo naučiti, kako 
prečkati generacijske vrzeli in komunicirati, motivirati 
in vključiti mlajše člane ekipe (Veingerl Čič, 2017).
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KOMPETENCE ZA 21. STOLETJE

• Zaradi vse bolj prisotnega timskega in projek-
tnega dela, je zelo pomembno osvojiti  pogajal-
ske in prodajne veščine, in to na vseh delovnih 
mestih. Tudi enostavnejša dela zahtevajo samo-
stojnost opravljanja delovnih zadolžitev, torej 
tudi zmožnost pogajanja in vztrajanja pri svojih 
predlogih. 

• Nato sledi servisna orientiranost. Servisiramo 
kupce naših storitev in proizvodov, servisiramo 
sodelavce, vodje, lastnike, lokalno skupnost s 
katero sodelujemo, družbo, državo. 

• Ker je opravljanje delovnih nalog vse bolj 
samostojno, so nujne kompetence presojanja 
in odločanja. Nekoč so odločali vodje, lastniki, 
danes se to pričakuje od vseh zaposlenih. 

• Ker je delo vse bolj stresno, ker je potrebno ne-
nehno prilagajanje in obvladovanje sprememb, 
je pomembna čustvena inteligenca, to je nadzo-
rovanje izražanja, razumevanje svojih lastnih in 
tujih čustev, odzivov. 

• Zaradi timskega dela, je nujno znati usklajevati 
delo z drugimi, kot tudi upravljati ljudi. 

• Tudi kritično razmišljanje s pomočjo katerega 
znamo izbrati, argumentirati, sklepati in se nato 
ustrezno odločati.  

• Ker je vse manj enostavnih delovnih opravil, je 
koristno kompleksno reševanje problemov.

• Ker se spremembe dogajajo zelo hitro je nujna 
kompetenca fleksibilnost in prilagajanje novim 
razmeram. 

• Pomembna kompetenca je višanje intuitivnosti, 
saj se je je včasih pri delovnih nalogah ne glede 
na vse analize in raziskave potrebno odločiti na 
podlagi intuicije, ki pa je pravilna le ob bogatih  
izkušnjah in visokem strokovnem znanju. 

• Znati delovati ne samo ON-LINE, temveč 
tudi OFF-LINE. To pomeni, da je dobro višati 
miselne sposobnosti lastnih možganov, se ne 
zanašati na podatke in informacije samo preko 
spleta, znati razmišljati z lastno glavo. Se znati 
izklopiti, da se umirimo, in se šele nato ponov-
no vklopiti. Na tak način se poviša tudi naša 
produktivnost pri delu. 

Tiho ali implicitno znanje je osebna oblika 
znanja, ki ga oseba pridobi samo iz neposrednih 
izkušenj na določenem področju in temelji na 
njenih pričakovanjih, vrednotah ter občutenjih. 
Je neotipljivo in ga je težje 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 posre-
dovati drugi osebi.
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II. Karierni razvoj

Pomembno področje razvoja zaposlenih je tudi upravlja-
nje s talenti. Glede na trenutno demografsko, socialno 
in ekonomsko situacijo v Evropi, se na trgu delovne 
sile kaže primanjkljaj kakovostnih človeških virov, kar 
spodbuja raziskovanje in ukvarjanje z zaposlenimi, ki 
kažejo visok potencial oz. so prepoznani njihovi talenti. 
Podjetja se zavedajo, da bodo v boju za talente uspela le 
tista, ki prepoznavajo področje kot pomembno in vanj 
vlagajo vire (Slana, 2018). Omogočanje izobraževalnih 
izkušenj in razvijanje kompetenc pri nadarjenih zapo-
slenih je lahko ena izmed možnosti, kako ohraniti za-
poslene v organizaciji. Najprej je potrebna identifikacija 
talentov, sledi izdelava kariernega načrta, glede na izku-
šnje, znanja, značilnosti posameznika, glede na močna, 
šibka področja ter glede na želene kompetence znotraj 
podjetja.  V ospredju mora biti razvoj talenta vsakega 
posameznika, posebej oziroma ciljno usmerjeno uspo-
sabljanje, saj vsak zaposleni v izobraževalni proces vsto-
pa z različnimi znanji in veščinami. Za vsakega zaposle-
nega je dobro imeti izdelan razvojni načrt in spremljati 
njegov napredek skozi vsa obdobja, od začetka kariere 
do upokojitve. 

Karierni razvoj je pomembno sredstvo, s katerim se 
starejšim delavcem zagotavlja možnost napredovanja 
in varnost delovnega mesta. Karierni razvoj pomeni 
strukturiranje zahtev, spodbud in pritiskov, povezanih z 
opravljanjem dela  na tak način, da bodo zaposleni  kar 
najbolj motivirani, in da se bo njihova učinkovitost po-
večala. Karierni razvoj vključuje tudi zgodnje prepre-
čevanje morebitnih tveganj za zdravje, ki so posledi-
ca delovnih pogojev. Primer dobre prakse kariernega 
razvoja je natančno ujemanje in prilagajanje zahtev de-
lovnega mesta s spremenjenimi zmogljivostmi starejših 
delavcev skozi celotno kariero. Običajno spremenjene 

zmogljivosti starejših delavcev pomenijo, da niso več 
kos fizično in psihično napornim situacijam. V idealnih 
razmerah bi morali zaposleni proti koncu delovne dobe 
opravljati naloge, ki sovpadajo z njihovimi poklicnimi 
izkušnjami in znanjem, ki so si ga pridobili z leti (ZDS, 
2010).

V tem smislu je uporabna metoda horizontalnega kari-
ernega razvoja. Običajno zaposleni pričakujejo, da bodo 
tekom kariere v podjetju napredovali po lestvici navzgor 
(vertikalno napredovanje), to je opravljanje vedno bolj 
zahtevnih delovnih mest, čemur bo sledila višja plača, 
dodatne odgovornosti in kompetence. Horizontalni ka-
rierni razvoj pa starejšim delavcem zagotavlja napredo-
vanje na istem delovnem mestu, in ki ustreza njihovim 
zmožnostim za opravljanje delovnih nalog, njihovim 
potrebam v zvezi z varnostjo in zdravjem  ter drugim 
potrebam po prilagojenih delovnih pogojih (npr. prila-
gojen delovni čas). 

Delodajalec lahko zaposlenim ponudi tudi letni (karier-
ni) razgovor z vodjo, ki je prilagojen starejšim zaposle-
nim. Tako se poišče močne točke zaposlenega, kako bi 
lahko npr. z izkušnjami in znanji pripomogli k razvoju 
in rasti podjetja. Učinkovito upravljanje s starejšimi za-
poslenimi predvideva izdelavo specifičnih razvojnih na-
črtov, kot je npr. individualni karierni načrt. 

Uvajanje takega ukrepa pripomore k uspešnejšemu 
postavljanju ciljev celotne organizacije in hkrati ciljev 
posameznika, delodajalec pridobi uvid v želje in pot-
rebe zaposlenih, s čimer lahko izdela načrt vseživljenj-
skega učenja oz. manjkajočih kompetenc posameznika. 
Na drugi strani pa se pridobi uvid in načrt v dinamiko 
upokojevanja v naslednjih letih. Pomembno je, da se  s 
starejšimi zaposlenimi pogovarjamo o njihovi karieri. 
Pogovor lahko vodi do konkretnih predlogov za spre-

Če se starejši zaposleni na delovno mesto zaposli na novo, se priporoča (Šet, 2015, v Lubej, 2016): 

• da se zanj zagotovi daljši čas za privajanje in učenje, 
• da se dovoli učenje z njegovim lastnim tempom,
• se zmanjša moteče dejavnike (hrup iz ozadja), 
• se pripravi navodila za delo po korakih, 
• se nudi učenje prostorskih nalog s pomočjo vizualnih pripomočkov, 
• se takoj pojasni način popravljanja napak, 
• se nudi aktivno vključevanje v proces učenja (prostorske naloge, praktične vaje) ter 
• se zmanjša obremenitve delovnega spomina. 
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PRISTOPI K RAZVOJU ZAPOSLENIH IN PREDLOGI UKREPOV ZA RAZVOJ IN USPOSABLJANJE ZAPOSLENIH 
(ŠAROTAR ŽIŽEK IN ČIČ, 2019):

• lahko v obliki formalne izobrazbe – tečaji, dodiplomski in podiplomskih programi, drugi formalni programi,
• ocenitev sposobnosti - ocenjevanje sposobnosti obsega zbiranje informacij o vedenju, slogu komuniciranja in spretnostih 

zaposlenih ter posredovanje povratnih informacij tistim, na katere se te informacije nanašajo (psihološka testiranja, ocenje-
valno središče in ocenitev dela),

• raznolike delovne izkušnje - razširitev dela zaposlenih, kroženje, premestitev, napredovanje,
• spodbujanje medosebnih odnosov na delovnem mestu - povezovanje s sodelavci povečuje znanje (mentorstvo),
• spodbujanje mentorstva - mentorstvo starejših zaposlenih mlajšim kolegom, pomagali bi jih uvesti v delo, spoznati podjetje 

in njegovo politiko ter s tem olajšati težak prehod s fakultet v podjetja,
• uvedba pred-upokojitvenih programov, ki spodbujajo vključevanje v dejavnosti po upokojitvi in izobraževanje,
• svetovalna dejavnost -  podjetje bi moralo biti na voljo svojim zaposlenim za pogovor o upokojitvi. 

membo ali izboljšanje njihove delovne situacije, delov-
nega okolja, strokovnega razvoja ali jim pomaga pri pre-
hodu v pokoj. 

Lahko jih usmerimo k usposabljanju za mentorje mlaj-
šim generacijam. Ti pogovori so priložnost za prepozna-
vanje dosežkov zaposlenih. Gre za odprt dialog, ključna 
pri tem ukrepu sta boljše spremljanje in razumevanje 
povezanosti delovnih razmer in posameznikov na nji-
hovi celotni poklicni poti. 

Zagotavljanje kariernega razvoja za starejše delavce je 
izziv, na katerega mora organizacija odgovoriti s spre-
jetjem številnih ukrepov. Najprej je potrebna natančna 
analiza potrebnih znanj in spretnosti za delovna mesta, 
pa tudi stopnja izpostavljenosti stresu in drugim tvega-
njem na delovnih mestih. Nato se določi profile delav-
cev glede na zaposljivost ter priložnosti za mobilnost 
znotraj organizacije. Uspešnost izvajanja programov 
kariernega razvoja je odvisna tudi od sistematičnega 
vključevanja kariernega razvoja v obstoječi razpored 
delovnega časa, internega usposabljanja, intenzivne 
priprave delavcev ter konkretnih spodbud, zlasti kar se 
tiče plačne politike. Poleg tega je potrebno vzpostaviti 
tudi ustrezne organizacijske podatkovne sisteme in za-
gotoviti primerno usposobljene kadrovske delavce, ki se 
spoznajo na področje staranja delovne sile in/ali njene 
raznolikosti navajajo v ZDS. 

Za zagotavljanje ustreznega kariernega razvoja za-
poslenih je zelo pomembno  ustrezno in pravočasno 
informiranje zaposlenih. Z internim komuniciranjem 
(interna glasila, sestanki, e-informiranje, oglasne deske, 
informiranje s pomočjo sindikatov in svetov delavcev, se 

pravočasno vpliva na stališča zaposlenih, da vedo, katere 
so  možnosti kariernega napredovanja, kako to doseči in 
kdaj. V kolikor ni sistematičnega informiranja na temo 
možnosti razvoja zaposlenih, le-ti niso motivirani za 
doseganje višjih rezultatov, ki se odrazijo v opravljanju 
zahtevnejšega dela in seveda tudi v višji plači ali nede-
narnem nagrajevanju. 

Vsak posameznik si želi, da je celotno njegovo življenje 
polno, ne le do starosti, zato je pomembno tudi, kako 
se zaposleni pripravljajo na življenje po delu, na upo-
kojitev. Kadar posameznik zapušča poklicno dejavno 
obdobje, mora vedeti kaj lahko pričakuje nadalje, da se 
lahko na to ustrezno pripravi. Tudi izhod iz zaposlitve 
je neke vrste del kariernega razvoja, spremljajo pa ga 
različne spremembe kot so, spremembe v dnevni rutini 
in prostem času, spremembe v družbenih razmerjih in 
vpetosti v družbo. Tudi želje posameznikov se pri tem 
razlikujejo, nekateri si želijo umirjeno starost, z več po-
čitka, drugi lahko skrbijo za družinske člane, nekateri 
pa bi iz različnih razlogov radi nadaljevali z delom ali 
se prostovoljno udejstvovali. Po desetletjih stalnih pri-
hodkov iz zaposlitve, marsikaterega starejšega zaposle-
nega skrbi tudi finančno stanje po upokojitvi, zato tega 
ne smemo zanemariti. Predlagamo, da podjetja v okvi-
ru pred upokojitvenih programov starejše zaposlene, in 
morda tudi njihove ožje družinske člane, izobražuje in 
jim svetuje na področju vseživljenjskega učenja, prosto-
voljnih dejavnosti, organizacije časa, zdravega življenj-
skega sloga in zdrave prehrane, obvladovanja stresa in 
krepitve duševnega zdravja, predvsem, odnosa do min-
ljivosti, smrti in žalovanja, varne udeležbe v prometu 
ter upravljanja z osebnimi financami (Scagnetti idr., 
2018).



46

3.3.4 Področje IV: 
PRILAGODITEV 
ORGANIZACIJE DELA IN 
DELOVNEGA ČASA
Mnoge lastnosti, kot so strokovnost, razumnost, stra-
teško razmišljanje, celovito dojemanje in sposobnost 
presoje se s staranjem izboljšujejo. Nekatere funkcio-
nalne zmožnosti, zlasti fizične in senzorične, pa se za-
radi naravnega procesa staranja zmanjšujejo. Zato je 
potrebno organizacijo dela in delovnega časa starejšim 
zaposlenim prilagoditi, saj bodo le tako lahko optimal-
no opravljali svoje delo dlje časa. Na starejše zaposlene 
je smiselno  gledati kot na kader, ki je poln znanja in 
izkušenj in ga je potrebno  ohraniti, zanje poskrbeti, jim 
prilagoditi organizacijo in pogoje dela.

Management starosti prispeva k obvladovanju problema 
staranja kot enega največjih izzivov sodobnega sveta. 
Management starosti pomeni upoštevanje s starostjo 
povezanih dejavnikov, ki vplivajo na upravljanje z za-
poslenimi, oblikovanje in organizacijo posameznih de-
lovnih nalog, pa tudi delovnega okolja (Bokša, 2016).
 
Starejši zaposleni so lahko zaradi zdravljenj pogosteje 
odsotni z dela. Temu se lahko organizacije prilagodijo 
tako, da se tej skupini starejših zaposlenih, omogočijo 
fleksibilne oblike dela in možnost prilagoditev delovne 
obremenitve (Tamše in Udovč, 2018). Ustrezno delovno 
okolje je predpogoj, zaradi katerega starejši zaposleni 
lahko ostanejo aktivni. Vpliv staranja na uspešnost pri 
delu ni odvisen le od posameznika, ampak tudi od spe-
cifičnih zahtev na njegovem delovnem mestu (Lubej, 2016). 

Starejši zaposleni so enako dojemljivi za prožne 
oblike zaposlitve kot mlajši, v kolikor se jih za te 

oblike informira, motivira in jih ustrezno pripravi že 
pravočasno.

Če je delovno mesto dobro in pravilno zasnovano, to 
koristi vsem starostnim skupinam, vključno s starejši-
mi zaposlenimi. Ker je delovna sila vedno bolj razno-
lika glede na starost, izobrazbo, narodnost, glede na 
osebnostne lastnosti, glede na stopnjo kompetenc, ki 

jih imajo zaposleni in ker vemo, da so samo motivirani 
zaposleni produktivni zaposleni, je dobro, da se organi-
ziranost dela in poslovanja prilagaja tudi potrebam in 
željam zaposlenih, ne samo potrebam in željam strank.  
Organizacije način organiziranja dela in delovnega časa 
prilagajajo z namenom višanja produktivnosti in ohra-
njanja zaposlenih v podjetju čim dlje, tudi po doseženih 
pogojih za upokojevanje. 

Zaradi hitrega spreminjanja  trga dela, tudi zaradi vse 
bolj raznolike delovne sile,  je poleg razvoja zaposlenih 
potrebno poskrbeti tudi za prilagajanje organiziranosti 
dela, kar se doseže s/z:
• sprejetjem ustrezne sistemizacije delovnih mest, ki omo-

goča tudi fleksibilnost dela, 
• sprejetjem ustreznega pravilnika o organiziranosti dela in 

delovnega časa, ker se delodajalec prilagaja potrebam in 
željam zaposlenih, različno od oddelka do oddelka,

• sprejetjem ustreznega plačnega sistema in nagrajevanja 
kar prispeva k višji produktivnosti, 

• sprejetjem kodeksa ravnanja delodajalca in ravnanja za-
poslenih, kar pomaga k dobremu počutju in celovitosti 
posameznika,

• sprejetjem kodeksa ravnanja kot družbeno odgovorne 
organizacije, le-ta skrbi za sprejemanje odgovornosti do 
zaposlenih, do okolja, narave, lokalne skupnosti, družbe 
kot celote,

• vzpostavitvijo in uporaba  kroženja zaposlenih,
• izboljšanjem organizacije dela v izmenah (npr. s siste-

mom hitrega kroženja pri delu v izmenah),
• prožnim delovnim časom,
• prožnim upokojevanjem, itd.,
• vzpostavitvijo ustreznega vodenja in menedžmenta zapo-

slenih, 
• uvedbo timskega in projektnega dela,
• prilagajanjem in spreminjanjem organigrama podjetja 

glede na potrebe dela,
• uvedbo vitkega poslovanja v vseh oddelkih,
• uvedbo internega podjetniškega načina razmišljanja, 
• vzpostavitvijo učeče se organizacije in menedžmenta 

znanja,
• sistematičnim informiranje zaposlenih,
• uvedbo ciljne usmerjenosti, usmerjanje virov in procesov,
• s sodelovanjem organizacije pri raznih certifikatih (npr. 

družbeno odgovoren delodajalec; družini prijazno podje-
tje, projekt MEGA; ISO in drugi standardi, ki vključujejo 
sodelovanje z zaposlenimi…);

• spodbujanje delodajalcev, da sodelujejo pri razpisih ka-
terih namen je višanje zavzetosti zaposlenih, še posebej 
starejših zaposlenih.
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Kljub temu pa znaten tehnološki razvoj, zlasti na področju slikovnih zaslonov in delovnih mest, ter razvijajoče se potrebe 
in zmogljivosti starajoče se delovne sile zahtevajo nadaljnje ustrezne zakonodajne posodobitve (Evropska komisija, 2021). 
Industrija 4.0 in  5.0 predlaga vizijo o tem, kako bi lahko evropska industrija prevzela vodilno vlogo v zelenem in digitalnem 
prehodu tako, da bi uskladila pravice in potrebe delavcev s tehnološkim napredkom in zmogljivostmi planeta. Spreminjajoče 
se oblike dela, ki so med drugim posledica digitalizacije, modernizacije, vpeljave tehnološko sodobnih načinov dela  in pre-
cejšnje povečanje deleža prebivalstva, ki dela na daljavo (ali hibridno), bodo zahtevali tudi nove in posodobljene rešitve na 
področju varnosti in zdravja pri delu. 

Zaradi hitre uvedbe brezžičnih, mobilnih in drugih naprednih tehnologij ter povečane uporabe takšnih naprav za delo, 
je treba opraviti nadaljnjo analizo izpostavljenosti delavcev optičnemu sevanju in elektromagnetnim poljem ter analizo 
možnih škodljivih učinkov zmogljivejših naprav na zdravje.

Kot zelo pomembna podpodročja pri prilagoditvi orga-
nizacije dela in delovnega časa so v nadaljevanju opisana 
področja:

• prožne oblike dela,
• digitalizacija,
• vrnitev na delo po dolgotrajni odsotnosti.

I. Prožne oblike dela

Vpeljava informacijskih in komunikacijskih tehnolo-
gij je v gospodarstvu,  negospodarstvu, tudi v javnem 
sektorju, spremenila sam način delovanja. Poleg trajnih 
zaposlitev so vse bolj pogoste prožne oblike dela. Za raz-
vite družbe je namreč značilen porast prožnih delovnih 
mest, ki nadomeščajo tog sistem zaposlitev, značilnih za 
industrijska podjetja. Seveda so prožne oblike dela odvi-
sne od dejavnosti, s katero se organizacija ukvarja. Tam, 
kjer imajo proizvodne oddelke, je te prožnosti manj, kot 
v raznih režijskih službah. 

Za prožne oblike dela je značilno zaposlovanje za kraj-
ši delovni čas, pogodbeno delo, delo preko podjemnih 
pogodb. S strani države se spodbuja samozaposlovanje 
in prav ti samozaposleni pomagajo drugim poslovnim 
subjektom. Vse več je  sodela (coworking) in dela na 
daljavo, oziroma delati od koderkoli, kadarkoli. 

Res je, da se lahko prožne oblike dela smatrajo za za-
poslenega kot manj varne. Razvite družbe zato vse bolj 
uvajajo mehanizme, ki ščitijo zaposlene v primeru izgu-
be zaposlitev ali bolezni in omogočajo nadzor nad rav-
nanjem. Prožen trg dela z uveljavljenimi varnostnimi 
mehanizmi za zaposlene imenujemo trg varne prož-
nosti ali varne fleksibilnosti. 

Notranja mobilnost kadrov in fleksibilnost pri prila-
gajanju organizacije dela in delovnega časa je lahko 
bistvena prednost podjetja. Pri starejših zaposlenih je 
fleksibilnost oz. mobilnost znotraj podjetja izjemne-
ga pomena, saj mnoge rešitve za te zaposlene obstajajo 
že znotraj podjetja samega, le poiskati jih je potrebno. 
Dejstvo pa je, da v Sloveniji še ne obstaja ''kultura kro-
ženja'' po različnih delovnih mestih, oziroma je le ta 
redka (Štumpfl, 2016). 

Delno je zato kriva tudi obstoječa delovnopravna zako-
nodaja, ki premeščanj zaposlenih ne dovoljuje. Krože-
nje pa je seveda premeščanje. Težavo se lahko odpravi s 
sprejetjem ustrezne sistemizacije delovnih mest. Zaradi 
tovrstne togosti, se konkretnih ukrepov vezanih na kro-
ženje med delovnimi mesti, z željo  po zadrževanju sta-
rejših v delovni aktivnosti še vedno ne poslužuje dovolj 
delodajalcev.  Spodbudno pa je, da vse več delodajal-
cev meni, da so na tem področju potrebne spremembe,  
najprej v smeri spreminjanja delovnopravne zakonodaje 
ter spreminjanja kulture zgodnjega upokojevanja med 
zaposlenimi. 

V sodobnem času smo priča prilagajanju  delovnega časa, 
delovnim potrebam, pa tudi potrebam samih zaposlenih. 
Zaposleni z možnostjo fleksibilnega delovnega časa po-
ročajo o manjšem stresu na delovnem mestu in dosegajo 
boljše ocene pri uspešnosti in produktivnosti. Če ima za-
posleni torej možnost samonadzora nad delovnim časom, 
je to pomemben dejavnik za uspešno delovno okolje.

Uvedba prožnega dela tam, kjer je to mogoče, po-
meni priložnost za  spremembo v kulturi organiza-
cije. Ko postane prožno delo zakoreninjeno v kulturo 

podjetja, se ga ne obravnava več kot posebnost, temveč 
postane del vsakdanje prakse.
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ZA DELODAJALCA ZA ZAPOSLENE

Znižanje stroškov  najema pisarn Možnost usklajevanja osebnih dejavnosti in obveznosti z 
delom

Znižanje potnih stroškov  zaposlenih Boljši izkoristek prostega časa

Poveča se produktivnost zaposlenih, ker delajo z večjim veseljem Višje zadovoljstvo z delom

Manj absentizma zaradi večje motiviranosti zaposlenih Nižja raven stresa

Vodje so prisiljeni pogosteje dajati navodila, kar vpliva na višjo 
raven produktivnosti

Več fleksibilnosti

Vodje so prisiljeni več kontaktirati s sodelavci, da lažje kontrolirajo 
izvedeno delo 

Manj porabljenega časa za prevoz na delo in iz dela 

Lažje izvajanje tel. klicev, ker ne motimo sodelavcev

Manjši stroški za pripravo malic in kosil

Večji mir, kot če bi bili v pisarni z večjim št. sodelavcev

Vse bolj se na delovnih mestih uveljavlja tudi delo od doma, 
oziroma na daljavo, kjer je to glede na naravo dela  mogoče. 
Gre za do sedaj nestandardno obliko opravljanja dela, kate-
re bistven element je kraj opravljanja dela, saj zaposleni delo 
opravlja na svojem domu (lahko tudi na drugi lokaciji), 
hkrati si delno izbira tudi čas opravljanja delovnih zadolži-
tev. Zaposleni ima pri tem večjo stopnjo izbire organizira-

nja dela, delovnega časa in odmorov. Delo od doma ali tudi 
'delo na daljavo', je rezultat nove, fleksibilnejše, ekonomske 
in delovne organizacije v povezavi z razvojem digitalnih in 
telekomunikacijskih tehnologij. Pri tem se je treba znotraj 
podjetja dobro organizirati, saj je učinkovito sodelovanje z 
drugimi sodelavci, kot kontroliranje doseženih rezultatov 
zelo pomembno (Bratina, 2012). 

Tabela 3: Prednosti dela od doma

SLABOSTI DELA OD DOMA
• Manjši nadzor delodajalca nad zaposlenim, zato je težje meriti njegovo učinkovitost
• Več motečih faktorjev, ko delamo od doma, v pisarni smo na delo bolj skoncentrirani, zato pride lahko do manjše 

produktivnosti
• Sodelavci nam niso na voljo za izmenjavo raznih mnenj
• Oteženo je timsko delo
• Pomanjkanje druženja z sodelavci
• Odmori se lahko zaradi motečih faktorjev  razvlečejo čez 30 minut
• Delo se lahko razvleče čez cel dan
• Težje merjenje rezultatov opravljenega dela 
• Zaposleni, ki potrebujejo spodbujanje s strani vodij ali sodelavcev, so lahko manj uspešni
• Če domače okolje ni mirno, svoje zadolžitve opravljamo težje
• Zaposleni so manj vključeni v deljenje svojih predlogov in idej
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Opravljanje dela na lokaciji delodajalca, kot opravljanje 
dela od doma/na daljavo, imata tako pozitivne kot nega-
tivne lastnosti. Vse je odvisno od vodij, ki delegirajo delo 
in ki vodijo zaposlene, od dejavnosti,  s katero se organi-
zacija  ukvarja., pa seveda od informiranja zaposlenih o 
prednostih takega načina dela, ter kako zmanjšati negativ-
ne posledice takega načina dela. Seveda tudi od zaposlenih, 
kateri način dela jim bolj ustreza.  Vsekakor pa velja, da bo 
zaposleni produktivnejši, če bo svoje delo vsaj delno lahko 
opravljal na način, kot mu ustreza. 

V zadnjem času  ima zato uvedba prožnega dela vse več 
pozitivnih posledic, ki se odražajo na konkretnih poslov-
nih rezultatih, na primer na večji učinkovitosti in produk-
tivnosti ter zmanjšanem obsegu odsotnosti zaradi bolezni 
ali poškodbe in ostalih nepredvidenih odsotnosti.

Največja ovira pri vzpostavljanju prožnih oblik zaposlitve je 
pomanjkanje zaupanja med delodajalcem in zaposlenim. 
Da bi odstranili to prepreko, je potrebno v javnosti in pod-
jetjih povečevati ozaveščenost o prednostih prožnega dela 
za delodajalca in za zaposlene. Ovira je tudi neprilagojena  
delovnopravna zakonodaja, ki še vedno temelji na tradi-
cionalnih, do sedaj uveljavljenih načinih dela. Preudaren 
ureditveni okvir, ki bi omogočal enostavno uvedbo različ-
nih oblik prožnega dela, bi neposredno pomagal starejšim 
zaposlenim in njihovim delodajalcem, da kar najbolje izko-
ristijo prednosti tovrstnega sodelovanja. Za uvedbo takšne 
zakonodaje pa je potrebno širšo javnost in oblikovalce po-
litike opozoriti na prednosti prožnih oblik dela. Bistven del 
postopka ozaveščanja so tudi primeri dobre prakse.

Da bi dosegli večjo uveljavljenost prožnega dela, ki starejšim 
delavcem omogoča, da bodisi ostanejo vključeni v delovni po-
stopek, bodisi se v njega vrnejo, zahteva več ozaveščenosti in 
jasen zakonodajni okvir.

II. Digitalizacija

Poslovni modeli, načini poslovanja in naša prihodnost se 
spreminjajo. Intenzivna in inovativna raba IKT pomeni ve-
lik potencial za zmanjšanje stroškov poslovanja, poveča-
nje učinkovitosti dela, krepitev inovacijskih sposobnosti, 
izboljšanje angažiranja potrošnikov in širitve na nove 
trge. 

Ocenjeno je, da lahko digitalno proaktivna podjetja 
poslujejo do desetkrat bolje kot istovrstna podjetja, ki 

digitalnih tehnologij še ne uporabljajo.

Digitalizacija zahteva prevzemanje novih veščin, drugač-
nih, kot so bile značilne do sedaj. Poudarek je na specifič-
nih mehkih kognitivnih sposobnostih, ki se prepletajo z 
družbenimi veščinami, kot so osredotočenost, budnost, 
odprtost, prilagodljivost, radovednost, inovativnost, krea-
tivnost, podjetnost, odgovornost, vztrajnost, empatičnost, 
sodelovanje, čustveni nadzor, pozitivnost, večopravilnost 
ter hitro preklapljanje med različnimi nalogami in dejav-
nostmi.

Veščine, ki so specifične za področje digitalizacije so še 
veščine za upravljanje novih tehnologij in strojev (npr. 
robotika, 3D tiskanje), seznanjenost in domačnost pri so-
delovanju z roboti, matematične, računalniške in analitične 
veščine. Pričakuje se stalno učenje in nadgrajevanje veščin. 

35 % veščin potrebnih za uspeh na delovnem mestu 
danes, bo čez 5 let drugačnih.

Večina velikih podjetij že sistematično skrbi za strokov-
no rast zaposlenih in razvoj njihovih digitalnih kompe-
tenc. Z večjimi težavami se srečujejo mala in srednje ve-
lika podjetja, saj jim za te namene primanjkuje sredstev 

Evropske smernice, ki sta jih sprejeli Evropsko združenje trgovin na drobno in Evropsko združenje sindikatov 
vključujejo tudi prožne upokojitvene sheme, ki starejšim zaposlenim omogočajo delno upokojitev in delno zaposli-
tev. Slednje za delodajalca prinaša dodano vrednost zaradi vsega znanja in izkušenj, ki ga premore starejši delavec, 

slednjemu pa prinaša možnost postopne upokojitve in aktivno starost. Takšne prakse pomagajo starejšim do enakih 
možnosti na trgu delovne sile in prispevajo k boju proti diskriminaciji starejših na delovnem mestu. Delodajalce 
tako spodbujamo, da starejšim zaposlenim ponudijo takšne oblike dela, ali da že upokojenim delavcem ponudijo 

avtorsko ali pogodbeno sodelovanje, ali možnosti preko samozaposlitve.



in števila zaposlenih, kar predstavlja večje tveganje za 
zaostanek v tehnološkem napredku. Po podatkih Evrop-
ske unije, več kot 90 % malih in srednje velikih podjetij 
zaostaja pri digitalnih inovacijah. 

Podjetja, ki bodo želela ostati na trgu, bodo morala za-
gotoviti, da se bodo zaposleni na digitalno zahtevnejših 
mestih lahko dodatno izobraževali in usposabljali, prav 
tako pa je potrebno ostalim zaposlenim omogočiti, da 
pridobivajo vsaj za specifično delovno mesto potrebne 
digitalne kompetence. To bo povišalo uspešnost zaposlenih 
pri delu, kar je brez dvoma tudi želja in cilj delodajalca. 

Uporaba IKT prinaša določene koristi na področju varnosti 
in zdravja pri delu, predvsem ker zaposlenim prav zaradi 
IKT ni več potrebno tako pogosto delati v nevarnih de-
lovnih okoljih zaradi avtomatizacije nevarnih nalog. 

Prilagodljivi vzorci dela, ki jih omogoča digitalizacija, 
lahko prispevajo k dobremu počutju pri delu in ljudem 
omogočajo uravnavanje svojega poklicnega in zasebnega 
življenja. Uporaba IKT ljudem omogoča komunikacijo in 
izmenjavo dokumentov in informacij, ne da bi morali biti 
na istem mestu. Uporaba digitalizacije pomaga pri višanju 
učinkovitosti dela, manj je sestankov, na tak način skrbi-
mo tudi za zmanjšanje ogljičnega odtisa. 

Ne glede na vse pogostejšo vpeljavo digitalizacije v načine 
poslovanja, pa je nujno potrebno, da pri delu uporablja-
mo metode dela, način komuniciranja, ki je bil v veljavi 
že od nekdaj. Torej zaposlenim omogočiti tako fizično 
prisotnost kot tudi virtualno, odvisno od njihovih potreb, 
želja in od zmožnosti podjetja. Dobre ideje, predlaganja 
novih, spremenjenih načinov dela, iskanje rešitev je na-
mreč učinkovitejše pri skupinskem delu, takrat, ko smo v 
fizičnem stiku z drugimi. 

Prav starejši lahko imajo pri timskem delu, pri sprejema-
nju odločitev, pri predlaganju rešitev nekoliko več težav, 
sploh kadar je prisotna tudi digitalizacija,  saj velikokrat 
niso prepričani v to kaj zmorejo in znajo. Slednje lahko 
pomeni, da se manj izpostavljajo, zato jim je potrebno 
nuditi veliko spodbud, da bo njihova samozavest zrasla, 
s tem pa se povišala samoiniciativnost in lažje opravljanje 
dela v dobi digitalizacije. 
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KAKŠNE SO PREDNOSTI UČENJA NOVIH 
DIGITALNIH VEŠČIN?

• Digitalne kompetence lahko prinesejo raz-
bremenitev pri delu, saj nam npr. elektronske 
naprave s svojo hitrostjo in drugimi lastnostmi 
pomagajo pri opravljanju del, ki jih brez njih ne 
moremo opraviti ali celoten delovni postopek 
pospešijo. To je seveda smiselno, ko smo že do-
segli določeno stopnjo digitalnih kompetenc, da 
nam sama uporaba le-te ne predstavlja dodatne-
ga napora. 

• Digitalne kompetence in vpeljava robotizacije 
in modernizacije, lahko prinesejo tudi razbre-
menitev opravljanja težkega fizičnega dela, saj 
tovrstno delo vse bolj opravljajo stroji. Zapos-
leni pa prevzemajo lažja delo, to je  upravljanje 
teh strojev. 

• Računalniška pismenost nam omogoča samos-
tojno uporabo osnovne računalniške opreme 
in prav tako hitrejše prilagajanje na vse novosti 
in posodobitve vezane nanjo. Pomemben vidik 
računalniške pismenosti predstavlja iskanje, 
shranjevanje in prenašanje datotek.

• Višjo raven uporabe digitalnih kompetenc 
predstavlja uporaba digitalnih sistemov za 
intenzivno uporabo znanja, kar pomeni, da z 
znanjem ustvarjamo sisteme, ki nam dodatno 
pomagajo. Za uporabo in ustvarjanje teh siste-
mov ni pomembna zgolj digitalna pismenost, 
ampak zajema tudi strokovno znanje z določenega 
področja ali stroke ter višjo mero ustvarjalnosti. 

Prisilna digitalizacija: obdobje 'koronavirusa' 2020 

V času »prisilne izolacije« leta 2020, ko je zaradi izrednih razmer 
ob epidemiji covid-19 veliko podjetij preklopilo na delo na daljavo 
ali druge oblike digitalne preobrazbe dela ali delovnega mesta, se je 
kot ključnega pomena pokazalo, da ima podjetje razvito jasno or-
ganizacijsko strukturo, da so poslovni procesi definirani in prilago-
jeni za digitalni svet ter da imajo zaposleni vse potrebne dostope do 
najpomembnejših podatkov in dokumentov, ki jih potrebujejo pri 
delu. Organizacije, ki so tudi v času pandemije želele nemoteno ali 
s čim manj motnjami poslovati, so bile soočene s t.i. »prisilno di-
gitalizacijo«. Digitalna preobrazba pa ni zgolj preobrazba delovnih 
procesov in delovnih mest, temveč je tudi postopek razvoja novih 
odnosov s strankami, poznavanja njihovih potreb ter omogoča ne-
moteno komunikacijo in izmenjavo informacij med zaposlenimi, 
s strankami ter s poslovnimi partnerji. Pri tem je treba upoštevati, 
da trend povečevanja prožnih oblik dela tudi po obdobju epidemije 
ne more temeljiti na množičnih, temveč na specifičnih rešitvah, ki 
bodo prilagojene organizacijam, zaposlenim in strankam.



51

III. Vrnitev na delo po dolgotrajni  odsotnosti

Prilagajanje organizacije dela in delovnega časa je smiselno tudi v 
primerih, ko se zaposleni vračajo na delovno mesto po dolgotraj-
ni odsotnosti. Daljša odsotnost od dela je lahko stresna, zato vsi 
vključeni stremijo k čim hitrejšem in učinkovitemu povratku 
zaposlenega na delovno mesto. Pri tem je izjemnega pomena 
primeren postopek reintegracije, tako za zaposlenega kot za de-
lodajalca. Po podatkih analize iz leta 2017 (Ignjatovič in Kanjuo 
Mrčela, 2017) so zaposleni v Sloveniji, ki se po daljši bolniški od-
sotnosti vrnejo na delo, redkeje (47,8 %) deležni pomoči, ki bi 
jim pomagala k hitrejši ponovni vključitvi v delovno okolje kot v 
EU (61,7 %). 

Če je zaposleni dlje časa odsoten zaradi različnih  razlogov, se po 
vrnitvi lahko počuti izključenega, ne zaupa v svoje sposobnosti, 
ipd. Da bi bila reintegracija čim bolj uspešna, je pomembno, da 
med odsotnostjo ostaneta tako zaposleni kot vodja v stikih. Delo-
dajalec zaposlenega obvešča o morebitnih novostih in spremem-
bah na delovnem mestu, ob vrnitvi pa zaposlenemu omogoči 
različne prilagoditve ter mu nudi oporo. Na ta način se zaposleni s 
svojim bojaznimi in težavami lažje sooči ter se je sposoben hitreje 
vrniti v delovni proces (Bogolin idr., 2017).

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 postopnim izboljšanjem vzdržljivosti in samozaupanja zaposle-
nega postopno zviševanje delovnih ur. Pogosto imajo zaposleni 
potrebo po prilagoditvah, ki bi jim pomagale lažje opravljati nje-
govo delo, kar lahko vključuje tudi premestitev na lažje delovno 
mesto. Prilagoditve je lažje uvesti, kadar so zaposleni kooperativni 
in odprti za spremembe. V primeru, ko gre za odsotnost iz razloga 
kronične mišično-skeletne bolečine, delodajalci izražajo tudi željo 
po aktivni vključitvi in sodelovanju z rehabilitacijskim centrom, ki ga 
zaposleni obiskuje (Jakobsen in Lillefjell, 2014, v Bogolin idr., 2017).

Ukrepi, ki jih podjetja izvajajo ob vrnitvi zaposlenega po dol-
gotrajni odsotnosti  so tudi pogovori s strani neposrednega 
vodje, kadrovske službe in drugih strokovnih delavcev. Gre za 
mehki ukrep pri reševanju te problematike, vendar zelo učinkovit, 
saj delodajalec s tem pridobi vpogled v stanje zaposlenega, lažje 
razume njegove probleme in predlaga morebitne ukrepe. Zapos-
leni pa s tem pridobi samozaupanje, motivacijo za delo ter obču-
tek vrednosti. 

Večja podjetja oblikujejo time za hitrejšo reintegracijo zaradi 
daljše  odsotnosti, v katerega so vključeni različni strokovnjaki. V 
timu se določijo ukrepi za vsakega posameznika in izvajalca (npr. 
razgovor z zaposlenim s strani vodje, razgovor s strani kadrovske 
službe, razgovor kadrovske službe z lečečim zdravnikom, napotitev 
na usmerjeni zdravniški pregled, kontrola bolniškega staleža), v na-
daljevanju pa se spremlja realizacijo in učinke le-teh (ZZZS, 2010).

PRIPOROČILA VODJEM TISTIH ZAPOSLENIH,  
KI SE VRAČAJO NA DELOVNO MESTO PO 
DALJŠI ODSOTNOSTI: 

• Ostati v stiku s sodelavcem, ki je odsoten, 
obveščati ga o spremembah, ki se dogajajo v 
podjetju ali na delovnem mestu.

• Še preden se vrne na delovno mesto mu poja-
snite postopek povratka na delo. Priporočljivo 
je skupaj z zaposlenim, ki je bil odsoten sestaviti 
načrt povratka. Pomembno je, da vključimo no-
vosti, spremembe, sodelavca, ki mu bo na voljo 
za pomoč, dodatno izobraževanje…) 

• Priporočljivo je, da se takega zaposlenega prvih 
14 dni ne obremenjuje z zelo zahtevnimi naloga-
mi, da bo prehod lažji. Postopno naj se zahtev-
nost stopnjuje. 

• Vsako vračanje na delovno mesto naj bo dobro 
načrtovano, prilagojeno posamezniku in tudi 
redno vrednoteno, vendar kljub vsemu prilago-
dljivo posamezniku. 

• Nudenje podpore in pomoči, ko se vrne nazaj na 
delovno mesto. Naj se sodelavec počuti sprejete-
ga, dobrodošlega.

• Uporabiti čustveno inteligenco. Če opazimo, da 
je slabe volje, da se ne počuti dobro, ga o tem 
povprašamo, mu pomagamo.  Sprotno reševanje 
problemov je zelo koristno. 

• Po potrebi mu prilagodite delovno okolje. 
Prilagoditve pomagajo pri hitrejšem in lažjem 
opravljanju delovnih zadolžitev. 

• Vodja naj tudi ostale sodelavce pripravi na 
prihod manjkajočega zaposlenega. To pomeni 
razložiti, da mogoče tisti, ki prihaja ne bo želel 
povedati zakaj ga toliko časa ni bilo In da je pot-
rebno upoštevati želje odsotnega. Prav tako tis-
tega zaposlenega,  ki bo odsotnega mentoriral, 
opolnomočiti z ustreznim znanjem in načinom 
podajanja informacij drugemu zaposlenemu. 
Zaposleni, ki ga ni bilo daljše obdobje potrebuje 
čas, da ponovno osvoji delovne zadolžitve. 

• Prvi dan prisotnosti naj ga na delovno mesto, 
kjer bo delal, vedno spremi bodisi nekdo iz 
kadrovske službe, bodisi neposredno nadrejeni. 
Namen je, da prebije strah in sram po ponovni 
vzpostavitvi stika z ostalimi, kot tudi strah pred 
pričetkom dela. 
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4. UGOTOVITVE PO ZAKLJUČKU IMPLEMENTACIJE MODELA AKTIVNEGA 
IN ZDRAVEGA STARANJA V PODPRTA PODJETJA 1. IN 2. SKLOPA 

S končno primerjalno analizo stanja smo pridobili rezul-
tate, kako so vključena podjetja v projektu POLET nas-
lavljala področja aktivnega in zdravega staranja ter od-
sotnosti z dela – katere ukrepe so izbirala za upravljanje 
teh področij, kako so tekom projekta spremenila stališča 
do starejših zaposlenih, kako so koristila oz. se udele-
ževala aktivnosti v okviru projekta POLET, kakšen na-
predek so dosegla na določenih področjih v podjetjih ter 
kako se je navedeno razlikovalo med dvema sklopoma 
podprtih podjetij. Izsledki so spodbudni z vidika naslav-
ljanja področja aktivnega in zdravega staranja v vklju-
čenih podjetjih ter napredka, ki so ga podjetja zaznala v 
času implementacije modela v njihova podjetja.

Epidemija covida-19 je pomembno vplivala na vse pro-
jektne aktivnosti v okviru projekta POLET. Prav tako so 
vključena podjetja iz tega razloga projektne aktivnosti 
in implementacijo modela postavila v ozadje, saj so se 
v zadnjih dveh letih soočala s številnimi spremembami 
na račun epidemije covida-19, in iz danes na jutri mo-
rala spremeniti organizacijo dela, načine vodenja, komu-
nikacijo z zaposlenimi in strankami, itd. Pri tem so se 
soočali tudi s fluktuacijo kadra in povsem novimi izzivi 
na področju bolniških odsotnosti, predvsem beleženja. 
Pri tem podjetja niso imela enotnega sistema, pri čemer 
smo ugotavljali, da je morda v nekaterih podjetjih do po-
višanja % BS prišlo tudi zaradi beleženja različnih odsot-
nosti kot bolniške odsotnosti, čeprav tja ne spadajo (npr. 
karantena zaradi stika z okuženo osebo, varstvo otroka 
zaradi višje sile, ipd.), med zaposlenimi se je pojavljalo 
tudi izkoriščanje kratkotrajnih bolniških odsotnosti do 
3 dni, saj za to niso potrebovali potrdila zdravnika itd. 

Kljub temu, da glavni cilj projekta, zmanjšanje odstotka 
bolniške odsotnosti za 10 %, ni bil dosežen, lahko vse-
eno govorimo o številnih koristih, ki jih je v vključena 
podjetja prinesla implementacija celovitega modela za 
aktivno in zdravo staranje zaposlenih ter odsotnosti z 
dela.

Najpomembnejši rezultat ob koncu implementacije mo-
dela v vključena podjetja se je pokazal pri tem, da pod-
jetja iz obeh sklopov ocenjujejo starejše zaposlene kot 
dragoceni kader, ohraniti jih na delovnih mestih, tudi 
po preteku zakonske meje za njihovo upokojitev, se jim 
zdi pomembno. Podjetja ob koncu zaznavajo manj ovir 
na področju aktivnega in zdravega staranja v svojih 
podjetjih. Tako v 1. sklopu, kot v 2. sklopu se je največja 
razlika pokazala pri tem, da je na začetku projekta prib-
ližno tri četrtine podjetij bilo mnenja, da na področju 
aktivnega in zdravega staranja nima dovolj znanja in in-

formacij, po 16. mesecih pa tako meni le še približno 
tretjina podjetij, kar je spodbudno. V obeh sklopih se 
je zmanjšal tudi delež podjetij, ki so mnenja, da nima-
jo ustreznih finančnih virov za izvajanje ukrepov. Ver-
jamemo, da smo z informiranjem in osveščanjem ter s 
pripravljenim naborom inovativnih ukrepov podjetjem 
predstavili številne ukrepe, ki ne zahtevajo velikega fi-
nančnega vložka.

Velika podjetja so sicer kot oviro pogosteje navajala, da 
je epidemija covid-19 onemogočila izvajanje ukrepa ter 
da niso predvideli ustreznih financ za izvajanje ukrepa, 
hkrati pa je pri vseh velikih podjetjih vodstvo bilo naklo-
njeno izvajanju ukrepov v okviru projekta. Številne spre-
membe, ki so sledile omejitvam in ukrepom v povezavi 
s covid-19, in ovire povezane s tem, so pričakovano bile 
bolj prisotne v večjih organizacijah kot manjših, ki so na-
čeloma lažje, z večjo fleksibilnostjo obvladovale omenje-
ne omejitve in spremembe v tem obdobju. 

Največji napredek so podjetja ocenila na področju dela 
od doma in na področju spodbujanja medgeneracijske-
ga sodelovanja v podjetju, kar je prav tako bil eden iz-
med ciljev projekta. 

Aktivnosti v projektu POLET so bile kljub epidemiji co-
vid-19 prilagojene na način, da so aktivnosti potekale 
ne glede na omejitve, torej tudi v primeru dela od doma 
– vsa izobraževanja za predstavnike podjetij so že na kon-
cu 1. sklopa in v celotnem 2. sklopu projekta bila izvedene 
v spletni obliki, celotna interaktivna platforma za deloda-
jalce (t.i. spletni portal) pa je že v osnovi bila predvidena 
kot spletni pripomoček za komunikacijo med podjetji in 
izvajalci projekta, kot tudi kot hiter in enostaven način za 
dostopanje do vseh strokovno-informativnih gradiv, ki so 
bila ustvarjena za distribucijo med zaposlene v vključenih 
podjetjih.

Skoraj polovica vključenih podjetij iz 1. sklopa je od 
štirih področij v celovitem modelu za implementacijo 
ukrepa izbrala ukrep s področja psihosocialnih vidi-
kov zdravja in dela. Največ ukrepov je bilo vezanih na 
področje komunikacije, izboljševanja klime v podjetju, 
vzpodbujanja neformalnih druženj vseh zaposlenih in 
podobno. Izboljšanje komunikacije med različnimi od-
delki in nenazadnje različnimi generacijami se je torej 
izkazala kot največja potreba mnogih sodelujočih podje-
tjih. Tematike psihosocialnih vidikov zdravja in dela so 
se v 1. sklopu izkazale tudi kot najbolj zaželene pri vse-
binah izobraževanj, zato smo te vsebine podjetjem tudi 
največkrat ponudili, zlasti v spletnih izobraževanjih. 
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Več kot polovica vključenih podjetij iz 2. sklopa pa je 
izmed štirih področij v celovitem modelu za implemen-
tacijo izbrala ukrep s področja varnega in zdravega de-
lovnega okolja. Največ ukrepov je bilo vezanih na po-
dročje telesnega zdravja in zdravega življenjskega sloga 
in ergonomije (aktivni odmori, dostop do bolj zdravih 
malic, skupinske vadbe, ipd.). Te tematike so bile tudi 
v okviru izobraževanj najbolj obiskane s strani podjetij, 
medtem ko so vsebine s področja »mehkih veščin« bile 
bolj priljubljene pri strokovno-informativnih gradivih, o 
katerih so podjetja v mesečnih poročilih poročala, da so 
jih največkrat izbirala pri distribuciji med svoje zaposlene.    

Rezultati ankete zadovoljstva so pokazali, da so podprta 
podjetja bila na splošno zelo zadovoljna z vsebinami pro-
jekta POLET, prav tako pa so izkazala zadovoljstvo z ak-
tivnostmi in strokovno-informativnimi gradivi. Menijo, 
da jim omenjena gradiva veliko ali celo zelo veliko poma-
gajo pri skrbi za področje aktivnega in zdravega staranja. 

V končnih analizah stanja po obeh sklopih projektnih ak-
tivnosti smo ugotavljali, da bi bilo pomembno v sodelu-
jočih podjetjih morda meriti število poškodb pri delu 
in izven dela oz. odstotek BS, ki izhajajo iz tega razloga. 
Naš predlog je, da bi podjetja beležila, na katerih delovnih 
mestih oziroma v katerih delovnih skupinah, oddelkih ali 
enotah se pojavlja več poškodb, kar je smiselno predvsem 
pri srednjih in velikih podjetjih. Mnoga od njih to že poč-
nejo. Prav tako bi bilo smiselno spremljati ali se poškodu-
jejo vedno isti zaposleni ali se nesreče zgodijo različnim za-
poslenim ter opredeliti razloge za nesreče. Pri teh razlogih 
bi bilo predvsem smiselno preveriti ali gre za neupoštevanje 
navodil za varno opravljanje dela ali pomanjkanje ustrezne 
opreme za delo. Kadar bolniške odsotnosti nastajajo za-
radi poškodb ali dolgotrajnih delovnih obremenitev, le-te 
pustijo posledice v obliki bolezni ali kroničnih poškodb, 
zatorej je potrebno delovna mesta ustrezno prilagoditi ne 
samo starejšim zaposlenim, ampak delovati preventivno že 
pri mlajših zaposlenih oz. ko posameznik nastopi delo na 
določenem delovnem mestu. 

Ves čas implementacije ukrepov so podjetja imela na 
voljo strokovno podporo in svetovanje multidisciplinar-
nega tima, vendar je presenetil podatek, da timu stro-
kovnjakov predstavniki podjetij in delodajalci niso v 
veliki meri zastavljali konkretnih, vsebinskih vprašanj 
s področij ergonomije, promocije zdravja na delovnem 
mestu, psihologije ali medicine dela. Največ svetovanj je 
bilo vezanih na načrtovanje, izvajanje ukrepov v pod-
jetjih in tehnična vprašanja glede poročanja ali delova-
nja portala ipd. Verjetno zaradi tega, ker so se številna 

podjetja prvič aktivno spoprijela s področjem aktivnega 
in zdravega staranja ter so pri tem potrebovala podporo. 
Svetovanja so torej predstavljala veliko dodano vrednost 
za podjetja, da so se lahko pri izvajanju aktivnosti kadar-
koli obrnila za nasvet strokovnjaka in tudi takoj dobila 
ustrezne smernice za delovanje. 

Upravljanje s starejšimi zaposlenimi v podjetjih (p)
ostaja še kako aktualno in nujno potrebno, kar predpos-
tavljamo, da so prepoznala tudi podjetja vključena v projekt 
POLET. Prepoznavamo, da delodajalci že sprejemajo dolo-
čene ukrepe, ki ohranjajo in spodbujajo produktivnost kot 
tudi podaljševanje aktivnosti in izboljševanje zdravja zapo-
slenih, zlasti starejših. A ravno zaradi demografskih trendov 
in sprememb tudi v prihodnje ostaja potreba po projektih, ki 
celostno naslavljajo področje aktivnega in zdravega staranja 
ter odsotnosti z dela. Delodajalce je namreč pomembno še 
naprej osveščati o tem, da področje aktivnega in zdravega 
staranja ter odsotnosti z dela niso zgolj »težava«, ki jo je 
potrebno odpraviti, temveč, da preventivna skrb za zdravje 
na delovnem mestu predstavlja priložnost, da se izbolj-
šajo delovni pogoji, hkrati pa tudi počutje, klima v orga-
nizaciji, odnosi ter s tem tudi zavzetost in učinkovitost 
zaposlenih. Hkrati je pomembno zaposlene informira-
ti o pomenu zdravja ter jih motivirati, da prevzamejo 
skrb za lastno zdravje. Le-to namreč predstavlja osnovo 
za zavzete, učinkovite in prilagodljive zaposlene, kar je 
še posebej pomembno v času velikih družbeno-ekonom-
skih sprememb, ki smo jim (bili) priča v zadnjem času.

Z ustreznimi ukrepi in pristopi je potrebno poskrbeti, da 
bo delovno okolje postalo varovalno okolje za ohranjanje 
in krepitev zdravja zaposlenih. Pri tem je pomembno, da 
ukrepi temeljijo na ugotovljenih potrebah zaposlenih in 
da so ciljno usmerjeni na težavna področja. Pomembno bi 
bilo, da se podjetja v svojih ukrepih za promocijo zdrav-
ja na delovnem mestu osredotočajo na vsa štiri področja 
celovitega modela: zdravo in varno delovno okolje, psi-
hosocialne vidike zdravja in dela, karierni razvoj zapo-
slenih ter prilagajanje organizacije dela in delovnega 
časa. Da torej izvajajo raznovrstne ukrepe, ki vključujejo 
tako ergonomijo, duševno zdravje, krepitev organizacijske 
klime ter izboljšanje komunikacije in medosebnih odno-
sov na delovnem mestu, kot tudi vseživljenjsko učenje in 
vzpodbujanje kariernega razvoja zaposlenih. Prav tako 
je pomembno, da so v podjetjih pozorni na nova in na-
stajajoča tveganja ter spremembe načina dela v priho-
dnosti, kar smo v praksi zaznavali v primeru covida-19. 
Predvideti in obravnavati je potrebno torej tudi nova tve-
ganja, da se zagotovijo varna in zdrava delovna mesta v 
prihodnosti. 
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5. VPELJAVA STRATEGIJE RAZVOJA ZAPOSLENIH 

Razvoj kompetenc, usposabljanje samih zaposlenih 
oziroma razvoj kadrov je najučinkovitejši, če se defi-
nira in zapiše v strategijo razvoja vseh zaposlenih. Za-
radi vse pogostejšega prepletanja dela s pomočjo pame-
tnih strojev, naprav, je strategija zelo pomembna prav za 
višanje kompetenc in zadovoljstva starejših zaposlenih. 
Ljudje namreč neradi posegamo po novih načinih dela, 
kar vsekakor delo s pametnimi stroji je. Zato je nujno 
definiranje primanjkljaja, definiranje ciljev, definiranje 
presečnih in željenih vrednosti. Ustrezno pripravljena 
strategija, ki predvideva zahtevane kompetence zaposle-
nih z dolgoročnega vidika, predstavlja nujno podlago in 
temelj za ciljni individualni razvoj zaposlenih, pridobi-
vanje njihovih kompetenc, ki bodo v skladu s prihod-
njimi potrebami podjetja. Še posebej je to ključno v ob-
dobju, kjer je tehnološki razvoj izjemno hiter in močno 
vpliva tudi na oblike in načine dela ter spekter storitev 
in proizvodov.

Načrtno upravljanje starejših zaposlenih je odgovor na 
demografska dejstva in predstavlja usmeritev znotraj 
kadrovskega področja, ki zahteva specifične poudarke 
in osredotočenosti. Za učinkovito upravljanje starejših 
zaposlenih je pomembno, da imajo v podjetjih ustrezno 
oblikovano strategijo, ki predstavlja izhodišče za načrtno 
upravljanje aktivnega staranja zaposlenih. Strategija je 
smerokaz, kakšna je dolgoročna usmerjenost podjetja v 
odnosu do starejših zaposlenih, kaj so v podjetju zmožni 
narediti ter kako bodo realizirali zastavljene programe in 
ukrepe. Nujno je, da je strategija za načrtno upravljanje 
aktivnega staranja, integrirana v nadredno strategijo ra-
zvoja kadrovskega področja za vse zaposlene. Le na tak-
šen način bo skrb za aktivno in zdravo staranje, celovita 
in povezana s strateško usmeritvijo in filozofijo organi-
zacije o ravnanju z intelektualnim kapitalom. 

Prava vrednost strategije pa se seveda pokaže z uspeš-
nostjo implementacije – najučinkovitejša je praktično 
vpeljana strategija. Zato je ključno, da se pri oblikovanju 
strategije presodi potrebnost, izvedljivost in uporabnost 
zastavljenih strateških izhodišč. Pri uvajanju strategije 
predstavlja ažurna komunikacija in vključenost zapo-
slenih, zelo veliko vlogo. Zato je pomembno, da so zapos-
leni prisotni v večjih fazah oblikovanja in izvajanja strate-
gije. Posebno vlogo imajo pri tem vodje vseh nivojev, saj 
predstavljajo nepogrešljiv vezni člen med vsemi nivoji in 
strukturami v podjetju. 

Oblikovan je dokument, ki vsebuje vse elemente, ki or-
ganizacijam omogoča, da bodo lahko pripravili izhodišča 

in želeno smer za srednjeročno – načrtno, organizirano 
in sistemsko obvladovanje problematike starejših zapo-
slenih. Vključuje ustrezno analizo stanja, identifikacijo 
problemskih področjih, opredelitev ciljev in definiranje 
akcijskega načrta za izvedbo zastavljenih aktivnosti. Do-
kument je prilagojen modelu in vključuje štiri vsebinska 
področja aktivnega in zdravega staranja. Predlagamo, da 
ga posamezna podjetja uporabijo kot izhodišče in ga po 
potrebi prilagodijo na svoje specifike (velikost, naravno 
dela, kadrovsko strukturo, ipd.).

Strategija za aktivno staranje (Priloga št. 4).
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6. SMERNICE IZDELAVE KARIERNEGA NAČRTA  

Razvoj in krepitev kompetenc postajata vse bolj po-
membna zaradi nujnosti hitrega reagiranja na spreme-
njene načine dela posameznega podjetja ali organizacije. 
Zato predstavlja karierna orientacija ključno dimenzijo 
vseživljenjskega učenja. 

Prepoznavanje vrzeli v kompetencah podjetja, pomaga pri 
kariernem razvoju novo zaposlenih, prerazporejanju in nap-
redovanju, pri načrtovanju in spodbujanju kariernega razvo-
ja zaposlenih. Tudi pri vzgajanju ključnih in perspektivnih 
kadrov, odkrivanju potencialov. Izdelava kariernega načrta je 
nujna zaradi hitrejšega sledenja in prilagajanja tehnološkemu 
razvoju. Pomembna je pri oblikovanju učinkovitega nagraje-
vanja delovne uspešnosti ter pri motiviranju. 

Karierna orientacija in planiranje razvoja kariere sta 
pomembna za vse zaposlene, še posebej za starejše za-
poslene. Delovna doba se namreč  podaljšuje, znanje zelo 
hitro zastari in če želijo zaposleni svoje življenje upravljati 
v duhu aktivnega in zdravega staranja, je karierni razvoj 
prav za to kategorijo še posebej pomemben. 

Aktivnosti vsake delovne operacije so znane vnaprej. 
Vprašanje pa je, kdo bo te zadolžitve opravljal. Vse več je 
podjetij, ki se že zavedajo, da bo zaposleni pri delu bolj 
zadovoljen, da bo produktivnejši, če bo lahko vsaj del 
delovnih zadolžitev izbiral sam.  Zato je dobro, da vodja 
preden ob podpori kadrovske službe delegira delo, dobi 
ustrezne informacije, katere zadolžitve bi lahko zapos-
leni zaradi znanja, ki ga ima, in zaradi osebne želje, raje 
opravljal. Nato se pripravi tudi načrt kariernega razvoja 
posameznika. 

Namen individualnega kariernega načrta: 
• Analizirati delovno mesto posameznega zaposlenega 
• Ugotoviti razvitost  kompetenc na določenem delov-

nem mestu za vsakega zaposlenega 
• Določitev kariernih ciljev, zahtevane kompetence
• Določitev razvojnih aktivnosti za doseganje kariernih 

ciljev, glede na potrebe podjetja in pričakovanja posa-
meznika

• Spremljanje in merjenje napredka posameznika 

Faze procesa usposabljanja: 
• Določitev potreb po usposabljanju
• Določitev ciljev usposabljanja
• Oblikovanje plana programov usposabljanja
• Izvedba usposabljanja
• Evalvacija, ocenjevanje rezultatov  
• Izvajanje korekcij, izboljšave ali razširitev usposabljanj

6.1 POMEN VODENJA PRI 
RAZVOJU KOMPETENC SO-
DELAVCEV
 
Pri razvoju kompetenc zaposlenih imajo zelo pomembno 
vlogo njihovi neposredni in posredni vodje. Predpogoj za 
razvoj kompetenc je namreč ustrezno vodenje, saj so vodje 
tisti, ki motivirajo zakaj je karierni razvoj nujen. Vodje ugo-
tavljajo posameznikov interes in priložnosti, ali je zaposle-
ni pripravljen delati na novih področjih, se je pripravljen 
prilagajati novim oblikam dela, novim načinom dela, se je 
pripravljen v ta namen usposabljati in pridobivati nova zna-
nja in tako zmanjševati primanjkljaj znanj in veščin. Vodja 
spodbuja pri načrtovanju prevzemanja novih delovnih za-
dolžitev, spodbuja k krepitvi fizičnega in psihičnega zdrav-
ja, kar pripomore k aktivnemu in zdravemu staranju.
 

6.2 PRIPRAVA VODIJ IN OD-
GOVORNIH ZA RAZVOJ KA-
DROV ZA PREPOZNAVANJE  
POTREBNIH KOMPETENC, 
TUDI NA NAČIN,  
DA VEDO KAM GRE RA-
ZVOJ DEJAVNOSTI 
 
Osebe zadolžene za razvoj kadrov in vodje je potreb-
no pripraviti na sistematično prepoznavanje potreb po 
posameznih kompetencah z namenom lažjega načrtovanja 
kariernega razvoja zaposlenih. Prva faza individualnega kari-
ernega načrta je pregled stanja v organizaciji, in sicer ali imajo 
že ima prepoznane ter zapisane ključne splošne in specifične 
kompetence in/ali kompetenčne profile delovnih mest. Vse 
kompetence naj bodo razvojno naravnane, kar pomeni, da je 
potrebno upoštevati smernice razvoja poslovnega subjekta, 
dejavnosti, države in sveta, za lažje določanje vsebin posame-
znih veščin in znanj. 

Preveri se tudi, kako delodajalec meri stopnjo razvoja kad-
rov, katere metode uporablja, katerih vprašalnikov se poslu-
žuje. Ali vodi letne oziroma mesečne razvojne pogovore z 
zaposlenimi, kjer se ugotavlja ta stopnja razvoja in nato po 
potrebi ukrepa. 

Vodje je potrebno učiti prepoznavati stopnjo razvitosti do-
ločene kompetence, predpogoj za to pa je ustrezno vodenje 
sodelavcev. 
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6.3 PRIPRAVA ZAPOSLE-
NIH NA PLANIRANJE INDI-
VIDUALNEGA KARIERNEGA 
NAČRTA 
Posameznik naj bo najprej vključen v motivacijski program 
(individualni ali skupinski), kjer se predstavi smiselnost 
razvoja lastne kariere, analizira se potencial posameznika 
za opravljanje določenih opravil, ter izdela karierni načrt 
za krepitev kompetenc. Z ustrezno pripravo in nato samim 
sistematičnim razvojem vsak zaposleni doseže, da bo  delo 
opravljal lažje, bolj kvalitetno, da bo pri delu užival. 

Z ustreznim razvojem sam zaposleni poskrbi za boljše zdra-
vstveno počutje, pripravo na aktivno zdravo staranje in od-
loženo upokojevanje. 

6.4 VRSTE KOMPETENC ZA 
UČINKOVITO IZVAJANJE  
DELOVNIH ZADOLŽITEV
Vsaka panoga ima svoje kompetence, vendar pa so 
 najpomembnejše kompetence enake, ne glede na panogo.

1. Delovno specifične/strokovne  kompetence  
• Strokovnost na področju strojev, naprav, orodij 

(zaposleni pozna delovanje in pravilno rokuje z vse-
mi delovnimi sredstvi)

• Kakovost, gospodarnost in odgovorno ravnanje 
(zaposleni upošteva vsa režime, predpise in zakon-
ske usmeritve)

• Trajnostni razvoj (zaposleni ima strokovna znanja 
in upošteva načela ekologije, trajnostnega razvoja 
ter varovanja okolja., upošteva predpise, sledi pri-
poročilom)

• Strokovni razvoj (zaposleni ima specifična znanja, 
pozna trende dela v svoj panogi in področjih veza-
nih na panogo, pozna standarde, strokovno znanje 
nadgrajuje in ga uporablja). 

2. Podjetniške kompetence 
• Osredotočenost na kupce storitev in/ali prodajnih 

artiklov (zaposleni je seznanjen z potrebami, želja-
mi, zahtevami kupcev, pozna načine reševanja po-
treb strank, s kupci gradi pozitivne odnose)

• Osredotočenost na razne druge deležnike (za-
posleni je seznanjen s kom delodajalec poleg svo-
jih kupcev še sodeluje, pozna načine reševanja že-
lja npr. lokalne skupnosti, predstavnikov države, 
nevladnih organizacij, raznih združenj…). 

 
3. Kompetence medosebnega komuniciranja in sodelovanja 

• Usmerjenost v izboljšave (zaposleni prepozna pri-
ložnosti za izboljšave in jih uresničuje, je pozitivno 
naravnan do sprememb in drugačnih načinov dela)

• Medsebojno sodelovanje (zaposleni sodeluje z 
drugimi, upošteva skupne in ne individualnih in-
teresov, pripravljen je pomagati in izmenjevati in-
formacije)

• Učinkovito organiziranje lastnega dela in večop-
ravilnost (zaposleni delo optimalno organizira, se 
zna prilagajati v nepredvidenih situacijah, zna op-
ravljati različna dela)

• Inovativnost in reševanje problemov (zaposle-
ni je inovativen in pri delu samostojen,  išče nove 
načine dela, se zaveda svojih pomanjkljivosti in jih 
odpravlja) 

• Komunikacija (zaposleni je pri podajanju informa-
cij jasen, razločen, ima retorične spretnosti ustre-
zne za delo, ki ga opravlja, je prijazen in spoštljiv 
do sebe, sodelavcev, vodij, do strank in ostalih de-
ležnikov). 

4. Kompetence dobe digitalizacije 
• Poznavanje sodobnih digitalnih orodij (zaposleni 

učinkovito uporablja digitalne naprave, pametne 
stroje, orodja in sodobno tehnologijo, uporablja de-
lovnemu mestu primerne računalniške programe, 
skrbi za digitalno varnost).
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6.5 ANALIZA TRENUTNEGA 
STANJA RAZVITOSTI KOM-
PETENC IN DEFINIRANJE 
ŽELJENIH/ZAHTEVANIH 
KOMPETENC 
Preden se prične z izdelavo plana razvoja posameznega za-
poslenega je potrebno analizirati trenutno stanje razvitosti 
posameznih kompetenc. Naredi se podroben nabor vseh 
kompetenc, nujnih za opravljanje nekega dela. 

Nato se ocenjuje najprej trenutno/zatečeno stanje stopnje 
razvitosti veščin in znanj. Ocenjuje se razvitost na več sto-
pnjah (npr.: vedenje ima pod zadovoljivo ravnijo, vedenje 
ima zadovoljivo razvito; vedenje ime zelo dobro razvito. To-
rej od tega, da so možne velike izboljšave pri delu, do tega, 
da delo že opravlja samostojno, oziroma da je celo zgled 
drugim, da prenaša znanje na druge). Vrednosti so lahko 
številčne npr. od 1 do 5. 

Definira se tudi željene/zahtevane kompetence, in ugotavlja 
razkorak/vzel med trenutnimi in željenimi kompetencami. 
Ta razkorak se zapiše (npr. vrzel znanja je zelo visoka, sre-
dnja, nizka). Vrzel se ovrednoti z točkami. 

Razvoj kompetenc na ravni panoge, na ravni podjetja. Ve-
ščine, znanja zaposlenih so odvisne ne samo od delovnih 
zadolžitev posameznika, temveč tudi od panoge, v katero 
delodajalec spada. Ker se namreč organizacije, ki sicer spa-
dajo v isto panogo ukvarjajo z različnimi dejavnostmi, se 
kompetence lahko delno razlikujejo od kompetenc v isti 
panogi.  V kolikor se kompetence razvijajo za celotno pa-
nogo,  je to ceneje, kot da vse kompetence razvija samo en 
delodajalec. Deljenje dobrih praks namreč poceni usposa-
bljanja, saj si organizacije med seboj lahko delijo rezultate. 
Za tiste, ko sodelujejo na ranih razpisih, je tako deljenje pri-
dobljenega znanja obvezno. Zato je priporočljivo pogledati 
projekte, vezane na razvoj kompetenc, ki so še v teku, ali so 
se že zaključile. 
 

6.6 PRIPRAVA NAČRTA 
USPOSABLJANJ
Načrt usposabljanj se pripravi na osnovi analize sta-
nja kompetenc, na osnovi potreb, tudi razpoložljivih 
finančnih sredstev podjetja. Zaradi lažjega izvajanja 
usposabljanj se pripravi prednostna področja razvoja,   
v kolikor ni mogoč razvoj na vseh delovnih mestih, se 
najprej naredi karierni razvoj in izvede usposabljanja 
za ključna delovna mesta, nato še za vsa ostala.  
V kolikor se zaposleni zavedajo pomena veščin znanj, 
in tudi sami ali ob pomoči delodajalca višajo ta zna-
nja, je delo opravljeno bolj kvalitetno, zviša se tudi 
zdravstveno stanje, kot tudi pripravljenost delati dlje. 
Zato je strategija razvoja zaposlenih vključno z karier-
nim razvojem zelo pomembna. Prav pri starejših zapo-
slenih pomaga, da se zaradi vključitve v razna usposa-
bljanja ponovno počutijo del delovnih ekip, počutijo 
se koristni, kar  vpliva na višanje samostojnosti pri 
delu. 

Smernice izdelave kariernega načrta (Priloga št. 5).
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7. PRIPOMOČKI, TESTI IN KADROVSKI RAZVOJNI VPRAŠALNIKI ZA LAŽJE 
UGOTAVLJANJE STANJA ZADOVOLJSTVA IN RAZVOJA ZAPOSLENIH    

V nadaljevanju so predstavljena nekatera orodja, testi in 
vprašalniki za ocenjevanje stopnje zadovoljstva zaposle-
nih, na vseh štirih področjih, ki jih obravnava model. 
Priloženi vprašalniki so le nekateri izmed številnih, ki 
so sicer na voljo, so pa zapisani kot primer in za hitrejšo 
orientacijo. 

Izbira orodja ali izbira zunanjega izvajalca merjenja 
stopnje razvitosti določenega področja, je prepuščena 
posameznemu podjetju. Dobro pa je, da se oceni sam 
zaposleni in da ga oceni tudi njegov vodja, ali njegovi 
sodelavci, ker se prav z navzkrižnim ocenjevanjem po-
kažejo odstopanja v pogledu na določeno situacijo. 

7.1 VPRAŠALNIK ZA UGO-
TAVLJANJE STANJA OZ. ZA-
DOVOLJSTVA ZAPOSLENIH 
S PODROČJEM AKTIVNEGA 
IN ZDRAVEGA STARANJA 
Vprašalnik poda odgovore na to, kakšna je percepci-
ja zaposlenih do tega področja. Tovrstni vpogled je 
dragocen del analize obstoječega stanja v podjetju. Z 
vprašalniki pridobimo subjektivni pogled, kako za-
posleni dojemajo in doživljajo področje aktivnega in 
zdravega staranja. Z objektivnimi podatki lahko pri-
dobimo kakovostne vhodne podatke za celovito anali-
zo stanja v podjetju.

Vprašalnik se v podjetju izvede na način, da je zaposle-
nim zagotovljena anonimnost, saj je pomembna slika 
stanja kot celote in le, če imajo zaposleni občutek, da 
to lahko odkrito ocenjuje, se pridobi posnetek real-
nega stanja. Vprašalnik lahko vkomponiramo v pro-
jekt merjenja organizacijske klime, ali pa ga izvedemo 
samostojno. Predlaga se, da se opravi analiza tudi po 
posameznih enotah (če je organizacija dovolj velika) 
ter drugih neodvisnih spremenljivkah (položaj, sta-
rost, staž ipd.). Po izvedeni analizi je zelo pomembno, 
da se rezultate predstavi vsem zaposlenim, da vedo del 
česa so bili in k čemu so s svojimi odgovori prispevali.
Priložen vprašalnik služi temu, da se pridobi vpogled 
v percepcijo zaposlenih o področju aktivnega in zdra-
vega staranja. Le-to smo, v skladu z modelom, razdeli-
li na štiri kategorije. Vprašanja se lahko dopolni, spre-
meni, glede na specifike, interese, potrebe podjetja.
(Priloga št. 1).

7.2 VPRAŠALNIK ZA PRE-
VERJANJE KOMPETENC 
ZAPOSLENIH  
Vprašalnik za razvoj in nadgradnjo kompetenc zapo-
slenih preverja enega izmed najvitalnejših področij 
razvoja zaposlenih. Za načrtno nadgradnjo in razvoj 
je potrebno ugotoviti presečno stanje oz. ugotovi-
ti, kako posamezni zaposleni izpolnjujejo zahtevane 
kompetence. Kot pomoč pri ocenjevanju generičnih 
kompetenc nam služi razčlenitev kompetenc na orga-
nizacijsko želena vedenja. Kot primer navajamo vprašalnik, 
kjer so najpogostejše kompetence opisane z vedenji, ki so za 
posamezno kompetenco najbolj značilna (Priloga št. 2).

7.3 VPRAŠALNIK ZA PRE-
VERJANJE STOPNJE STRE-
SA ZAPOSLENIH 
Vprašalnik preverjanja stopnje stresa zaposlenih, je na-
menjen ugotavljanju zadovoljstva zaposlenih z delom, 
ter z njim povezano učinkovitostjo. V kolikor stresa 
ne znamo uravnavati, se nam to pozna pri zmanjša-
ni učinkovitosti pri delu, pri slabšem komuniciranju 
s sodelavci, tudi pri slabših odnosih  z najbližjimi v 
osebnem življenju (Priloga št. 3).

7.4 STRATEGIJA ZA AKTIV-
NO IN ZDRAVO STARANJE 
Karierni razvoj vsakega zaposlenega je samo del strategi-
je za aktivno in zdravo staranje.  Strategija obsega pod-
ročja, ki jih sicer obravnava tudi model za delodajalce 
za aktivno in zdravo staranje zaposlenih (Priloga št. 4).

7.5 NAČRT IZDELAVE KARI-
ERNEGA INDIVIDUALNEGA 
RAZVOJNEGA NAČRTA  
Z izdelavo načrta razvoja posameznega zaposlenega je 
višanje kompetenc in sam razvoj zaposlenih hitrejši, 
rezultati poslovanja podjetja višji. Zaradi nujnosti vse-
življenjskega učenja vseh zaposlenih, je tudi priprava 
individualnega kariernega razvoja pomembna 
(Priloga št. 5).
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7.6 VPRAŠALNIK ZA PRE-
VERJANJE OSEBNOSTNIH 
LASTNOSTI ZAPOSLENIH 
Osebnostne lastnosti posameznika so razmero trajne 
značilnosti, po katerih se posamezniki razlikujemo 
med seboj in ki definirajo kako bomo določene stvari 
dojemali in občutili ter kako se bomo nanje odzivali. 
Osebnostne lastnosti imajo tako pomemben vpliv tudi 
na delovnem mestu, saj nakazujejo na to kako se bo 
zaposleni znašel na delovnem mestu, kako se bo razu-
mel s sodelavci in nadrejenimi ter kako bo opravljal 
svoje delo. Na voljo na spletni strani ZRSZ, kjer se re-
zultati s komentarji izpišejo v pisni obliki: 
https://esvetovanje.ess.gov.si/KaksenSem/Osebnostne-
Lastnosti/

7.7 TEST PERFEKCIONIZMA
Perfekcionizem v današnjem času hitrih sprememb, ko 
se je potrebno odločati hitro in tudi naloge narediti 
hitro, pa seveda kvalitetno, kot lastnost  ni nujno ce-
njen. Nekdo lahko odlično opravi svoje naloge, brez 
napak, vendar kaj, ko je teh realiziranih nalog prema-
lo. Razlog je v tem, da tisto kar dela pili in pili, zato 
delovne zadolžitve realizira prepočasi. Previsoka me-
rila vodijo v nezadovoljstvo s samim seboj, tudi v ne-
zadovoljstvo z rezultati drugih. Danes ima veliko ljudi 
previsoka merila ter zaradi strahu pred neuspehom in 
(samo)kritičnim razvrednotenjem ne naredijo tistega, 
kar bi morali, ali pa celo togo vztrajajo pri doseganju 
ciljev, čeprav bi si bilo modro zastaviti nove cilje. Per-
fekcionizem je, sodeč po raziskavah, močno povezan s 
pojavom izgorelosti.  (Priloga št. 6)

7.8 TEST MENTORSTVA
V današnjem času moramo biti zaposleni istočasno 
učenci in učitelji. Vseživljenjsko učenje je edina stal-
nica v današnjem življenju. Poleg tega pa je potreb-
no zaradi timskega dela, zaradi potreb po prenašanju 
znanj osvojiti tudi znanje, kako tisto kar vem, prene-
sem na nekoga, ki pa na določenem področju še nima 
dovolj znanja. Prenašanje znanj je nujno, ko dobimo 
novega sodelavca, ko nekdo napreduje na zahtevnejše 
ali celo na novo delovno mesto ter ob uvajanju nasle-
dnikov. Zato je dobro pogledati katere so tiste lastnosti, 
ki mentorja naredijo dobrega mentorja. (Priloga št. 7). 

7.9 TEST ZNAKOV MENO-
PAVZE ALI ANDROPAVZE
V zrelosti se pojavljajo hormonske spremembe, ki jih 
občutijo tako ženske kot moški. Bolj so nam ti zna-
ki sicer poznani pri ženskah. Pravimo, da so ženske 
v menopavzi. Manj pa je znano, da imajo tudi moški 
podobne znake. Andropavza se tako pojavlja tudi pri 
moških. Te hormonske spremembe vplivajo na zado-
voljstvo zaposlenih, na njihovo učinkovitost, tudi na 
vzdušje v kolektivu. Ker se nam življenjska doba po-
daljšuje, s tem tudi delovna doba, je zato prav, da tako 
vodje, kot sami zaposleni, ki občutijo te težave vedo 
kako se na to obdobje pripraviti, kako si urediti de-
lovne pogoje, kako poskrbeti za zmanjševanje vpliva 
menopavze in andropavze. (Priloga št. 8) 
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8. NEFINANČNO  NAGRAJEVANJE  ZAPOSLENIH  

Učinkovito upravljanje zaposlenih, tudi starejših zaposle-
nih, je mogoče le ob pogoju, da resnično prepoznamo trud, 
ki ga je zaposleni namenil nalogam, ki so mu bila zaupana, 
oziroma je zadolžen zanje. Velikokrat finančne nagrade ni-
majo pravega učinka, na motiviranje zaposlenih,  ali pa pod-
jetja in organizacije nimamo dovolj sredstev, za izplačevanje 
finančnih nagrad. 

Takrat se lahko poslužujemo nefinančnega nagrajevanja, ki je 
za delodajalca bolj ugodno, za zaposlenega pa zelo motivirajo-
če. Ni namreč vse v denarju. Res je, da je naloga delodajalcev, 
da poslujejo na način, da zaposlenim zagotovijo ustrezno pla-
čo. V določenih situacijah, kot je na primer nenadna odpoved 
naročil s strani kupcev, težave na trgu, nepredvideni dogodki, 
pojavi, ki jih ni mogoče predvideti vnaprej, so razlog, da so 
takrat tudi plače (vezane predvsem na gibljiv del) prilagojene. 
Ne glede na situacije, v kateri se znajde organizacija, pa lahko 
vodstvo in vodje poskrbijo za nagrajevanje tistih, ki so pri delu 
in pri sodelovanju z drugimi nad povprečjem. 

Vsaka organizacija lahko uvede nedenarno nagrajevanje. 
Velikokrat tako nagrajevanje ne zahteva finančnih vložkov, ali pa 
so ti finančni vložki zelo majhni. Že to, da se zaposlenim zahvalimo 
za trud povzroča čudeže. Sami vemo, da delamo raje in z večjim 
žarom, ko nas drugi pohvalijo, enako velja tudi za naše sodelavce. 
Zato ne skoparimo s pohvalo, ko smo v vlogi vodje, ali ko smo v 
vlogi zaposlenega, ko pri svojem sodelavcu prepoznamo njegov 
trud. Takrat ga pohvalimo in hitreje in lažje nam bo pomagal, ko ga 
bomo za pomoč prosili.

Pri nefinančnem nagrajevanju, je seveda najpomembneje, da 
najprej zaposlene informiramo kaj bomo nagrajevali in kaj morajo 
doseči, da bodo nagrade deležni.  Seveda besedo hvala in pohvala 
uporabimo ne glede na to, ali smo sprejeli nek pravilnik ali pravila 
o nefinančnem nagrajevanju ali ne. To pomeni, da  vrsta nagrade 
ustreza potrebam, ki jih v času nagrajevanja zaposleni ima.  Prav je, 
da kadroviki in vodje vedo, kaj si zaposleni želi, kaj zaposleni priča-
kuje od njih, kakšen je po karakterju. Tudi v katero generacijo spada 
ima svojo informativno vrednost pri definiranju nagrade.

Kaj lahko nagrajujemo z metodo nedenarnega nagrajevanja:
• naj vodja,
• naj zaposleni meseca,
• naj zaposleni leta,
• naj vodja leta, 
• najboljši  tim meseca,
• naj zaposleni do strank, 
• naj interni predavatelj, naj mentor, naj coach,
• naj delavec na normo,
• naj zaposleni v nepredvidenih okoliščinah,
• pripravljenost delati dlje ob izrednih dogodkih
• glede na specifične želje in zmožnosti posameznega podjetja…

8.1 VRSTE NEFINANČNIH 
NAGRAD
Pri nagrajevanju  je dobro upoštevati osebnostne lastnosti, intere-
se. Dobro si je že prej beležiti, kaj si zaposleni želi. Nagrada naj bo 
primerna dosežku, naj se vidi vložen trud zaposlenega. Nagrado 
naj podeli pri večjih dosežkih direktor. Vodja in kadrovik naj bosta 
vedno prisotna.  Naj bo nagrada kot presenečenje, in to v čim krajšem 
času, ko jo je zaposleni zaslužil. Pri nagrajevanju uporabite interna 
glasila, intranet, e-pošto, da nagrajence lahko uradno pohvalite in jih 
izpostavite tudi javno. Pri nagrajevanju upoštevajte, do katere stopnje 
so nagrade davčno priznane in kaj se smatra kot boniteto. 

Primeri nefinančnih nagrad:
• Kosilo/večerja z direktorjem
• Prisotnost najboljših na zaključnem kolegiju, oziroma na po-

membnih sestankih
• Službena pot (lahko samostojna, ali kot sopotnik tistim, ki so 

tako ali tako zelo vezani na take poti) 
• Možnost parkiranja za določeno obdobje na mestu, kjer je to 

predvideno za direktorja, za  vodstvo, za poslovne partnerje
• Dodatni dan dopusta po želji 
• Možnost udeležbe na seminarjih, tečajih (tudi čez vikend), pred-

vsem za tiste, ki se izobraževanj po navadi ne udeležujejo
• Možnost usposabljanj pri poslovnih partnerjih, hčerinskih pod-

jetjih v tujini
• Udeležba na sejmih (doma in v tujini)
• Zamenjava funkcij, za določeno obdobje, zaposleni postane vodja
• Omogočanje fleksibilnega del. časa za določeno obdobje, tam, 

kjer to sicer ni  mogoče
• Dodatni zdravniški pregledi
• Kosilo za družino nagrajenca
• Izbira delovnega stola, računalnika, telefona, po želji (npr.  na vo-

ljo tri ponudbe, zaposleni izbere eno izmed predlaganih)
• S poslovnimi partnerji se dogovorimo za kompenzacijske nagra-

de (vi nam, mi vam)
• Nagrada v obliki izdelkov, artiklov, ki jih sami proizvajamo
• Sklad nagrad. Direktor, vodstvo, nekateri oddelki dobivajo s stra-

ni drugih podjetjih ob raznih prilikah priložnostna darila, ki jih 
uporabimo za nagrajevanje zaposlenih

• Izbira pisarniškega materiala (pisala po lastni izbiri…), seveda pri 
tem upoštevamo način samega naročanja, npr. izmed treh po-
nudb izbere eno 

• Dovoljenje, da si začasno uredi delovno mesto po svoje
• Čestitke za rojstni dan, za razne obletnice, svečane trenutke. Na-

pišimo mu lep verz, ob obletnicah mu zapojmo, zaigrajmo (ved-
no se najdejo zaposleni, ki to radi naredijo)

• Izdelava posebnega albuma za nagrajenca. Beležimo, fotografi-
rajmo razne dogodke. Zelo hitro se nabere dovolj fotografij, za 
izdelavo posebnega albuma 

• Predstavitev nagrajencev v sliki in besedi v internih glasilih 
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Pri definiranju poslovnih usmeritev vsakega podjetja ali 
organizacije, je dobro upoštevati smernice razvoja, tako 
Evrope, kot Slovenije. Članice EU za obdobje sedem let 
definirajo področja, ki jih nato tudi  s pomočjo EU in dr-
žavnih  razpisov razvijajo. Z ustreznim planiranjem in 
spodbudami,  želijo ostati konkurenčna  tudi v svetov-
nem merilu. Tržne razmere nas namreč silijo, da sprem-
ljamo konkurenco v Evropi in  drugje po svetu.   

Pogoj za doseganje zastavljenih ciljev je prav višanje kom-
petenc, veščin, znanj zaposlenih, ker vse zastavljene rezul-
tate dosegamo le s pomočjo zaposlenih. Pri tem prav starej-
ši zaposleni potrebujejo velikokrat dodatne spodbude ali pa 
dodatna znanja. 

Da bi lahko razvijali ustrezne kompetence,  je v današnjem 
času nujno, da vsi, ki so odgovorni za karierni razvoj zapo-
slenih, vedo katera so prednostna področja. Iz prednostih 
področjih razvoja, se namreč razberejo tudi vse kompe-
tence, ki jih bodo morali zaposleni osvojiti, da bo razvoj 
potekal v planirani smeri.

9.1 PREDNOSTNA POD-
ROČJA RAZVOJA 2021-
2027, KJER JE TUDI NAJVEČ 
TRŽNIH PRILOŽNOSTI 
1. Pametnejša Evropa (inovacije, digitalizacija, podjetništvo);
2. Zelena, nizkoogljična Evropa (energetika, voda, odpadki, 

krožno  gospodarstvo, prilagajanjem podnebnim spremem-
bam in obvladovanjem tveganj);

3. Povezana Evropa (mobilnost, digitalna povezanost, prome-
tna povezljivost TEN-T);

4. Socialna Evropa (zaposlovanje, izobraževanje, socialna 
vključenost, zdravje);

5. Evropa bliže državljanom (trajnostni razvoj mestnih, po-
deželskih in obalnih območij ter lokalne pobude).

 
Definiranje teh prednostnih področij pomeni, da si v plani-
ranem obdobju članice prizadevajo ta področja razvijati in 
jih tudi dosegati.  Slovenija kot del EU se je tako zavezala, 
da bo tudi sama razvijala skupaj dogovorjene vsebine. 

9.2 RAZVOJNI CILJI SLOVE-
NIJE DO 2030 
Razvojni cilji Slovenije se skladajo z razvojnimi cilji EU. Ker pa 
ima vsaka država svoje specifične potrebe si lahko zastavi rea-
liziranje dodatnih področij razvoja. Strategija razvoja Slovenije 
2030 v središče postavlja kakovostno življenje za vse. V kolikor 

bo država in organizacije v njej uresničevale dvanajst ciljev, ki 
jih je sprejela Vlada RS konec 2017 leta, bomo za naše zaposlene 
dosegli tudi zdravo in aktivno staranje. 

Če bodo pogoji poslovanja in posledično dela ustrezni, bo ure-
sničena usmeritev, to je zgraditi vzdržen pokojninski sistem na 
način, da  bodo tako delodajalci, kot sami zaposleni izkoristili 
možnost odloženega upokojevanja. 

Če si želimo postati družba, ki se zna spoprijeti z nenehnimi spre-
membami, negotovostmi in izzivi, je dobro, da si vsi skupaj, z dr-
žavo na čelu prizadevamo za vzpostavitev sistemskega načina traj-
nostnega razvoja in sicer na naslednjih prednostnih področjih: 
1. Zdravo in aktivno življenje 
2. Znanje in spretnosti za kakovostno življenje in delo 
3. Dostojno življenje za vse 
4. Kultura in jezik kot temeljna dejavnika nacionalne identitete 
5. Gospodarska stabilnost 
6. Konkurenčen in družbeno odgovoren podjetniški in razisko-

valni sektor
7. Vključujoč trg dela in kakovostna delovna mesta 
8. Nizkoogljično krožno gospodarstvo 
9. Trajnostno upravljanje naravnih virov 
10. Zaupanja vreden pravni sistem 
11. Varna in globalno odgovorna Slovenija 
12. Učinkovito upravljanje in kakovostne javne storitve

9.3 STRATEGIJA PAMETNE 
SPECIALIZACIJE (S4)  
Za doseganje gospodarskih rezultatov in posledično  predno-
stnih področij razvoja Slovenije do 2030, je zelo pomembno 
doseganje ciljev, zapisanih prav v Strategiji pametne speciali-
zacije. V S4 je bistvo osredotočenje v razvojna vlaganja in sicer 
v  višanje konkurenčne prednosti gospodarstva na področjih:
1. Zdravo bivalno in delovno okolje (pametna mesta in 

skupnosti; pametne zgradbe in dom z lesno verigo)
2. Naravni in tradicionalni viri za prihodnost (mreže za pre-

hod v krožno gospodarstvo; trajnostna pridelava hrane; traj-
nostni turizem) 

3. Industrija 4.0 (tovarne prihodnosti, zdravje-medicina; mo-
bilnost; razvoj materialov kot končnih produktov)  

 
Na segmentu Zdravega  bivalnega in delovnega okolja so 
usmeritve razvoja vezana na področju pametnih mest in 
skupnosti predvsem  razvoj IT platform za gostovanje ra-
znih aplikacij. Vse več bo računalništva v oblaku; interneta 
stvari in vgrajevanja pametnih sistemov.  Na segmentu pa-
metnih zgradb in doma z lesno verigo  pa je fokusno podro-
čje razvoja na naprednih bivalnih enotah; razvoj in delo-
vanje pametnih naprav ter  napredni gradbeni materiali in 
produkti; vključno z lesom in lesnimi kompoziti.  

9. PREDNOSTNA PODROČJA RAZVOJA EVROPE IN SLOVENIJE 2021-2027
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Na segmentu Naravnih in tradicionalnih virov za pri-
hodnost ima zaradi nujnosti ohranjanja narave in okolja 
prednost pri razvoju vse, kar je vezano na mreže za pre-
hod v krožno gospodarstvo, tudi predelava biomase ter 
razvoj novih bioloških materialov; ponovna uporaba od-
padkov; ter pridobivanje energije iz alternativnih virov. 
Na področju trajnostne pridelave hrane prednost traj-
nostna pridelava in predelava prehranskih produktov v 
funkcionalna živila; ter razvoj tehnologije za trajnostno 
in živinorejsko proizvodnjo. Na področju trajnostnega 
turizma pa predvsem informacijsko podprto trženje in 
mreženje z oblikovanjem inovativnih, celovitih in traj-
nostnih turističnih produktov; dvig kakovosti s pomočjo 
inovativnega upravljanja; tehnološke rešitve za trajno-
stno rabo virov.
 
Na segmentu Industrije 4.0 pa predvsem tovarne priho-
dnosti z optimiziranjem proizvodnje in vseh procesov 
v njej; razvoj vsega kar je vezano na zdravje/medicino, 
kot je npr. biofarmacija,  zdravila naravnega izvora in 
naravna kozmetika, odporne bakterije, zdravljenje raka, 
vse kar je vezano na diagnostiko in terapijo. Na področju 
mobilnosti so fokusna področja in tehnologije vezane 
nenišne komponente in sisteme za motorje z notranjim 
izgorevanjem; sisteme za e-mobilnost in hranjenje ener-
gije; sistemi in komponente za varnost in udobje (not-
ranja in zunanja oprema); ter materiali za avtomobilsko 
industrijo.  Na področju razvoja materialov kot končnih 
produktov prednost trajnostne tehnologije v predelavi 
kovin in zlitin; ter pametni multi-komponentni materi-
ali in premazi. 

Brez mednarodnih povezav, brez sodelovanja med raz-
ličnimi regijami, tudi brez izvoza in uvoza tako  proizvo-
dov, storitev, kot samega znanja,  razvoja ni.  Človeški 
viri, usposobljen kader je   ključnega pomena za realizi-
ranje vseh strategij in ciljev posameznega poslovnega su-
bjekta. Zato je nujno  zagotoviti strokovno usposobljen 
kader, ki bo odgovarjal vsem potrebam sodobnega sveta. 

9.4 KAKO SPODBUDITI 
STAREJŠE ZAPOSLENE, DA 
BI POMAGALI PRI MO-
DERNIZACIJI PODJETIJ, 
TUDI SVETA   
Podatki za Slovenijo (SURS 2019) kažejo, da je bila konec 
leta 2019 povprečna starost delovno aktivnih oseb 42,8 
let, s tem, da so ženske v povprečju za slabo leto starejše 

od moške populacije. Ker se načini dela zaradi vse večje-
ga vpliva globalizacije, modernizacije, robotizacije hitro 
spreminjajo, je še toliko bolj nujno, da se ta delovna sila 
sistematično razvija in krepi svoje kompetence.  

Vemo pa, da ljudje neradi sprejemamo drugačne naloge, 
se učimo novih veščin, zato je še toliko pomembneje, da 
prav starejše zaposlene učimo delovati izven povprečna, 
delovati v nepredvidenih situacijah, delovati z drugačni-
mi delovnimi orodji, na drugačen način. 

Prav vzpostavitev celovitega poslovnega modela za delo-
dajalce za aktivno in zdravo staranje zaposlenih v okviru 
projekta POLET in uporabe predlaganih naborov inova-
tivnih ukrepov bo omogočila starejšim hitrejše in lažje 
prilagajanje novim načinom dela, višanje njihove učin-
kovitosti  pri delu. Rezultat bo višje zadovoljstvo zapo-
slenih, ki se odraža tudi v prilagajanju smernic svetov-
nega razvoja. 

9.5 SPODBUJANJE DE-
LODAJALCEV, DA SE 
PRIKLJUČIJO PROJEK-
TOM, KJER SE CERTIFICI-
RA DOLOČEN NAČIN DE-
LOVANJA PODJETJA ALI 
ORGANIZACIJE    
Na voljo je kar nekaj možnosti vključevanja v razne cer-
tifikate, v okviru katerih se podjetje ali organizacija ob-
veže, da bo delovalo odgovorno do svojih zaposlenih, s 
posebno skrbjo do svojih starejših zaposlenih. Raziskave 
kažejo, da tista podjetja, ki se priključijo certificiranju 
ali drugim oblikam spodbujanja ustreznega ravnanja z 
zaposlenimi, prav te obveze zavezujejo, da planirane 
ukrepe dejansko tudi realizirajo, kar se odrazi v zado-
voljstvu zaposlenih, seveda tudi v rezultatih. Take obveze 
ponavadi podjetje nekako »prisilijo«, da te obveze tudi 
izpolnijo. Za dosego takih ciljev vključujejo tudi zaposle-
ne, jih o ukrepih obveščajo. Obveščanje je obvezno, kar 
seveda pomeni, da je tako vključeni organizaciji veliko 
do tega, da bi bili zaposleni zadovoljni, pri delu zavzeti, 
zato si pomagajo z orodji, ki jim jih nudijo taki projekti. 
Za dosego ciljev uporabijo prav tovrstne projekte. 

Takih projektov ali certifikatov je kar nekaj.  Velja jih iz-
koristiti, se priključiti in implementirati aktivnosti, ki jih 
obravnava določena tematika. 
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Projekt POLET: https://projekt-polet.si/
Razvit in v uporabo posredovan inovativen celovit po-
slovni model za aktivno in zdravo staranje zaposlenih, 
še posebej delodajalcem iz Vzhodne kohezijske revije, ki 
pomaga pri načrtovanju, izvajanju in evalvaciji ukrepov 
za ravnanje s starejšimi zaposlenimi in za zmanjševanje 
odsotnosti z dela. Zapisani ukrepi in predlagane rešitve. 

Projekt ZLATA NIT: https://www.dnevnik.si/zlatanit  
Vključeni v projekt sistematično merijo kakovost odno-
sov na delovnem mestu na različnih področjih. Vsako leto 
se podeljujejo nagrade podjetjem, ki so zgled in navdih 
uspešnega, učinkovitega ter ustvarjalnega razvoja zaposle-
nih in organizacije in sicer na področju Izbora najboljšega 
zaposlovalca; za priznanje Z leti še vedno zavzeti; ter na-
tečaj Zlata praksa.

Družini prijazno podjetje:  https://www.certifikatdpp.si/
Certifikat, ki delodajalcem pomaga pri svetovanju katera 
orodja in ukrepe uporabljati za boljše upravljanje s člo-
veškimi viri na področju lažjega usklajevanja poklicnega 
in družinskega življenja zaposlenih (namenjen vsem staro-
stnim strukturam, ne samo zaposlenim z majhnimi otroci).

Družbeno odgovoren delodajalec: https://certifikatdod.si/
Namen certifikata je izboljšati družbeno odgovorno 
upravljanje v podjetjih in organizacijah v odnosu do za-
poslenih, ostalih deležnikov, tudi do narave in okolja. S 
pomočjo vnaprej predlaganih ukrepov pomagati deloda-
jalcu, da bodo predvsem zaposleni pri delu zadovoljni in 
zavzeti. 

Natečaj MEGA:  https://sodelovalnica.si/natecaj/
Priznanja za dobre prakse s področja medgeneracijske-
ga sodelovanja. Namen projekta je zmanjševanje in od-
pravljanje medgeneracijskih stereotipov ter spodbujanje 
medgeneracijskega sodelovanja na delovnem mestu.  

Invalidom prijazno podjetje: http://www.reha-slo.org/
invalidom-prijazno-podjetje/
Letni natečaj in nagrada je posebna oblika družbenega 
priznanja delodajalcem za dobro prakso na področju za-
poslovanja invalidov v RS. 

Razni ISO standardi imajo tudi vsebine vezane na tema-
tiko višanje zadovoljstva zaposlenih, nudenje ustreznih 
delovnih pogojev, 
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10. VSE NA ENEM MESTU   

V nadaljevanju so zapisane razne informacije, ki organizacijam po-
magajo pri razvoju zaposlenih ter pri višanju njihovega zadovoljstva 
in zdravja. Zapisane so tudi informacije vezane na iskanje tržnih 
priložnosti,  definiranju kratkoročnih oziroma dolgoročnih planov. 
V kolikor bo poslovanje  pravilno in učinkovito, bo razvoj starejših 
zaposlenih, ohranjanje njihove delovne aktivnosti in upravljanje s 
starostjo, lažje. 

• Inštitut za varovanje zdravja (NIJZ)  
https://www.nijz.si/

• Štipendije za deficitarne poklice  
http://www.sklad-kadri.si/si/stipendije/deficitarne/

• Javni štipendijski, razvojni, invalidski, preživninski 
sklad RS,  razni razpisi in spodbude,   
http://www.sklad-kadri.si/

• Uradni list: (razglasni del, objava vsak petek 
popoldan)  
https://www.uradni-list.si/     

• Objava raznih razpisov, razvojnih dokumentov, 
prostih delovnih mest, raznih potreb v posa-
meznih regijah oz. občinah, kako poslovati   
https://www.gov.si/

• Strategija pametne specializacije  
https://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/kljucni-doku-
menti/s4_strategija_v_dec17.pdf

• EU skladi, razpisi,  
https://www.eu-skladi.si/sl/razpisi/aktualni

• EU skladi, napovedani razpisi,  
https://www.eu-skladi.si/sl/razpisi/napovedani-razpisi

• EU skladi, novice:  
https://www.eu-skladi.si/sl/aktualno/e-novice

• SVRK  
https://www.gov.si/drzavni-organi/vladne-sluzbe/
sluzba-vlade-za-razvoj-in-evropsko-kohezijsko-poli-
tiko/

• Urad RS za makroekonomske analize in razvoj, 
https://www.umar.gov.si/

• Ajpes,  
https://www.ajpes.si/

• Strategija dolgožive družbe 
http://www.umar.gov.si/fileadmin/user_upload/pub-
likacije/kratke_analize/Strategija_dolgozive_druzbe/
Strategija_dolgozive_druzbe.pdf

• Strategija razvoja Slovenije 2030  https://www.gov.
si/assets/vladne-sluzbe/SVRK/Strategija-razvoja-Slo-
venije-2030/Strategija_razvoja_Slovenije_2030.pdf

• Spletišče državne uprave, https://www.gov.si/
• Zavod RS za zaposlovanje  

https://www.ess.gov.si/delodajalci
• Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, 

https://www.zzzs.si/
• Gospodarska zbornica Slovenije  

https://www.gzs.si/
• Trgovinska zbornica Slovenije  

https://www.tzslo.si/sl
• Obrtna zbornica Slovenije  

https://www.ozs.si/
• Združenje delodajalcev  

https://www.zds.si/sl/
• Razne sindikalne organizacije 
• Institucije, ki preko svojih programov nudijo brez-

plačno usposabljanje zaposlenih, še posebej starejših 
od 45 let (vse Ljudske univerze po Sloveniji, Cene 
Štupar, vse Univerze za tretje življenjsko obdobje po 
Sloveniji, razni Inkubatorji), 

• Global Human Capital Trends,  
https://www2.deloitte.com/us/en/pages/human-capi-
tal/articles/human-capital-trends-   survey.html#

• The Future of Work, OECD,  
http://www.oecd.org/future-of-work/#what-is-the-
future-of-work
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11.  ZAKLJUČEK

Namen projekta POLET, je pomagati delodajalcem kot samim 
zaposlenim pri implementaciji inovativnega celovitega modela, 
s pomočjo katerega se bo vzpostavilo ali izboljšalo sistematično 
upravljanje s starejšimi v podjetjih in organizacijah.  

Predstavljen model celovitega upravljanja s starajočo se delov-
no silo, ki vključuje štiri področja (varno in zdravo delovno 
okolje; psihosocialne vidike zdravja in dela; karierni razvoj, ra-
zvoj kompetenc in usposabljanje; ter prilagoditev organizacije 
dela in delovnega časa), je v slovenskem prostoru novost in za 
podjetja lahko predstavlja prvi korak k reševanju izzivov, s ka-
terimi se soočajo na področju aktivnega in zdravega staranja. 

Model omogoča enostavno implementacijo, saj z upošteva-
njem ključnih korakov (analiza, vpeljava ukrepov, vrednotenje) 
ustvarja pogoje, ki podpirajo uspešno izpeljane ukrepe aktiv-
nega in zdravega staranja. Z ustrezno strategijo upravljanja sta-
rejših zaposlenih se  vpliva na aktivno in zdravo staranje, kar 
pomaga pri realiziranju cilja, ki si ga je zastavila država in sicer 
pomagati zaposlenim, da se bodo  raje odločali za odloženo 
upokojevanje. Zaradi pomanjkanja delovne sile, še posebej pri 
deficitarnih poklicih, bo daljše ohranjanje zaposlenih na delov-
nih mestih pomagalo tudi samim delodajalcem.  

S pomočjo aktivnosti v projektu bodo starejši zaposleni hitreje 
opolnomočeni za delo v drugačnih razmerah, za uporabo mo-
derne tehnologije pri svojem delu, za hitro odzivanje na spre-
membe. 

Zdravje zaposlenih na delovnem mestu spada med pomembne 
elemente uspešnosti  podjetja, saj prav  krepitev zdravja zapo-
slenih na delovnem mestu pomaga pri doseganju poslovne 
odličnosti in dolgoročne uspešnosti podjetja. Odgovornost za 
ohranjanje vitalnosti in delazmožnosti nosi v prvi vrsti posa-
meznik, ki s svojim življenjskim slogom skrbi za svoje telesno 
in duševno zdravje. Delodajalec lahko posamezniku pri tem 
pomaga z ustreznimi ukrepi. 

Ukrepi za krepitev in ohranjanje zdravja ter kariernega razvoja  
zaposlenih na dolgi rok pomenijo naložbo, ki se izplača tako 
na ravni zaposlenih (boljše počutje, večja produktivnost, večje 
zadovoljstvo, boljša kvaliteta življenja) kot tudi na ravni podje-
tja (manjši stroški dela, večja konkurenčnost, boljši ugled). Le 
razumevanje vseh štirih področij, opisanih v pričujočem doku-
mentu, in posledično njihovo sočasno naslavljanje v delovnem 
okolju lahko organizaciji omogoči celosten in proaktiven pri-
stop na področju aktivnega in zdravega staranja. 

Z uvajanjem modela v 121 sodelujočih podjetij smo ugotovili, 
da se podjetja v večji meri ukvarjajo z ustreznim načrtovanjem, 
implementacijo in evalvacijo ukrepov PZDM, predvsem za sta-
rejše zaposlene, da se ob tem soočajo z manj negativnimi stališ-
či do starejših zaposlenih in da zaznavajo manj ovir pri vpeljavi 
ukrepov za aktivno in zdravo staranje zaposlenih. S projektom 
smo tako želeli in uspeli prispevati k spreminjanju in obliko-
vanju nove paradigme zdravih delovnih mest, ki bo uspešno 
podpirala cilje Republike Slovenije in s tem pozitivno vplivala 
na dvigovanje organizacijske kulture v posamezni organizaciji. 
Hkrati je namen ozaveščanje in informiranje delodajalcev in 
zaposlenih izven projekta POLET ter širše javnosti o pomenu 
aktivnega in zdravega staranja na delovnem mestu.
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13. PRILOGE

1 2 3 4 5 
Sploh se ne 

strinjam 
Delno se 
strinjam 

Niti da niti ne 
se strinjam 

Popolnoma  
se strinjam 

1. Kategorija: VARNO IN ZDRAVO DELOVNO OKOLJE

2. Kategorija: PRILAGODITEV ORGANIZACIJE DELA IN DELOVNEGA

13.1 PRILOGA 1: VPRAŠALNIK ZA UGOTAVLJANJE  
STANJA OZ. ZADOVOLJSTVA ZAPOSLENIH S PODROČJEM 
AKTIVNEGA IN ZDRAVEGA STARANJA
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1 2 3 4 5 
Sploh se ne 

strinjam 
Delno se 
strinjam 

Niti da niti ne 
se strinjam 

Popolnoma  
se strinjam 

.K ategorija: KARIERNI RAZVOJ, RAZVOJ KOMPETENC IN
USPOSABLJANJE

4. Kategorija: PSIHOSOCIALNI VIDIKI ZDRAVJA IN DELA
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13.2  PRILOGA 2: VPRAŠALNIK ZA PREVERJANJE 
KOMPETENC ZAPOSLENIH 

1 2 3 4 5 

 Delno velja, delno 
ne velja 

 Velja Absolutno vedno 
velja 

Zdravje, varnost 

Obvladovanje kriznih situacij in sprememb 
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1 2 3 4 5 

 Delno velja, delno 
ne velja 

 Velja Absolutno vedno 
velja 

Zdravje, varnost 

Obvladovanje kriznih situacij in sprememb 

Digitalne kompetence 

v  

 

Dobro poznavanje trendov v stroki  
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Vodenje
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13.3  PRILOGA 3: VPRAŠALNIK ZA PREVERJANJE 
STOPNJE STRESA ZAPOSLENIH 

1. NA DELOVNEM MESTU

Vrednotenje rezultatov: 
 
 

 

2. DOMA 

Vrednotenje rezultatov: 
 
 

 

3. MOJE DELO

Vrednotenje rezultatov: 
 
 

 

 

4. PRI MOJEM DELU
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Vrednotenje rezultatov: 
 
 

 

3. MOJE DELO

Vrednotenje rezultatov: 
 
 

 

 

4. PRI MOJEM DELU
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Vrednotenje rezultatov: 
 

 
 

 

5. V MOJEM PODJETJU

Vrednotenje rezultatov: 
 

 
 

 

   

SKUPAJ 

REZULTATI 
250  

takoj 

200 - 249  



150-199 

149 ali manj 

Vir:
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13.4  PRILOGA 4: NAČRT IZDELAVE STRATEGIJE ZA 
AKTIVNO IN ZDRAVO STARANJE   

1.

2. NAMEN

3. POVEZAVA S STRATEGIJO PODJETJA IN HR STRATEGIJO

4. ANALIZA STANJA

4.1O snovni kadrovski razrez 
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2020 2021 2022 2023 

OE, oddelek 2020 2021 2022 2023 
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Zaznano problemsko stanje  

Nivo izvajanja  
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13.5  PRILOGA 5: NAČRT ZA IZDELAVO INDIVIDUALNEGA 
KARIERNEGA RAZVOJA ZAPOSLENEGA
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Ugotavljanje razvitosti kompetenc:
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13.6  PRILOGA 6: TEST UGOTAVLJANJA STOPNJE 
PERFEKCIONIZMA

kvadrat, desno od vsakega 
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kvadrat, desno od vsakega 
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13.7  PRILOGA 7: TEST MENTORSTVA
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13.8 PRILOGA 8: TEST ALI SEM V OBDOBJU 
MENOPAVZE ALI ANDROPAVZE



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, 
SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI

 

Projekt POLET sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.


