
NA KAJ NAJ BODO DELODAJALCI POZORNI PRI DELU S 
STAREJŠIMI ZAPOSLENIMI?

SVETUJE

V kolikor je to mogoče se delo organizira tako, da so v 
organizacijski enoti zaposleni iz različnih starostnih 
skupin. 
To spodbuja medgeneracijsko sodelovanje in prenos znanj 
ter prispeva k boljšemu vzdušju v delovnem kolektivu. 
Mlajši denimo na starejše prenašajo znanje o uporabi so-
dobnih tehnologij, starejši na mlajše prenašajo izkušnje 
in premišljenost pri reševanju raznovrstnih problemskih 
situacij.

Izvajanje motivacijskih tehnik.
Z motivacijskimi tehnikami starejše zaposlene spodbujamo 
k ohranjanju zavzetosti za delo, s čimer se ohranja tudi ka-
kovost njihovega dela.

Prilagoditev delovnih mest.
V največji možni meri delovna mesta prilagodimo starej-
ši populaciji, kar vključuje tako ergonomsko prilagoditev 
delovne opreme, kot tudi prilagajanje delovnih obveznosti 
psihofizičnim sposobnostim posameznika. 

V kolikor zaposleni želijo, se jim omogoči odmor med 
delovnim časom v dveh delih.
Starejšim zaposlenim med delovnim časom omogočimo več 
odmorov, s čimer jim omogočimo boljše možnosti za rege-
neracijo.

Stalna izvedba usposabljanj za uporabo novih 
tehnologij.
Stalna usposabljanja za uporabo novih tehnologij pripomo-
rejo k ohranjanju stika s spreminjajočimi načini dela, kar 
starejšim omogoča, da ostajajo v koraku s časom in sledijo 
tehnološkemu razvoju delovnih procesov.

Starejši zaposleni naj uvajajo v delo mlajše.
To omogoča obojestranski prenos znanj in izkušenj ter za-
gotavlja kontinuiteto in nadgradnjo pri opravljanju določe-
nega dela v podjetju. Hkrati sporoča vrednost, ki jo imajo 
starejši zaposleni za podjetje. 

Izvajanje prilagojenih obdobnih zdravniških 
pregledov.
Zdravniški pregledi morajo biti prilagojeni specifičnim po-
trebam starejših zaposlenih.

Vključevanje starejših zaposlenih v usposabljanja, ki 
so namenjena ostalim starostnim skupinam.
To starejšim zaposlenim sporoča, da so enakovreden in po-
memben del kolektiva. 

Spodbujanje k zdravemu načinu življenja  
in zdravi prehrani.
Na ta način zaposleni ohranjajo svoje psihofizične sposob-
nosti, kar hkrati zmanjšuje tudi absentizem v podjetjih.

KREPI ZAVZETOST PRI DELU!

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

 

Projekt »TRGOVINKO krepi našo usposobljenost in socialni dialog v trgovini« delno financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija, iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se financira iz Operativnega 
programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, 11. prednostne osi »Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev«, 
11. 2 prednostne naložbe »Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno s sektorskimi in teritorialnimi dogovori 
za spodbujanje reform na državni, regionalni in lokalni ravni«, 11. 2. 2 specifičnega cilja »Krepitev usposobljenosti socialnih partnerjev v procesih socialnega dialoga, zlasti na področju politik trga dela in vseživljenjskega učenja«.


