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Varnost in zdravje pri delu - skrb vsakogar. Dobro za vas. Dobro za posel. 

 

Delati bolje in dlje 
 
Christa Sedlatschek, direktorica Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu, o tem, kako pomagati 
starejšim ljudem, da ostanejo aktivni na trgu dela. 
 

Leto 2012 je Evropsko leto aktivnega staranja oziroma, s polnim imenom, Evropsko leto aktivnega 
staranja in medgeneracijske solidarnosti. Večina se nas zaveda, da se prebivalstvo stara skoraj po vsej 
Evropi. Deloma smo lahko na razloge za to ponosni – pričakujemo lahko, da bomo živeli precej dlje kot 
prejšnje generacije. Povprečno živimo osem let več, kot so živeli ljudje leta 1960, v naslednjih štirih ali 
petih desetletjih pa se bo pričakovana življenjska doba verjetno podaljšala še za približno pet let. To je 
dobro za vse nas. Toda povežite to z nizko rodnostjo, ki smo ji priča v zadnjih nekaj desetletjih, in dobili 
boste vzorec, prisoten po vsem razvitem svetu: veliko več starejših ljudi in tudi njihov veliko večji delež v 
celotnem prebivalstvu. 
 

Povedano drugače, prebivalstvo Evrope se hitro stara. Leta 2010 je bilo nekaj več kot 87 milijonov ljudi 
starejših od 65 let, kar je znašalo približno 17,4 % celotnega prebivalstva. To primerjajte s številko iz 
leta 1985, ko je bilo starejših od 65 let 59,3 milijona ljudi, kar je znašalo 12,8 % celotnega prebivalstva. Ta 
številka naj bi se še zviševala v primerjavi z delovno aktivnim prebivalstvom, do leta 2060 pa naj bi se kar 
podvojila. To je izziv, vendar tudi priložnost, da izkoristimo znanje in sposobnosti starejših ljudi. 
 

Kako se spopasti s temi velikimi spremembami? Kot je poudaril László Andor, evropski komisar za 
zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje, »je ›aktivno staranje‹ ključ za reševanje izzivov, ki ga 
predstavlja naraščajoč delež starejših ljudi v naših družbah. Starejše je treba spodbujati, da ostanejo 
aktivni, tako da delajo dlje in se upokojijo kasneje ter se po upokojitvi vključujejo v prostovoljna dela in 
živijo zdravo in samostojno življenje.“ 
 

Aktivno staranje 
 

Opisali smo ozadje projekta Evropskega leta aktivnega staranja, ki so ga januarja začeli v Københavnu. 
Njegov cilj je ozaveščanje tega, kako lahko starejši prispevajo k družbi, ter spodbujanje odločevalcev k 
temu, da ljudem pomagajo pri »aktivnem« staranju. Smisel aktivnega staranja je ohranjanje zdravja, 
nadaljnjega neodvisnega življenja in enakovrednega vpliva v družbi. 
 

Pri tem je ključnega pomena omogočanje starejšim delavcem, da dalj časa ostanejo zdravi na trgu dela. 
Trenutna stopnja zaposlenosti starejših delavcev (od 55 do 64 let) v EU-27 je nižja od 50 %. To pomeni, da 
več kot polovica starejših delavcev iz različnih razlogov neha delati še pred upokojitveno starostjo, pri tem 
pa ljudje, ki bi lahko delali dlje ostajajo ogromen neizkoriščen potencial za uravnoteženje daljšega življenja 
Evropskih državljanov.  
 

Napovedi izpostavljajo predvsem vse večje število starejših žensk na trgu dela v EU-27. Stopnja 
zaposlenosti žensk, starih od 55 do 64 let, naj bi v obdobju 2010–2060 narasla za 20,9 %, medtem ko bi ta 
porast pri moških znašal 11,5 %. 

 

Ali so ljudje zadovoljni z vse večjo vlogo starejših na delovnem mestu? Nedavna raziskava Evrobarometra 
kaže, da je to res, saj je zamisel, da naj bi starejši ljudje delali vse do sedanje upokojitvene starosti in tudi 
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po njej, dobila široko podporo. Na primer, 61 % Evropejcev meni, da bi ljudem morali omogočiti, da 
nadaljujejo z delom tudi, ko so že dosegli uradno upokojitveno starost, ena tretjina pa pravi, da bi želeli 
delati tudi po tem, ko postanejo upravičeni do pokojnine. 
 

Raziskave o tem vprašanju kažejo tudi široko ozaveščenost o pomenu varnosti in zdravja pri delu, kar je 
zelo pomembno, če želimo to doseči. Druga evropska mnenjska raziskava o varnosti in zdravju pri delu, ki 
jo je nedavno naročilo podjetje Ipsos MORI, kaže, da 87 % ljudi po vsej Evropi meni, da sta varnost in 
zdravje pri delu pomembna, če naj bi ljudje delali dlje pred upokojitvijo (56 % jih meni, da sta »zelo 
pomembna«). Izidi raziskave Evrobarometra pa kažejo tudi, da številni Evropejci menijo, da zaradi pogojev 
na delovnem mestu morda ne bodo mogli delati do starosti. Samo štirje od desetih (42 %) pravijo, da po 
dopolnjenem 65. letu ne bodo mogli opravljati dela, ki ga opravljajo zdaj, medtem ko jih 17 % pričakuje, da 
svojega dela ne bodo mogli več opravljati po 59. letu. Več kot polovica jih je dejala, da njihova delovna 
mesta niso prilagojena potrebam starejših ljudi. 

 

Varnost in zdravje starejših delavcev 
 

V Evropski agenciji za varnost in zdravje pri delu podpiramo Evropsko leto, poudarjamo pa, da sta dobra 
varnost in zdravje ter podpora zdravju pri delu v vseh fazah delovnega življenja ključna, če želimo, da bi 
starejši lahko delali dlje.  
 

Da bi ljudi spodbudili k temu, da na trgu dela ostanejo dlje, se moramo spopasti z nekaterimi oblikami 
diskriminacije starejših delavcev. Pri Evropskem letu gre predvsem za spreminjanje takšne negativnosti. 
Starejše ljudi je treba sprejeti zaradi njihovega dragocenega znanja in izkušenj in tega, kar lahko z njimi 
prispevajo na delovnem mestu, ne pa jih jemati kot breme za delovno aktivno prebivalstvo.  
 

Starejši ljudje pa so v nekaterih primerih pri delu tudi ranljivejši. Bolj so izpostavljeni nezgodam na 
delovnem mestu s smrtnim izidom. S starostjo se večajo tudi dolgoročne zdravstvene težave: poseben 
problem so mišično-kostna obolenja, eden od pogostih razlogov za predčasno upokojitev pa je tudi 
depresija. Pri poklicih z veliko fizično obremenitvijo smo seveda priča večji stopnji odsotnosti z delovnega 
mesta zaradi bolezni pri vseh starostih, vendar pa se ta bistveno poveča pri delavcih, starih od 45 do 
50 let. Kljub temu so med posameznimi delavci katere koli starosti velike razlike glede tega, kakšno delo 
lahko opravljajo. Večina starejših delavcev lahko ohrani svoje zdravje in telesno zmogljivost, če so 
zagotovljeni pravi pogoji za delo. 
 

Upravljanje starosti na delovnem mestu 
 

Potrebujemo torej pravi poudarek pomena »upravljanja starosti« na delovnem mestu. Vodstveni delavci 
morajo pri dodeljevanju nalog posameznikom upoštevati starostne dejavnike, da bi vsi lahko opravljali 
svoje delo ne glede na starost. 
 

To pomeni, da se je treba osredotočiti na tako imenovano »delovno sposobnost«. Poiskati je treba pravo 
ravnovesje med delom in posameznimi viri. 
 

Na tem področju lahko veliko storijo prav delodajalci. S podporo zdravja pri delu lahko na primer pomagajo 
delavcem, da oblikujejo zdrav življenjski slog prehranjevanja, pitja in telesne dejavnosti. Pripravljajo lahko 
tudi ustrezne ocene tveganja z upoštevanjem posameznih razlik med delavci v smislu njihovih zmogljivosti 
in zdravja. Tako starost postane samo eden od številnih dejavnikov, ki jih morajo vodstveni delavci 
upoštevati, ko iščejo »ujemanje« med zaposlenimi in posameznimi vrstami dela. 
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Pomemben del upravljanja starosti vključuje tudi preoblikovanje posameznih delovnih nalog, da bi se te 
lahko ujemale z močjo, potrebami in zmogljivostjo starejših delavcev. Raziskave kažejo, da so na voljo 
različni ukrepi, ki lahko izboljšajo delovno zmogljivost, povezano z organizacijo dela, delovnim časom, 
usposabljanjem, ergonomičnimi ukrepi itd. Najučinkovitejši in najuspešnejši način prilagajanja delovnega 
mesta potrebam delavcev je, da jim omogočimo sodelovanje pri načrtovanju in izvajanju ukrepov. Oni se 
najbolje spoznajo na svoje delovno mesto.  
 
Obstajajo številni praktični primeri omenjenega. Neko proizvodno podjetje je na primer uvedlo sistem »Age 
Master«, s katerim delavcem, starejšim od 58 let, nudi več prostih dni, da bi po zaključku fizično 
zahtevnega dela imeli več časa za počitek. Starejši ljudje v tem podjetju so zato pokazali zanimanje za to, 
da bi svojo delovno dobo do upokojitve podaljšali še za tri leta. Neko energetsko podjetje je uvedlo 
program »80-90-100«, ki starejšim delavcem omogoča, da skrajšajo svoj delovni čas za 20 %, s čimer se 
jim plača sicer zmanjša za 10 %, vendar pa se ohranijo vse pokojninske pravice. To je povzročilo, da so 
delavci pred upokojitvijo želeli delati dlje.  
 

Podobni primeri kažejo, da so ljudje sposobni in pripravljeni delati dlje, če so za to motivirani. Raziskave 
kažejo, da vse to vodi k nižjim stopnjam odsotnosti z dela zaradi bolezni, nižjim stroškom zaradi delovne 
nezmožnosti in k boljši produktivnosti. Donosnost naložb teh sistemov lahko čez nekaj let postane od tri do 
pet proti ena. 
 
 

 Upravljanje starosti na evropskih delovnih mestih kaže jasne razlike med organizacijami, ki se  
 s starajočimi se zaposlenimi dejavno ukvarjajo in imajo cilj težave reševati, ter med tistimi, ki tega ne 
počnejo. 

 

 Organizacije, ki v starajoči se delovni sili vidijo samo težavo, bodo manj uspešne kot tiste, ki 
 v tem prepoznajo priložnost in kar najbolje izkoristijo možnost, na primer učenja mlajših delavcev od 
starejših. 

 

 

Resen pristop k aktivnemu staranju se torej izplača. Ne samo delavcem, temveč tudi delodajalcem. 
Nedavne raziskave kažejo, da se z boljšo delovno sposobnostjo pred upokojitvijo izboljša tudi poznejša 
kakovost življenja, saj se zmanjšajo stopnje bolezni in poslabšanja fizičnega ali duševnega stanja. To za 
vse nas pomeni manj stroškov za zdravljenje – naložba v zdravje in varnost pri delu je naložba za vse. 
Pomembno je začeti zgodaj – današnji mladi ljudje so jutrišnji starejši delavci. 
 
Vse povedano temelji na oblikovanju kulture preprečevanja in opolnomočenja ljudi za aktivno sodelovanje 
pri oblikovanju boljšega delovnega okolja. Dokazani dejavnik uspeha je dobro vodstvo in sodelovanje 
delavcev. 
 

 

Več informacij o delu Agencije EU-OSHA na tem področju je na voljo na naslovu: 
http://osha.europa.eu/sl/priority_groups/ageingworkers/index_html, 
sveženj virov za prenos pa nudi tudi naša sorodna agencija EU, tj.  

Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (Eurofound), na naslovu: 
http://www.eurofound.europa.eu/resourcepacks/activeageing.htm. 

 


