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Povzetek: Tako Slovenija kot tudi celotna ostala Evropa vsak dan bolj občuti staranje prebivalstva in starejši delavci 
bodo v prihodnje predstavljali vse večji delež delovne sile. Staranje prebivalstva lahko povzroči upadanje gospodarske 
rasti, saj se število delovno aktivnih prebivalcev zmanjšuje. Problem staranja delovne sile se ne dotika zgolj 
posameznika in države, temveč ima vpliv na poslovne in delovne procese. Združenje delodajalcev Slovenije kot 
predstavnik slovenskih delodajalcev je v letih 2007 in 2008 skupaj s še petimi delodajalskimi združenji iz Avstrije, 
Hrvaške, Češke republike, Madžarske in Slovaške izvedlo med svojimi člani – podjetji raziskavo o zavedanju in vlogi 
delodajalcev glede aktivnega staranja. Cilj projekta, ki ga je finančno podprla Evropska unija, je bil opredeliti ovire pri 
zaposlovanju starejših in določiti ukrepe, s katerimi bi lahko povečali stopnjo zaposlenosti starejših. V raziskavi je 
sodelovalo več kot 1.200 podjetij iz šestih držav s skupno več kot 630.000 zaposlenimi. Raziskava se je osredotočila na 
prerez stanja v podjetjih (kolikšen del starejših zaposlujejo, kako jim prilagajajo delovno okolje, itd.), na merjenje 
pripravljenosti delodajalcev na novo zaposlovanje starejših ter prepoznavanje ovir in na iskanje ukrepov, za katere 
delodajalci menijo, da bi bil njihov odnos do zaposlovanja starejših še bolj pozitiven. 
 
Ključne besede: staranje, delovna sila, delodajalci, Evropa, delovno pravna zakonodaja, prispevki, upokojitev, delovna 
doba, plača, davčne olajšave 
 

AGEING WORKFORCE – CHALLENGES AND SOLUTIONS FROM EMPLOYERS’ 
POINT OF VIEW IN SIX CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN COUNTRIES 

 
Abstract: Due to demographic ageing, a common and undisputable European feature, older workers will constitute an 
ever-increasing proportion of our labour force in the future. The economic growth rate in the EU is set to decline with 
the ageing of its population, due to the reduction in the number of working-age citizens. Ageing is not only an issue for 
state and individuals; it has immense effects on business and working processes. ZDS – Association of employers of 
Slovenia worked in an EU-financed project together with five industry and employers’ federations from Central and 
Eastern Europe to explore the obstacles and opportunities for increasing the labour-force participation of older workers. 
In 2007 and 2008 a survey among the member companies of our six federations was carried out in which approximately 
1,200 companies, which employ more than 630,000 workers combined, participated. The survey covers the given 
situation in companies related to existing shares of older workers and efforts of employers’ to adapting the working 
environment, measures employers’ readiness to hire older workers and obstacles for such actions and nevertheless 
searches for actions which would provide employers’ with sufficient drive to make hiring older workers more 
appealing. 
 
Key words: ageing, workforce, employers, Europe, labour legislation, social constributions, retirement, working age, 
wage, tax relief 
 
1. Staranje prebivalstva kot izziv trga dela – projekt delodajalcev 

 
Staranje prebivalstva predstavlja splošno in nesporno dejstvo tako v Evropi, kot ga tudi čedalje bolj občutimo v 

Sloveniji. Ena izmed posledic tovrstnega demografskega trenda je, da bodo starejši delavci v prihodnje predstavljali vse 
večji delež delovne sile. Posledično ekonomske projekcije kažejo, da lahko staranje prebivalstva povzroči upadanje 
gospodarske rasti, saj se število delovno aktivnih prebivalcev zmanjšuje.  

V okviru ciljev lizbonske strategije mora Evropa poskrbeti, da se bo zaposlovanje starejših delavcev, to je oseb 
med 55 in 64 letom, povečalo ter da bodo čim dlje ostali aktivni na trgu dela. Evropski svet se je v Stockholmu zavezal, 
da se bo do leta 2010 stopnja zaposlenosti oseb, starih med 55 in 64 let, povečala na 50 odstotkov, v Barceloni pa si je 
zadal cilj, da naj bi se dejanska starost, pri kateri ljudje v Evropski uniji nehajo delati, do leta 2010 podaljšala za pet let, 
na 65 let. 

Države srednje in vzhodne Evrope se morajo spoprijeti z izzivom staranja delovne sile še bolj intenzivno kot 
države zahodne Evrope, saj so demografske spremembe še posebej izrazite v novih državah članicah. Stopnja 
zaposlenosti starejših delavcev se v teh državah giba med 33 in 45 odstotki, delavci pa izstopajo iz trga dela med 59. in 
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61. letom. Do sedaj tako nobeni izmed šestih držav, zajetih v raziskavi Združenja delodajalcev Slovenije (v 
nadaljevanju ZDS), ni uspelo preseči ciljev Evropskega sveta iz Stockholma in Barcelone ali se jim vsaj približati.  

Ker se problem staranja delovne sile ne dotika zgolj posameznika in države, temveč bo in že ima velik vpliv na 
delodajalce ter poslovne in delovne procese, je vloga delodajalcev v prepoznavanju in soočanju z izzivi aktivnega 
staranja ključna. ZDS kot predstavnik slovenskih delodajalcev, je v letih 2007 in 2008 skupaj s še petimi delodajalskimi 
zdru ženji iz Avstrije, Hrvašk e, Češk e republike, Madžarske in Slovaške1

1.1. Metodologija raziskave 

 med člani združenj – podjetji izvedlo 
raziskavo o zavedanju in vlogi delodajalcev glede staranja zaposlenih. Cilj projekta, ki ga je finančno podprla Evropska 
unija, je bil opredeliti ovire pri zaposlovanju starejših in določiti ukrepe, s katerimi bi povečali stopnjo zaposlenosti 
starejših. Skupno je projekt trajal od začetka maja 2007 do konca maja 2008, ko je šest delodajalskih organizacij 
izoblikovali tudi skupno stališče do izziva staranja delovne sile. 
 

 
 Raziskava ZDS je temeljila na vprašalniku – anketi, ki je obsegala 20 vprašanj tipa proste izbire (“multiple 
choice”). Vprašalnik je v prvem delu zajel značilnosti podjetja - delodajalca, ki je na vprašalnik odgovarjalo: velikost 
podjetja, dejavnost ter delovno mesto osebe, ki je na vprašalnik odgovarjala. V drugem delu vprašalnika so sledila 
vprašanja o aktualnem stanju starejših zaposlenih v podjetju ter in prilagajanju, o odnosu podjetja do novega 
zaposlovanja starejših, ter o zaznavah do prednosti in slabosti zaposlovanja starejših v samih značilnostih zaposlenih, 
zakonodaji ter državnih spodbudah.  
 Anketa je med podjetji potekala v avgustu in septembru 2007. Vprašalnik so podjetjem posredovali po e-
pošti, izpolnjevanje ankete pa je mogoče po e-pošti, navadni pošti, fak su  ali  sp letni strani nacionalnega združenja 
delodajalcev. Konec septembra 2007 so nacionalne delodajalske organizacije izpolnjene vprašalnike posredovale 
Združenju delodajalcev Slovenije, ki je opravilo podrobno analizo s pomočjo statističnega programa SPSS.  
 Skupno so v šestih državah poslali 9.059 vprašalnikov, prejeli pa skupaj 1.286 izpolnjenih vprašalnikov, kar 
pomeni 14,2-odstotno stopnjo odziva. Podjetja, ki so na anketo odgovorila, skupno zaposlujejo 632.869 oseb. V 
Sloveniji je vprašalnik izpolnilo 241 podjetij, ki skupno zaposlujejo 66.609 zaposlenih, kar predstavlja 17-odstotno 
stopnjo odziva.  
 Starejši delavec oziroma starejša oseba v raziskavi je zaposleni oziroma oseba v starosti med 55. in 64. 
letom, skladno z definicijo, ki jo uporablja Evropska komisija. 
 Velikost podjetij je v raziskavi opredeljena skladno z Zakonom o gospodarskih družbah, in sicer glede na 
število zaposlenih. Mikro in mala podjetja so v skupini podjetij, ki zaposlujejo do 50 zaposlenih. Srednje velika podjetja 
so združena v skupino podjetij, ki imajo med 51 in 250 zaposlenih, a velika podjetja zaposlujejo preko 250 zaposlenih. 
 
1.2.  Osnovne značilnosti podjetij, vključenih v raziskavo 
 

Pri sodelovanju v raziskavi so prevladovala podjetja, ki delujejo v predelovalnih dejavnostih, le teh je bilo 39 
odstotkov. Sledili so delodajalci iz področja trgovine (8%) ter iz poslovnih storitev, financ, zavarovalništva in 
nepremičnin (7%). S 5 odstotki so bili zastopani delodajalci iz gradbeništva, transporta in telekomunikacij, kmetijstva, 
gozdarstva in rudarstva, medtem ko je bilo 4 odstotke delodajalcev iz gostinstva in turizma. Ker so nekatera javna 
podjetja člani združenja delodajalcev na Madžarskem je bilo med vsemi anketiranimi tudi 2 odstotka podjetij, ki se po 
standardni klasifikaciji dejavnosti uvrščajo v javni sektor. 

V Sloveniji so med anketiranimi podjetji tudi prevladovali delodajalci iz predelovalnih dejavnosti, ki jih je bilo 
41,1 odstotka. Z nekaj čez 10 odstotki so sledile poslovne storitve, finance, zavarovanje, nepremičnine in informatika 
ter trgovina in gradbeništvo. Znotraj predelovalnih dejavnosti je bilo največ anketiranih podjetij iz lesne industrije, ter 
kemijske in kovinske industrije. 

V povprečju je bilo med anketiranimi 43 odstotkov mikro in malih, 31 odstotkov srednje velikih ter 26 
odstotkov velikih podjetij. V Avstriji so anketo izpolnila predvsem velika podjetja (75,6%), medtem ko so bila na 
Češkem, Slovaškem in Madžarskem srednja in velika podjetja enakomerno zastopana. Na Hrvaškem (63,4%) so 
prevladovala mikro in mala podjetja. Skladno s strukturo samega gospodarstva v Sloveniji so v raziskavi prevladovala 
mikro in mala podjetja ter srednje velika podjetja s 40 oziroma 39 odstotki, velikih podjetij je bilo dobra petina. 

V povprečju so na anketo v 30 odstotkih odgovarjali vodje kadrovskih služb oziroma kadroviki in v 27 
odstotkih vodilni delavci, direktorji ali lastniki podjetja. Kar v 42 odstotkih pa so anketiranci navedli ostalo, na ta 
rezultat pa so vplivali vprašalniki iz Hrvaške, kjer je bilo tako označenih skoraj 80 odstotkov vprašalnikov. Razlog je 
najverjetneje v veliki zastopanosti mikro podjetij na Hrvaškem. 
 
Slika 1: Delež anketiranih podjetij glede na dejavnost, v % 

                                                
1 ZDS (www.zds.si), HUP (www.hup.hr), MGYOSZ (www.mgyosz.hu), SP (www.spcr.cz), IV (www.iv-net.at), RUZ 
(www.ruzsr.sk). 
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V Sloveniji so na anketo odgovarjali večinoma kadrovniki oziroma zaposleni v podjetju, odgovorni za 

zaposlovanje in upravljanje zaposlenih ter vodilni delavci oziroma direktorji (85 odstotkov), le 15 odstotkov je bilo 
ostalih, predvsem v manjših podjetjih. Takšna struktura je  zagotovila tudi večjo kvaliteto raziskave, saj so nanjo 
odgovarjali ljudje v podjetju, ki so za obravnavano temo odgovorni in jo poznajo. 
 
2. Trenutno stanje in položaj starejših zaposlenih v podjetju  
 
2.1. Trenutna zastopanost starejših zaposlenih v podjetjih 
 

Za proučitev razmer in zaznav pri delodajalcu je potreben tudi vpogled v trenutno stanje, zato je bilo v 
raziskavi vprašanje, kolikšen delež starejših od 55 let podjetja trenutno že zaposlujejo. Več kot petina starejših od 55 let 
med zaposlenimi je v povprečju v 13 odstotkih podjetij, kar 37 odstotkov podjetij pa zaposluje med 5 in 20 odstotki 
starejših. Polovica anketiranih podjetij pa je ugotovila, da ima med zaposlenimi zaenkrat manj kot 5 odstotkov takih, ki 
so starejši od 55 let.  
 
Slika 4: Delež anketiranih podjetij, ki trenutno že zaposlujejo starejše (55+), v % 
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Največ starejših je v podjetjih na Češkem in na Madžarskem, najmanj pa na Hrvaškem. Delitev podjetij po 
velikosti je pokazala, da so starejši zaposleni predvsem v velikih podjetjih, medtem ko jih v večini mikro in malih 
podjetij (kar v 80%) skoraj ni. 

V Sloveniji, sodeč po raziskavi ZDS, 12 odstotkov podjetij zaposluje že več kot petino starejših, 42 odstotkov 
podjetij pa med svojimi delavci zaposluje med 5 in 20 odstotkov starejših. Manj kot 5 odstotkov zaposlenih, ki so 
starejši od 55 let, ima med svojimi zaposlenimi v Sloveniji kar 46 odstotkov anketiranih delodajalcev, v povprečju 
raziskave (v vseh državah) je takšnih delodajalcev polovica. 

To, da podjetja trenutno že zaposlujejo starejše, je tudi posledica grajenja kariere posameznikov v podjetju, 
njihove lojalnosti podjetju in nizke fluktuacije zaposlenih med podjetji. Delodajalce smo zato vprašali, ali menijo, da bo 
v prihodnjih desetih letih pomen delavce, k i so starejši, večji kot je dandanes. Raziskava ZDS je pokazala, da se 43  
odstotkov (v Sloveniji blizu 40 odstotkov podjetij) zaveda, da bodo starejši v prihodnje igrali večjo vlogo na trgu 
delovne sile. Ta delež je precej višji zlasti v velikih podjetjih in podjetjih, ki že zaposlujejo visok delež starejših 
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delavcev. Izziva se v največjem številu zavedajo v Avstriji in na Češkem, medtem ko je ta problem na Hrvaškem pri 
podjetjih še močno podcenjen. 

Glede na to, da pa so starejši že danes del delovnega življenja, morajo delodajalci, da bi delovni procesi tekli 
nemoteno, tudi prilagajati razmere v podjetju tej kategoriji zaposlenih. 61 odstotkov podjetij že sprejema ukrepe, s 
katerimi se prilagajajo starejšim, ki delajo v podjetju, predvsem tam, kjer je delež zaposlenih starejših visok. Na prvo 
mesto so delodajalci postavili programe izobraževanja ter skrbi za zdravje, sledila pa sta prilagajanje delovnega mesta 
ter spremembe v delovnem procesu. 

V Sloveniji dobra polovica (55%) podjetij, ki zaposluje nad pet odstotkov starejših delavcev, že sedaj sprejema 
ukrepe prilagajanja, predvsem programe izobraževanja ter prilagajanja delovnega procesa in samega delovnega mesta 
starejšemu zaposlenemu. Po drugi strani pa se morajo majhna in srednje velika podjetja, ki starejših delavcev sploh ne 
zaposlujejo, ali pa ti predstavljajo zelo majhen odstotek njihove delovne sile, s tem izzivom šele spoprijeti.  
 
Slika 5: Najbolj pogosti načini prilagajanja starejšim v podjetju, v % 
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2.2. Odnos delodajalcev do že zaposlenih starejših v podjetju 
 
Tabela 1: Prednosti in slabosti starejših delavcev v primerjavi z mlajšimi  
 
 Prednosti  Slabosti 
 povprečje  Slovenija  povprečje  Slovenija 
1 Zvestoba podjetju 1 Delovne izkušnje 1 Zmožnost učenja 

novega 
1 Veščine z novimi 

tehnologijami 
2 Poklicno znanje 2 Zvestoba podjetju 2 Znanje jezikov 2 Zmožnost učenja novega 
3 Delovne izkušnja 3 Voditeljske 

sposobnosti / 
mentorstvo 

3 Veščine z novimi 
tehnologijami 

3 Znanje jezikov 

4 Odgovornost 4 Odgovornost 4 Mobilnost 4 Mobilnost 
5 Zanesljivost 5 Zanesljivost 5 Fleksibilnost 5 Pripravljenost učenja 

novega / izobraževanje 
6 Voditeljske 

sposobnosti / 
mentorstvo 

6 Disciplina 6 Pripravljenost učenja 
novega / 
izobraževanje 

6 Fleksibilnost 

7 Disciplina 7 Poklicno znanje 7 Inovativnost 7 Inovativnost 
8 Socialne 

kompetence 
8 Vpogled v potrebe 

strank / poslovnih 
partnerjev 

8 Delo pod pritiskom 8 Produktivnost 

9 Vpogled v potrebe 
strank / poslovnih 
partnerjev 

9 Socialne kompetence 9 Proaktivnost / 
samoiniciativnost 

9 Delo pod pritiskom 

    10 Delo v timu 10 Proaktivnost / 
samoiniciativnost 

    11 Produktivnost 11 Delo v timu 
    12 Stopnja absentizma 12 Stopnja absentizma 
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Delodajalci se starejšim ne prilagajajo zgolj iz potrebe po nemotenem delovnem procesu, temveč svoje starejše 
zaposlene cenijo zaradi njihovih mnogih kvalitet. V podjetjih se zavedajo vrednosti obstoječih starejših delavcev v 
podjetju, saj si ti z leti pridobijo veliko izkušenj in razvijejo vrednote, kot so pripadnost podjetju, strokovno znanje, 
odgovornost, zanesljivost ter delovne izkušnje, medtem ko njihove mlajše sodelavce odlikujejo fleksibilnost, mobilnost, 
poznavanje jezikov in tehnološke spretnosti.  

Slovenski delodajalci so kot kvalitete na prvih treh mestih izpostavili predvsem delovne izkušnje starejših 
zaposlenih, njihovo zvestobo podjetju ter sposobnost vodenja oziroma mentorstva. Kot slabost v primerjavi z mlajšimi 
zaposlenimi pa so navedli predvsem pomanjkanje veščin z novimi tehnologijami, slabe zmožnosti učenja novega ter 
slabo znanje tujih jezikov in nizko mobilnost. 
 
3. Pripravljenost in ovire delodajalcev pri novem zaposlovanju starejših  
 
3.1. Pripravljenost delodajalcev na novo zaposlitev starejših od 55 let 
 

Kot je razvidno iz prvega dela prispevka, se pomena starejših zaposlenih zavedajo predvsem velika podjetja, ki 
tudi že zdaj zaposlujejo večji delež starejših. Ta podjetja svojim starejšim zaposlenim prilagajajo razmere v podjetju, 
p rav tak o p a jih cenijo zaradi mnogih kvalitet, s katerimi doprinesejo podjetju. Situacija pa je precej drugačna, ko 
delodajalce vprašamo, ali so pripravljeni tudi na novo zaposliti osebo, ki je starejša od 55 let. 

Podjetja, ki so sodelovala v raziskavi, v preteklosti niso pogosto iskala pomoči države ali kakršnihkoli drugih 
vzpodbud za zaposlovanje starejših. 40 odstotkov podjetij se za tovrstne vzpodbude ni nikoli zanimalo, med njimi pa 
prevladujejo delodajalci, ki so v času raziskave zaposlovali manj kot pet odstotkov starejših, in sicer predvsem mikro in 
mala podjetja. Najmanj zanimanja za kakršnekoli vrste pomoči je bilo na Češkem, v Sloveniji in na Slovaškem, največ 
pa na Madžarskem. 

Raziskava je pokazala, da je v preteklih treh letih na novo zaposlovalo izključno mlade kar 60 odstotkov 
anketiranih podjetij v vseh državah, ki so sodelovale v raziskavi – v Sloveniji pa je bilo takih kar slabih 80 odstotkov 
podjetij. Rezultat je bil takšen kljub temu, da so isti delodajalci navajali, da so se kar v 65 odstotkih soočali s 
pomanjkanjem delavcev (v Sloveniji v 80%). 
 
Tabela 6: Podjetja, ki so v zadnjih 3 letih na novo zaposlila starejše od 55 let, v% 
 

 Slovenija Avstrija Češka republika Slovaška Madžarska Hrvaška 
Da 15,4% 40,0% 68,7% 56,5% 61,7% 0,0% 
Ne, sploh nismo zaposlovali 5,8% 6,7% 10,8% 6,5% 12,8% 26,0% 
Ne, zaposlili smo le mlajše 78,8% 53,3% 20,5% 37,1% 25,5% 74,0% 

 
Slovenski delodajalci so kot glavni razlog, da zaposlujejo le mlajše kandidate za službo, navedli, da od 

starejših niso prijeli prijav na razpisano delovno mesto (kar v 42%), sledila pa sta druga dva najpogostejša razloga, in 
sicer, da politika podjetja ni zaposlovati starejše, ali pa starejši, ki se je prijavil na razpisano delovno mesto, ni imel 
ustreznih kvalifikacij (s 15%). V povprečju pa so delodajalci kot tretji najpogostejši razlog navedli, da starejši zaposleni 
za podjetje pomeni večji strošek dela. 
 
Tabela 6: Razlogi, zaradi katerih podjetje v zadnjih 3 letih ni na novo zaposlilo starejših, v% 
 
 povprečje  Slovenija 

1 Nismo prejeli prijave starejših na razpisano delovno 
mesto 1 Nismo prejeli prijave starejših na razpisano delovno 

mesto 

2 Politika našega podjetja je, da ne zaposlujemo 
starejših 2 Politika našega podjetja je, da ne zaposlujemo starejših 

3 Starejši delavci pomenijo višje stroške dela 3 Starejši delavec ni imel primernih kvalifikacij 

4 S starejšimi delavci smo imeli slabe izkušnje v 
preteklosti 4 Ostalo 

5 Starejši delavec ni imel primernih kvalifikacij 5 Ona/on preprosto ni bila prava oseba 

6 Njegov /njena osebnost / značaj / obnašanje ni 
ustrezalo našemu podjetju 6 S starejšimi delavci smo imeli slabe izkušnje v 

preteklosti 
7 Ona/on preprosto ni bila prava oseba 7 Starejši delavci pomenijo višje stroške dela 

8 Ostalo 8 Njegov /njena osebnost / značaj / obnašanje ni ustrezalo 
našemu podjetju 
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Podjetja so mnenja, da bodo tudi v bodoče redko pripravljena na novo zaposliti delavce, ki so stari 55 let in 
več. Le 18 odstotkov podjetij je v prihodnje pripravljeno brez zadržkov zaposliti starejšo osebo, dobra polovica podjetij 
(52,3%) pa bi zaposlila starejšega delavca le za določen čas, ali če bi za to dobili subvencijo, ali le visoko usposobljeno 
oziroma usposobljeno osebo. Kar 30 odstotkov podjetij pa je bilo prepričanih, da tudi v prihodnje sploh ne želi 
zaposlovati starejših. 

V Sloveniji je podjetij, ki bi brez zadržkov med svoje zaposlene sprejeli osebo, starejšo od 55 let, le 7 
odstotkov, kar še posebej velja za majhna in srednje velika podjetja. Po drugi strani pa bi podjetja bila pripravljena 
zaposliti starejšega delavca, če bi bili za to izpolnjeni določeni pogoji, in sicer bi 54 odstotkov delodajalcev zaposlilo 
starejšega, če bi bil le-ta visoko usposobljen, ali če bi lahko z njim sklenil pogodbo za določen čas, ali p a bi za to 
zaposlitev dobil subvencijo, oziroma bi mu bila priznana davčna olajšava. 
 
3.2. Ovire delodajalcev pri novem zaposlovanju starejših 
 

V ostalih podjetjih, ki so sodelovala v raziskavi, so se kot glavne ovire novemu zaposlovanju starejših izkazale 
predvsem lastnosti starejših, kot jih ocenjujejo delodajalci: prenizka fleksibilnost in mobilnost ter nenaklonjenost novim 
oblikam organizacije dela in tudi visoko plačilo za delo zaradi starosti.  
 
Tabela 2: Glavne ovire za delodajalce pri novem zaposlovanju starejših 
 
 povprečje  Slovenija 
1 So manj fleksibilni kot mlajši 1 Več plačanega dopusta kot mlajši zaposleni 
2 So manj naklonjeni novim oblikam dela, kot 

je timsko delo 
2 So manj mobilni kot mlajši 

3 So manj mobilni kot mlajši 3 So manj fleksibilni kot mlajši 
4 

Višja plača zaradi starosti oz. delovne dobe 
4 Strožji pogoji glede nadur, izmenskega dela, nočnega 

dela kot pri mlajših 
5 Težje se razumejo z mlajšimi nadrejenimi kot 

mlajši zaposleni 
5 Višja plača zaradi starosti oz. delovne dobe 

6 
Niso tako ambiciozni kot mlajši 

6 Niso tako odprti spremembam in novim idejam kot 
mlajši 

7 Več plačanega dopusta kot mlajši zaposleni 7 Imajo večje tveganje bolezni kot mlajši 
8 Strožji pogoji pri odpovedi pogodbe o 

zaposlitvi kot pri mlajših zaposlenih 
8 Strožji in bolj kompleksni pogoji glede razporejanja na 

drugo delovno mesto kot pri mlajših 
9 Imajo večje tveganje bolezni kot mlajši 9 Odpravnina ob upokojitvi 
10 Odpravnina ob upokojitvi 10 Strožji pogoji pri odpovedi pogodbe o zaposlitvi kot pri 

mlajpih zaposlenih 
11 Višji stroški odpravnine 11 Niso tako ambiciozni kot mlajši 
12 Imajo bolj zastarelo znanje kot mlajši 12 Višji stroški odpravnine 
  13 Bonusi na senioriteto 
  14 So manj naklonjeni novim oblikam dela, kot je timsko 

delo 
  15 Imajo bolj zastarelo znanje kot mlajši 
  16 Težje se razumejo z mlajšimi nadrejenimi kot mlajši 

zaposleni 
 

Na Češkem in na Slovaškem delodajalci delovno pravne zakonodaje ne ocenjujejo kot oviro pri zaposlovanju 
starejših, ravno nasprotno pa je to največja ovira v Avstriji in Sloveniji. V Sloveniji so delodajalci kot glavno oviro 
zaposlovanju starejših prepoznali visoko delovno-pravno zaščito ter številne privilegije, do katerih so upravičeni starejši 
delavci za razliko od mlajših. Na prvem mestu so navedli večje število dni plačanega dopusta pri starejšem zaposlenem. 
Slovenski delodajalci pogrešajo tudi večjo mobilnost in fleksibilnost starejših delavcev, moti pa jih tudi višja plača 
zaradi starosti oziroma delovne dobe ter strožji pogoji pri nadurnem delu, izmenskem ter nočnem delu. 

Kot zanimivost naj navedemo, da delodajalci niso mnenja, da starejši sami pričakujejo višjo plačo zaradi svoje 
starosti, ampak je ovira zakonodaja, ki določa višjo plačo na račun starosti oziroma delovne dobe. Delodajalci tudi ne 
menijo da je produktivnost starejših nižja kot produktivnost njihovih mlajših kolegov in da bi bila ovira njihova bolj 
pogosta odsotnost z dela. 
 
4. Kako spodbuditi zaposlovanje starejših 
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Z raziskavo je ZDS želelo prepoznati tudi ukrepe, za katere delodajalci v posameznih državah menijo, da bi 
pripomogli k večji pripravljeni na novo zaposlovati tudi osebe, starejše od 55 let. Po pomembnosti so delodajalci 
ocenjevali različne možnosti, od finančnih ukrepov države do sprememb v samih značajskih lastnostih starejših ljudi. 
 
Tabela 2: Faktorji, ki jih delodajalci niso ocenili kot ovire pri novem zaposlovanju starejših 
 
 Povprečje  Slovenija 
1 Pričakujejo previsoko plačo in preveč 

ugodnosti 
1 Starejši so več odsotni z dela kot mlajši  

2 Daljši odpovedni roki kot pri mlajših delavcih 2 Manjša produktivnost kot pri mlajših 
3 So več odsotni z dela kot mlajši 3 Daljši odpovedni roki kot pri mlajših delavcih 
4 Dobijo bonuse na senioriteto 4 Pričakujejo previsoko plačo in preveč ugodnosti 
5 Strožji pogoji glede nadur, izmenskega dela, 

nočnega dela kot pri mlajših 
  

6 Niso tako odprti spremembam in novim 
idejam kot mlajši 

  

7 Manjša produktivnost kot pri mlajših   
8 Strožji in bolj kompleksni pogoji glede 

razporejanja na drugo delovno mesto kot pri 
mlajših 

  

 
 
Slika 3: Ukrepi, potrebni za večje zaposlovanje starejših 
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Znižati privilegije glede plačanih dni dopusta

Imeti skromnejpe zahteve glede plač in ostalih
ugodnosti

Znižati privilegije glede bonusov

Znižati privilegije glede odpovednih rokov

Znižati privilegije glede delovnega časa

Znižati privilegije glede plač

Znižati privilegije glede sprememb delovnega
mesta

Znižati privilegije glede odpovedi pogodbe

Starejši bi morali imeti boljše znanje tujih jezikov

Starejši bi morali biti bolj mobilni

Starejši bi morali biti bolj izobraženi

Starejši bi morali biti bolj odprti za nove ideje in
inovacije

Starejši bi morali biti bolj fleksibilni

Starejši bi morali imeti bolj sveže znanje

Starejši bi morali biti bolj naklonjeni modernim
oblikam organizacije dela, kot je timsko delo

Več subvencij ali olajšav za zaposlovanje starejših

Več finančnih vzpodbud za podjetja za vlaganje v
vseživljenjsko izobraževanje in usposabljanje

Uvesti bolj fleksibilne kombinacije zaposlitve in
upokojitve

aritmetična 
sredina

 
 

Slovenski delodajalci kot najbolj pomembno spodbudo vidijo možnosti bolj fleksibilnih kombinacij upokojitve 
in zaposlitve, na drugo mesto pa so uvrstili finančne vzpodbude države oziroma davčne olajšave ali oprostitve 
prispevkov v primeru novega zaposlovanja starejših. Že na tretjem mestu pa je prepričanje delodajalcev, da so 
spremembe potrebne tudi v obnašanju samih starejših, in sicer bi morali biti le-ti po njihovem mnenju bolj odprti za 
nove ideje in inovacije, bolj naklonjeni delu v timu, pogrešajo tudi večjo mobilnost in fleksibilnost starejših ter bolj 
sveže znanje. 

Zadnje vprašanje ankete je delodajalce spraševalo, ali je dvig starostne meje za upokojitev pomemben za daljšo 
aktivno delovno dobo zaposlenih. Polovica anketiranih delodajalcev se strinja, medtem ko 21,3 odstotka anketiranih 
podjetij dviga upokojitvene starosti ni ocenilo za relevantno. Zvišanje starostne meje si želijo predvsem delodajalci na 
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Češkem, v Sloveniji in na Madžarskem, medtem ko na Hrvaškem, na Slovaškem in v Avstriji delodajalci tega ne 
ocenjujejo kot pomembno. 
 
5. Namesto zaključka - uradno stališče šestih delodajalskih združenj iz srednje in vzhodne Evrope 
 

Namen projekta, ki ga je v letih 2007 in 2008 vodilo ZDS, je bilo na podlagi raziskave tudi oblikovati uradno 
stališče šestih delodajalskih organizacij iz Avstrije, Slovenije, Hrvaške, Madžarske, Slovaške in Češke republike do 
problematike in načina soočanja z izzivom staranja delovne sile. 

Iz raziskave je razvidno, da se zlasti večja podjetja in podjetja z visokim deležem starejših delavcev v 
obravnavanih državah srednje in vzhodne Evrope zavedajo, da bodo starejši v prihodnje igrali večjo vlogo na trgu dela. 
Večina podjetij, ki zaposluje pet odstotkov ali več starejših delavcev, že sprejema ukrepe, da bi se prilagodila staranju 
delovne sile. Vlagajo predvsem v izobraževalne in zdravstvene programe, delovna mesta prilagajajo starejšim. Kljub 
temu pa se morajo majhna in srednje velika podjetja, ki starejših delavcev sploh ne zaposlujejo, ali pa ti predstavljajo le 
majhen odstotek v njihovem podjetju, s tem izzivom šele spoprijeti. Finančne vzpodbude so zlasti za majhna in srednje 
velika podjetja prenizke, da bi se ta lahko uspešno spoprijela z izzivom staranja svoje delovne sile.   

V podjetjih se vrednosti starejših delavcev zavedajo, saj si ti z leti pridobijo veliko izkušenj in razvijejo 
vrednote, kot so pripadnost podjetju, strokovno znanje, odgovornost, zanesljivost, ter delovne izkušnje. Po drugi strani 
pa delodajalci cenijo prednosti mlajših delavcev, kot so njihova mobilnost, poznavanje jezikov, tehnološke spretnosti in 
fleksibilnost.  

Kljub temu so podjetja le redko pripravljena na novo zaposliti delavce, ki so stari 55 let in več, kar še posebej 
velja za majhna in srednje velika podjetja. Pri ovirah za zaposlovanje starejših delavcev delodajalci največkrat omenijo, 
da so ti delavci premalo fleksibilni in mobilni, ter da se težje prilagodijo novim oblikam organizacije dela. Pomanjkanje 
primernih kvalifikacij in nepravilen odnos sta še dva p ogosta razlog a, d a se v  p odjetjih raje od ločijo  za zap oslitev  
mlajših delavcev. V Sloveniji in Avstriji so starejši delavci pravno izjemno zaščiteni in so upravičeni do številnih 
privilegijev, kar je v teh državah glavni razlog, da podjetja ne želijo zaposlovati starejših delavcev. 

V številnih podjetjih bi bili pripravljeni zaposliti starejše delavce le pod določenimi pogoji, na primer če bi bil 
delavec usposobljen ali visoko usposobljen, če bi bilo podjetje deležno olajšav, na primer davčne olajšave, subvencije 
ali podobnega, ali če bi z delavcem lahko sklenili pogodbo o zaposlitvi za določen čas. 

Delodajalci pa menijo, da je za povečanje novega zaposlovanja starejših najpomembnejše, da upokojitev in 
zaposlovanje starejših delavcev postaneta bolj fleksibilna. Prožen prehod med aktivno zaposlitvijo in upokojitvijo bi 
starejšim delavcem in podjetjem omogočil, da bi kar najbolj izkoristili sposobnosti in znanje starejših delavcev. Večina 
podjetij, ki so sodelovala v raziskavi, je potrdila pozitiven in močan moralni vpliv starejših delavcev na stanje v 
podjetju. 

Podjetja prav tako potrebujejo dodatne finančne vzpodbude za usposabljanje in izobraževanje ter druge oblike 
vseživljenjskega učenja za starejše zaposlene. Tovrstna podpora bi bila dobrodošla zlasti za podjetja, ki zaposlujejo 
manj usposobljene delavce pod manj ugodnimi zaposlitvenimi pogoji.   

Do sedaj so podjetja prejela malo javnih pomoči, ki bi jim pomagala sprejeti ukrepe, s katerimi bi lahko uvedla 
zdravstvene programe, oblikovala delovna mesta glede na starost in izvedla podobne spremembe ter tako obdržala 
starejše delavce. Zlasti majhna in srednje velika podjetja si ne morejo privoščiti dragih ukrepov, s katerimi bi ustvarila 
delovna mesta, primerna starejšim delavcem. Zato se delodajalci močno zavzemajo za uvedbo programov pomoči, ki bi 
delodajalcem olajšali izvedbo ukrepov za večjo in bolj smotrno vključenost starejših delavcev.  

Zaposlovanje starejših mora za podjetja postati bolj privlačno, zato združenja delodajalcev podpirajo uvedbo in 
povišanje subvencij, davčnih olajšav in podobnih ukrepov za podjetja, ki zaposlujejo starejše. Dejstvo je, da zaenkrat ne 
obstaja prav veliko programov pomoči, pa še ti so pogosto odvisni od sredstev iz Evropskega socialnega sklada in 
drugih virov financiranja. Ti programi pogosto niso dovolj pregledni in dosledni. Zato se veliko podjetij ni nikoli 
prijavilo za denarno pomoč ali za druge oblike podpore, do katerih so upravičeni na osnovi zaposlovanja starejših 
delavcev, kar zopet še zlasti velja za majhna in srednje velika podjetja. Zato je nujno, da se vzpostavijo bolj zanesljive 
in preglednejše oblike pomoči podjetjem. Klju čnega p omen a je tu d i, da so p od jetja seznanjena s programi p omoči. 
Združenja delodajalcev zato predlagajo, da bi uvedli posebne ukrepe pomoči za majhna in srednje velika podjetja, saj so 
ta redkeje pripravljena zaposliti starejše delavce ali vlagati v ukrepe, potrebne za njihovo zaposljivost. 

V preteklosti so se ljudje lahko pri 55 letih ali še prej vključili v programe zgodnje upokojitve, s katerimi so 
države reševale vprašanji prestrukturiranja in brezposelnosti v tranzicijskem obdobju. Kljub temu, da se programi 
zgodnjega upokojevanja večinoma ne izvajajo več, pa se miselnost ljudi in odnos družbe do tega vprašanja nista 
spremenila dovolj hitro in v dovolj velikem obsegu. Še vedno namreč obstaja veliko ukrepov in spodbud za upokojitev 
pred uradno določeno starostjo upokojitve. Združenja delodajalcev, ki so sodelovala v projektu, zato nasprotujejo 
programom zgodnjih upokojitev, saj ti dajejo starejših delavcem tudi napačen občutek o tem, v kolikšni meri podjetja 
njihovo delo cenijo in potrebujejo.  

V Avstriji in še zlasti v Sloveniji država podpira miselnost, da so starejši delavci privilegirani, saj jim na pravni 
podlagi nudita različne ugodnosti, kot so na primer višja plača, povečana zaščita pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi 
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in tako dalje. Raziskava je pokazala, da ima pozitivna diskriminacija starejših delavcev v teh državah negativen vpliv na 
njihovo zaposlovanje, pa tudi na splošno prispeva k negativnemu odnosu podjetij do starejših delavcev. Združenja 
delodajalcev se zato zavzemajo za enakovredno obravnavo starejših in mlajših delavcev. Če privilegiji zavirajo 
zaposlovanje starejših delavcev, jih je potrebno dosledno spremeniti.  

Lizbonska strategija določa, da naj traja delovna doba do 65. leta. Nobena od držav, vključenih v projekt, se 
temu cilju še ni približala, čeprav bi ga morale doseči v naslednjih dveh letih. Povprečna starost izstopa s trga dela v 
šestih državah srednje in vzhodne Evrope je 60 let. Vendar je dejanska starost, pri kateri se ljudje upokojijo, v 
povprečju 59 let. Razlika med uradno upokojitveno starostjo, ki v večini držav precej presega 60 let, in dejansko 
upokojitvijo se po državah giba od enega do šestih let.  Združenjem delodajalcev se zdi zato pomembno tudi zvišati 
dejansko upokojitveno starost.  

Nenazadnje pa so v podjetjih prepričani, da se morata spremeniti tudi sama miselnost in odnos starejših 
delavcev. Starejši delavci bodo morali postati dovzetnejši za nove oblike organizacije dela, nove ideje in druge novosti 
ter biti bolj fleksibilni in mobilni. V današnjem globaliziranem svetu je posameznik sam odgovoren za to, da se 
udeležuje programov usposabljanja in izobraževanja ter na ta način ohranja svojo zaposljivost. Vendar vse to ni le 
vprašanje delovnega okolja. Družba kot celota mora spremeniti svoj odnos do staranja in na ta način prispevati k rešitvi 
tega problema.  
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