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POVZETEK
Dejstvo je, da v času velikih sprememb in napredka, katerim priča smo v zadnjih desetletjih na
vseh področjih, živimo dlje in da imamo veliko več zdravih let življenja. Starostna struktura
prebivalstva se tako spreminja, povečuje se delež starejšega prebivalstva. Kakovost zaposlitve
starejših v Sloveniji je v primerjavi s povprečjem EU-28 na splošno slabša, prav tako se kažejo
razlike v kakovosti zaposlitve v Sloveniji med starejšimi in mlajšimi starostnimi skupinami. Če
bomo želeli povišati participacijo starejših v Sloveniji, ki je trenutno v primerjavi z državami
EU-28 zelo nizka, bodo morala biti podjetja in delodajalci tisti, ki bodo morali odigrati veliko,
če ne eno izmed glavnih vlog. Sprememba percepcije do starejših na trgu in izboljšanje
kakovosti zaposlitve starejših ter večja vključenost bi morale biti tako ključne spremembe.
Ključne besede: staranje, upokojevanje, podaljševanje delovne aktivnosti starejših, kakovost
zaposlitve, delodajalci.

SUMMARY
Due to the great changes and progress, which we have witnessed in recent decades, we are
living longer and can expect a greater number of healthy years of life. The age structure of our
population is changing with increasing percentage of elderly. The quality of employment of
elderly in Slovenia is generally lower than average among the EU-28; there are also differences
in the quality of employment in Slovenia among older and younger age groups. If we want to
increase the participation of elderly in the Slovenian job market, which is currently very low
compared to the EU-28, companies and employers will have to play a large, if not the main
role. Changing the social perception of older people and improving the quality of older people's
employment and involvement in the work process, are key challenges.
Keywords: aging, retirement, extension of employment of the elderly, quality of employment,
employers.
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1

UVOD

Staranje prebivalstva je danes eden od bolj perečih problemov, s katerim se ukvarja ne le
Slovenija in Evropa, temveč tudi svet. Na eni strani se soočamo z nižjo rodnostjo, na drugi
strani pa se pričakovana življenjska doba, predvsem in pa tudi na račun boljšega zdravstva,
daljša, projekcije za prihodnost pa se gibljejo v isto smer.

1.1

Opredelitev obravnavanega problema

V EU-28 je delež starejših, ki so dopolnili 65 let in več, v letu 2018 znašal 19,7 % in se je glede
na leto 2008 povečal za 2,6 odstotne točke. Do leta 2100 naj bi se ta delež povzpel na 31,3 %,
kar bo posledično povečalo tudi razmerje med starejšimi (65 let in več) in delovno aktivnimi
prebivalci. Koeficient starostne odvisnosti starega prebivalstva naj bi se tako v prihodnjih letih
skokovito povišal – po projekcijah Eurostat-a se bo do leta 2100 povzpel na 57,3 % (v letu 2019
31 %) (Eurostat 2019c).
Podobna slika na področju staranja prebivalstva se kaže tudi v Sloveniji – delež starejših od 65
let se je v obdobju 1990–2019 povečal z 10,6 % na 19,8 % (SURS 2019c), do leta 2060 pa bodo
starejši predstavljali že skoraj tretjino prebivalcev Slovenije (UMAR 2017, 10). Hkrati na drugi
strani beležimo upad števila delovno aktivnih prebivalcev s starostjo. Slovenija tako beleži eno
najnižjih stopenj delovne aktivnosti v starostni skupini 55–64 let v EU (v letu 2018 je ta znašala
47 %, povprečje v EU-28 pa 58,7 %), predvsem zaradi zgodnjega upokojevanja (SURS 2019c).
Starejši delavci prav tako beležijo eno nižjih ravni brezposelnosti v Sloveniji – ta je v 4.
četrtletju 2019 v starostnem razredu 50–64 znašala 3 % (SURS 2020). Demografske
spremembe torej zmanjšujejo potencialno ponudbo delovne sile, kar bo v prihodnje zahtevalo
še večjo vključenost prebivalstva, tudi starejšega, v delovno aktivnost (UMAR 2019b, 44).
V letu 2019 je bilo v Sloveniji zakonsko določeno, da se oseba lahko predčasno upokoji pri
starosti 60 let, če je dopolnila 40 let pokojninske dobe, pravico do starostne pokojnine pa lahko
pridobi pri starosti 65 let in pri najmanj 15 let zavarovalne dobe. Glede na podatke OECD-ja
(2019a, b) je bila povprečna upokojitvena starost v Sloveniji za leto 2018 za moške 63,1 let
(EU-28: 64 let) in za ženske 60,1 let (EU-28: 62,3 let). Od leta 2015 do 2020 se je predčasno
upokojevanje v Sloveniji nekoliko povečalo. V januarju 2015 je bilo upokojencev, ki so se
predčasno upokojili, 1.475, v januarju 2020 pa 3.367 (ZPIZ 2015; ZPIZ 2020a). Pokojnine v
Sloveniji so na drugi strani relativno nizke. Povprečna starostna pokojnina je v letu 2019
znašala 662,97 eur (ZPIZ 2019).
Staranje prebivalstva in posledično zmanjševanje delovno aktivnega prebivalstva se že odraža
v zmanjševanju ponudbe delovne sile, ki bo v prihodnosti še bolj izrazito, in je po mnenju
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UMAR-ja (2019a, 7) eden od glavnih omejitvenih dejavnikov gospodarske rasti. Eden od
pomembnih ukrepov na tem področju je torej povečanje zaposlenosti starejših delavcev.
V Sloveniji beležimo trenutno dva (zakonska) načina za povečevanje zaposlenosti starejših
delavcev: zviševanje upokojitvene starosti in sprememba določila glede varovanja starejših
delavcev pred odpuščanjem. Z namenom povečanja stopnje zaposlenosti starejših delavcev je
Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2, Uradni list RS, št. 96/12, 39/13,
102/15, 23/17, 40/17, 65/17, 28/19, 75/19), ki je stopil v veljavo leta 2013, močno zvišal
zakonsko določeno upokojitveno starost, in sicer za 4 leta za ženske (iz 61 na 65 let) in za 2 leti
za moške (iz 63 na 65 let). Poleg zvišanja upokojitvene starosti je Zakon o delovnih razmerjih
iz leta 2013 (ZDR-1, Uradni list RS, št. 21/13, 78/13, 52/16, 81/19) zvišal starostno mejo, pri
kateri delavci pridobijo pravico do posebnega varovanja pred odpuščanjem. Z letom 2017 so
tako do posebnega varovanja pred odpuščanjem upravičeni delavci, stari najmanj 58 let (prej
55 let), ali delavci, ki jim do izpolnitve pogojev za starostno upokojitev manjka do pet let
pokojninske dobe.
Zakonska določila in reforme so ena plat podaljševanja delovne dobe, ni pa to edini način. V
zadnjih letih, ko se je delovna doba že začela podaljševati, je vedno več raziskav, kakšni so
razlogi, poleg zakonskih, da starejši delavci delajo do upokojitvene starosti ali pa še dlje. Ta
koncept je poimenovan kot koncept ostati in obtičati, kjer gre pri prvem za »prostovoljno«
podaljševanje delovne dobe zaradi tega, ker se zaposleni počutijo vključene in se dobro počutijo
v službi, pri drugem pa gre za neprostovoljno podaljševanje delovne dobe, ker bi upokojitev za
posameznike drugače lahko imela negativne posledice na njihovo življenje (Andersen, Jensen
in Sundstrup 2019, 1).
V tej magistrski nalogi se bomo ukvarjali s kakovostjo zaposlitve kot enim od dejavnikov
podaljševanja delovne dobe. Da je zadovoljstvo in vključenost na delovnem mestu bistvenega
pomena za posameznika, ugotavlja tudi Gallup Inc. (2013). To namreč vpliva na kakovostnejšo
zaposlitev posameznika; večja oz. boljša kot je vključenost zaposlenih, boljša je produktivnost
posameznika, kar pa ima pozitivne učinke tudi na ravni podjetja (Gallup Inc. 2013, 6). Z
identifikacijo dejavnikov, ki vplivajo na kakovost zaposlitve, lahko, glede na to, kakšen vpliv
imajo na posamezne starostne skupine, izvajamo ukrepe za bolj trajnostno delo in s tem
vplivamo na podaljševanje delovne dobe (EU-OSHA idr. 2017, 16).
V zadnjem desetletju beležimo porast empiričnih študij, ki se ukvarjajo s področjem kakovosti
zaposlitve kot dejavnikom, ki prispeva k podaljševanju delovne dobe, pri čemer obravnavajo
različne vidike kakovosti dela oziroma delovnih razmer. Berglund, Seldén in Halleröd (2017,
31) na podlagi študije, ki so jo opravili na podlagi podatkov, zbranih v razmaku osmih let na
Švedskem, ugotavljajo, da je najpomembnejši dejavnik, na podlagi katerega se delavci, stari 50
let ali več, odločajo, ali bodo ostali v zaposlitvi, zmožnost opravljanja fizičnega dela/fizičnih
2

zahtev. Kot pomembna dejavnika, ki vplivata na odločitev o podaljšanju delovne dobe, avtorji
identificirajo tudi zadovoljstvo z delom in socialno okolje. Šverko in Galić (2014) v študiji, ki
je bila narejena kot primerjalna študija med Hrvaško, EU-10 in EU-17, izpostavljata štiri
dejavnike kakovosti dela: (i) ekonomska varnost, (ii) socialni odnosi, (iii) pomen in smiselnost
dela (kar omogoča ustvarjalno delovno aktivnost ter vzbuja občutek koristnosti) ter
samostojnost pri delu in (iv) sodelovanje pri sprejemanju odločitev. Nadalje, Galić, Parmač
Kovačić in Vehovec (2017) v raziskavi na podatkih, zbranih v okviru Evropske raziskave o
delovnih razmerah (angl. European Working Conditions Survey, v nadaljevanju EWCS)
(Eurofound 2015), o kakovosti zaposlitve na Hrvaškem, ugotavljajo, da je kakovost zaposlitve
starejših zaposlenih na Hrvaškem slabša, kot je kakovost zaposlitve mlajših zaposlenih na
Hrvaškem. Prav tako so bili rezultati slabši tudi v primerjavi z enako starostno skupino iz EU
(Galić, Parmač Kovačić, Vehovec 2017). Judge in Klinger (2007) na podlagi analize ugotovitev
več študij poročata o pozitivni statistični značilni povezanosti med zadovoljstvom pri delu in
zadovoljstvom v zasebnem življenju. Avtorja prav tako ugotavljata, da ima zadovoljstvo pri
delu tudi pozitivne učinke za podjetje (Judge in Klinger 2007, 393). V Sloveniji študije, ki bi
se sistematično ukvarjala s kakovostjo zaposlitve starejših delavcev in jo primerjala z mlajšimi
starostnimi skupinami, po našem vedenju, ni.
Kot izhaja iz pregleda empiričnih študij in druge literature s področja, med dejavnike, ki
pozitivno vplivajo na kakovost zaposlitve, ta pa nadalje na podaljševanje delovne dobe,
umeščamo vključenost oz. občutek dobro opravljenega dela, dobra usklajenost delovnika z
družinskimi in družbenimi obveznostmi, dobri delovni pogoji, podpora nadrejenih, dobro
plačilo. Na drugi strani so stres, diskriminacija in nadlegovanje, slabo zdravstveno stanje,
visoka delovna intenzivnost in nizko plačilo negativno povezani s kakovostjo zaposlitve (EUOSHA idr. 2017, 16).

1.2

Namen, cilji in hipoteze raziskave

Namen raziskave je preučiti različne vidike kakovosti zaposlitve starejših zaposlenih v Sloveniji
kot enega od dejavnikov za podaljševanje delovne dobe starejših.

Cilji magistrske naloge
Teoretični cilji:
– opisati problematiko demografskih sprememb in izzive, ki jih ti prinašajo za položaj
starejših na trgu dela;
– opredeliti načine podaljševanja delovne aktivnosti starejših, s poudarkom na pregledu
zakonskih določil s področja v Sloveniji;
– opredeliti kakovost zaposlitve in njene dejavnike;
3

–

na podlagi pregleda teoretičnih in empiričnih študij raziskati pomen kakovosti zaposlitve
kot enega od dejavnikov, ki prispeva k podaljševanju delovne aktivnosti.

Empirični cilji:
– prikazati demografske podatke o staranju prebivalstva v Sloveniji, jih primerjati in
analizirati s podatki iz dolgoročnih projekcij ter Slovenijo postaviti v mednarodno
primerjalni kontekst z državami EU;
– prikazati položaj starejših delavcev na trgu dela v Sloveniji (npr. stopnja delovne
aktivnosti, stopnja brezposelnosti) in značilnosti njihovega izstopa iz trga dela
(npr. upokojitvena starost) ter Slovenijo postaviti v mednarodno primerjalni kontekst z
državami EU;
– na podlagi podatkov, zbranih v okviru Evropske raziskave o delovnih razmerah, EWCS
(Eurofound 2015), ki je potekala leta 2015, analizirati stanje na področju kakovosti
zaposlitve starejših delavcev v Sloveniji (pri tem se bomo osredotočili na več vidikov
kakovosti zaposlitve, in sicer vključenost/socialna klima, usklajenost dela z družinskim
življenjem, izpostavljenost diskriminaciji, izpostavljenost fizičnemu naporu pri delu, stres
in zdravje ter samoocena pripravljenosti dela do 65. leta starosti) in slednje primerjati s
stanjem v EU;
– raziskati, ali se kakovost zaposlitve (merjena z različnimi kazalci oz. vidiki) razlikuje med
starejšimi delavci (tj. delavci, starimi 50 let ali več), delavci iz srednje starostne skupine
(tj. delavci, stari od 35 do 49 let) ter mlajšimi delavci (tj. delavci stari od 19 do 34 let) v
Sloveniji;
– na podlagi empiričnih ugotovitev in pregleda praks drugih držav na obravnavanem
področju oblikovati sklepe o pomembnosti kakovosti zaposlitve starejših delavcev na
podaljševanje delovne dobe starejših in podati priporočila za oblikovanje politik na tem
področju.

V magistrski nalogi bomo preverjali naslednje hipoteze
–

H1: Starejši delavci beležijo statistično značilno nižjo stopnjo vključenosti kot delavci iz
srednje in mlajše starostne skupine v Sloveniji.
Zagotavljanje dobre socialne klime (vzajemno zaupanje med vodstvom in zaposlenimi,
prepoznavnost dobro opravljenega dela, poštena obravnava) je pomemben vidik, ki ima
pozitivne učinke tako na posameznika kot tudi na podjetje. Ugodna socialna klima lahko
namreč vodi v boljše delo oz. višjo predanost dela posameznika/delavca s pozitivnim
učinkom na produktivnost (Eurofound 2017, 70). Hipotezo bomo preverjali za več
kategorij socialne vključenosti, in sicer pomoč in podpora sodelavcev in nadrejenih,
sodelovanje, občutek dobro opravljenega dela in poštena obravnava v službi. Pri tem nas
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–

–

–

–

–

bo zanimalo, ali starejši delavci v povprečju beležijo nižjo stopnjo vključenosti kot delavci
v srednji in mlajši starostni skupini, kar bomo preverjali s Kruskal-Wallis testom.
H2: Starejši delavci beležijo statistično značilno višjo usklajenost poklicnega in zasebnega
življenja kot delavci iz srednje in mlajše starostne skupine v Sloveniji.
Raziskava Eurofound-a o delovnih razmerah je sicer pokazala, da je stopnja usklajenosti
poklicnega in družinskega življenja v EU-28 in sedmih dodatnih državah v povprečju višja
pri mlajših in starejših delavcih (EU-OSHA idr. 2017, 19), a posebna analiza za Slovenijo
ni bila narejena. Zmožnost usklajevanja zasebnih in poklicnih obveznosti lahko pozitivno
vpliva na podaljševanje delovne dobe, kar se kaže tudi v rezultatih omenjene raziskave (v
Evropi je povprečna starost upokojevanja višja). Hipotezo bomo preverili s Kruskal-Wallis
testom.
H3: Starejši delavci beležijo statistično značilno višjo stopnjo diskriminacije kot delavci iz
srednje in mlajše starostne skupine v Sloveniji.
Posledice diskriminacije so lahko zelo škodljive za posameznika in imajo lahko negativne
posledice na njegovo zdravje, dobro počutje in navsezadnje tudi na kariero (Eurofound
2017, 70). Višja kot je stopnja diskriminacije, bolj ta negativno vpliva na kakovost
zaposlitve, ta pa nadalje zmanjšuje verjetnost, da bo zaposleni podaljšal delovno dobo.
Hipotezo bomo preverjali za več kategorij diskriminacije (podvrženost starostni
diskriminaciji, diskriminaciji zaradi nacionalnosti, spola in pa izpostavljenost nasilju,
nadlegovanju in ustrahovanju), obstoj statistično značilnih razlik med starostnimi
skupinami pa bomo preverili s hi-kvadrat preizkusom.
H4: Delež delavcev v Sloveniji, ki menijo, da sta njihovo zdravje ali varnost ogrožena
zaradi dela, je statistično značilno višja med starejšimi delavci.
Delo vpliva na zdravje, zdravje pa odločilno vpliva na sposobnost dela in odločitev ostati
delovno aktiven ali ne. Neposredni in posredni vplivi imajo lahko takojšnje ali zapoznele
učinke na rezultate zdravja. Domnevamo lahko, da delavci, ki zaradi slabega zdravstvenega
stanja niso sposobni delati, zapuščajo trg dela, zdravi delavci pa ostajajo (Eurofound 2017,
109). Eden od pomembnih dejavnikov, ki torej vpliva na podaljševanje delovne dobe, je
zdravje. Pri preverjanju hipoteze bomo, kot že zgoraj, preverjali obstoj razlik med tremi
starostnimi skupinami, pri tem pa bomo uporabili hi-kvadrat preizkus.
H5: Starejši delavci v Sloveniji so v povprečju manj zadovoljni z delovnimi pogoji kot
delavci v srednji in mlajši starostni skupini.
Boljši kot so delovni pogoji, boljše je ravnovesje med poklicnim in družinskim življenjem
(Eurofound 2017, 120). Kot zapisano v točki 1, je zadovoljstvo z zaposlitvijo eden od
ključnih dejavnikov podaljševanja delovne dobe. Obstoj statistično značilnih razlik med
starostnimi skupinami bomo preverjali s Kruskal-Wallis testom.
H6: Starejši delavci, ki so bolj zadovoljni z delom, bolj pogosto poročajo, da bodo sposobni
trenutno delo opravljati do 60. leta.
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Nekateri vidiki delovnih pogojev so močno povezani z odločitvijo, da lahko nekdo dela do
60. leta starosti. Bolj kot so delavci izpostavljeni, npr. fizičnim naporom, oz. slabši, kot so
na splošno delovni pogoji ipd., večja je verjetnost, da bodo manj optimistični, da bodo pri
60-ih letih še lahko opravljali isto delo (Eurofound 2017, 122). Povezanost med
zadovoljstvom z delom in oceno sposobnosti dela do 60. leta starosti bomo preverjali s
Spearmanovim koeficientom korelacije.

1.3

Predvidene metode raziskovanja

V teoretičnem delu bomo proučili relevantno strokovno literaturo s področja trga dela, vplivov
pokojninskih reform na aktivnost starejših zaposlenih, delovno pravnih vidikov do starejših
zaposlenih in njihovih zakonskih spodbud k delovni aktivnosti, usklajevanja poklicnega in
zasebnega življenja, družbenih odnosov na delovnem mestu, opredelili kakovost zaposlitve in
njene dejavnike ter na podlagi pregleda teoretičnih in empiričnih študij raziskali pomen
kakovosti zaposlitve kot enega od dejavnikov, ki prispeva k podaljševanju delovne aktivnosti.
Uporabili bomo metodo deskripcije, s katero bomo opisali pojme in procese, povezane z
obravnavanim področjem. Z metodo kompilacije bomo povzemali, citirali in prevzemali
teoretična stališča domačih in tujih avtorjev.
Empirični del bo obsegal več delov.
V prvem delu bomo na podlagi podatkov, ki jih bomo pridobili na Statističnem uradu RS (v
nadaljevanju SURS), Eurostat-u in OECD.Stat-u, prikazali demografske podatke o staranju
prebivalstva v Sloveniji (starostna struktura prebivalstva, rodnost, pričakovana življenjska
doba). Te bomo nadalje primerjali in analizirali s podatki iz dolgoročnih projekcij in Slovenijo
postavili v mednarodni primerjalni kontekst z državami EU.
V drugem delu bomo prikazali položaj starejših delavcev na trgu dela v Sloveniji, kjer bomo
prikazali stopnjo delovne aktivnosti, koeficient starostne odvisnosti starega prebivalstva,
stopnjo brezposelnosti in značilnosti njihovega izstopa iz trga dela (upokojitvene starosti) in
Slovenijo postavili v mednarodni primerjalni kontekst z državami EU.
V tretjem delu bomo analizirali podatke, ki smo jih pridobili iz baze Evropske raziskave o
delovnih razmerah (Eurofound 2015). Zadnji podatki so dosegljivi za leto 2015. Raziskava je
zajemala 28 držav članic EU, pet držav kandidatk EU (Albanijo, nekdanjo jugoslovansko
republiko Makedonijo, Črno goro, Srbijo in Turčijo) ter Švico in Norveško. V vzorec je bilo,
odvisno od velikosti države in nacionalnih dogovorov, vključenih od 1.000 do 3.300 ljudi v
vsaki državi. Osebno anketiranje je bilo izvedeno na domu in je zajemalo obsežen seznam
vprašanj glede delovnih razmer anketirancev. Pri tej analizi se bomo osredotočili na več vidikov
kakovosti zaposlitve v Sloveniji in te rezultate primerjali s povprečji na ravni EU.
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V zadnjem delu raziskave se bomo osredotočili na preverjanje hipotez, pri čemer se bomo
osredotočili na Slovenijo (1.607 anketiranih). Za potrebe raziskave bomo iz razpoložljive baze
podatkov izbrali več področij kakovosti zaposlitve starejših: 1) vključenost; 2) usklajevanje
poklicnega in zasebnega življenja; 3) izpostavljenost diskriminaciji; 4) ogroženost zdravja ali
varnosti; 5) zadovoljstvo z delovnimi pogoji. Za izbrane kategorije kakovosti zaposlitve bomo
z različnimi testi preverjali (podroben pregled uporabljenih metod je v poglavju 1.2), ali med
starejšimi delavci (tj. delavci, starimi 50 let ali več) in delavci iz dveh mlajših starostnih skupin
(tj. delavci, stari od 35 do 49 let ter delavci, stari od 19 do 34 let) obstajajo statistično značilne
razlike. Poleg tega bomo preverili še, ali je zadovoljstvo z delom in delovnimi pogoji povezano
z oceno starejših, da bodo sposobni opravljati trenutno delo do 60. leta starosti.
Za obdelavo podatkov v empiričnem delu magistrskega dela bomo uporabili statistični program
SPSS.

1.4

Predvidene predpostavke in omejitve

Predpostavljamo, da so anketirani v Evropski raziskavi o delovnih razmerah (Eurofound 2015)
podali realne in objektivne odgovore, in da so podatki brez metodoloških ali drugih napak.
V raziskavi se bomo omejili na anketirane iz Slovenije, zato lahko pridobljene podatke omejimo
na slovenski prostor in jih ne moremo posploševati na celotno področje EU.
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2

STARANJE PREBIVALSTVA

Po podatkih Worldometra (United Nations 2020a) je bilo marca 2020 na zemlji slabih 7,8
milijarde ljudi. Po napovedih Združenih narodov naj bi svetovno prebivalstvo v naslednjem
desetletju doseglo 8,5 milijarde ljudi, do leta 2050 pa skoraj 10 milijard. Leta 1990 je bila
pričakovana svetovna življenjska doba ob rojstvu 64,2 let, leta 2019 je dosegla že 72,6 let, do
2050 pa naj bi se povišala še za slabih pet let, in sicer na 77,1 let. Stopnja rodnosti pada, kar
pomeni, da se svetovna populacija stara, osebe, starejše od 65 let, pa so najhitreje rastoča
starostna skupina. Dejstvo je, da ljudje živijo dlje. V letu 2019 je bil eden od enajstih
prebivalcev sveta starejši od 65 let, kar je predstavljalo 9 % vsega prebivalstva, do leta 2050 pa
bo takega prebivalstva 16 % oz. eden od šestih (United Nations 2020b).
Mnogi stari ljudje se z začetkom starosti nikakor ne morejo sprijazniti. Veliko jih zato išče
načine, da ostanejo vpeti v družbo in tako še naprej ostajajo aktivni, koristni, močni in sposobni.
Ena od možnosti, ki jim to omogoča, je tudi dodatna zaposlitev, kar pa nekaterim lahko to
predstavlja tudi lažje preživetje oz. boljše finančno stanje (Kladnik 2003, 14).
Odnos do starejših oz. percepcija do starejših sta se v zadnjih desetletjih zelo spremenila. Še
pred dobrima dvema desetletjema je veljalo, kot povzema Kladnik (2003, 14 po Irgl 1995, 297),
da nihče ni želel biti odvisen in da je torej razumljivo, da so se starejši ljudje, ki so bili vpeti v
delovne procese, z možnostjo odločanja, te vloge otepali. Družba pa je v tistem času posvečala
več pozornosti mladim, saj naj bi ti nekoč postali produktivni, starejši ljudje pa naj bi postali
potrošniki in breme družbe. Temu primeren je bil tako tudi odnos do starih ljudi, saj se je starost
zaradi takega družbenega mišljenja razvrednotila v nekaj manjvrednega. Če so bili starejši prej
aktivni soustvarjalci družbe, jih je takšno mišljenje potisnilo med pasivne sopotnike družbe,
četudi to še zdaleč niso bili.
20 let kasneje je Svetovna zdravstvena organizacija (angl. World Health Organization, v
nadaljevanju WHO) postavila starejšega človeka v čisto drugo luč in perspektivo. Trdi namreč,
da čeprav bodo starejši ljudje imeli s časom več zdravstvenih težav, starejša leta še zdaleč ne
pomenijo odvisnosti (WHO 2017, VII). Današnja strokovna paradigma pravi, da so »starejši
aktivni del starajoče družbe, ki v medgeneracijskem dialogu prispevajo k iskanju in
uveljavljanju rešitev prihodnosti« (NIJZ 2017, 32).
Kaj pa pravzaprav je staranje prebivalstva oz. kdo je star prebivalec? Povečanje deleža starega
prebivalstva nad neko starostno mejo v celotnem prebivalstvu predstavlja definicijo staranja
prebivalstva, za starostno mejo pa se navadno jemlje 60. ali 65. leto starosti (Malačič 2006, 19).
Obstajajo pa različni načini definiranja starosti in različni načini določanja starejših ljudi. Prav
tako se razlikuje tudi dojemanje javnosti, kaj sploh je biti star. Združeni narodi, na primer,
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definirajo kot starejše tiste, ki so starejši od 60 let, medtem ko pa WHO kot stare opredeli tiste,
ki so starejši od 65 let (Eurostat 2019a, 8 po United Nations 2013, 3 in po WHO 2001, 10).
Ramovš (2000, 318) deli starost na tri obdobja, in sicer na zgodnje starostno obdobje od 66. do
75. leta, ki ga definira kot obdobje, v katerem je človek še vedno izredno aktiven in se prilagaja
na upokojensko življenje, zdravje posameznika pa je še vedno krepko. Drugo obdobje je srednje
starostno obdobje od 76. do 85. leta, temu pa sledi pozno starostno obdobje, ki nastopi po 86.
letu.
V raziskavi Evropske komisije (2012) o aktivnem staranju, ki je zajemala 27 držav članic EU
in 5 držav ne-članic EU, so, med drugim, anketirance spraševali, pri katerih letih začnejo
obravnavati nekoga kot starega oz. mladega. V povprečju so vprašani EU-27 odgovorili, da naj
bi nekdo prešel v »stara leta«, ko doseže 64 let (pri vprašanih z Nizozemske je, na primer,
percepcija starosti dobrih 70 let, medtem ko je pri vprašanih s Slovaške slabih 58 let, pri
vprašanih iz Slovenije pa dobrih 66 let) (European Commission 2012, 10–11). Vprašani iz EU27 pa na drugi strani nekoga ne smatrajo več kot mladega, ko dopolni v povprečju slabih 42 let
(European Commission 2012, 12).

2.1

Demografske spremembe in izzivi

Trenutno se vse evropske države, prav tako tudi Slovenija, soočajo z enim najresnejših izzivov
- s problemom staranja prebivalstva. Glavna razloga sta predvsem ta, da se pričakovana
življenjska doba viša, stopnja rodnosti pa niža (NIJZ 2018).
Staranje prebivalstva odpira dva vidika. Na eni strani prinaša številne izzive za sisteme
socialnega varstva in javnih financ (European Commission 2012, 3). Članice EU-28 so v letu
2017 porabile 4.131 milijarde eur oz. 26,8 % BDP-ja za socialno zaščito, od tega slabo polovico
(45,8 %) za pokojnine in 29,6 % za zdravstvo (Eurostat 2019č, 1). V Sloveniji je bilo v letu
2017 za socialno zaščito namenjenih 9.728 milijonov eur oz. 22.6 % BDP-ja. Za področje
starejših (predvsem pokojnin) je bilo namenjenih 9,2 % BDP-ja, kar je bilo absolutno več,
relativno pa 0,4 odstotne točke manj v primerjavi z letom 2016 (SURS 2019a).
Na drugi strani pa lahko rečemo, da je staranje prebivalstva civilizacijski dosežek, ki je tudi
posledica razvoja zdravstva, boljših higienskih razmer ter uspešnega socialno ekonomskega
razvoja; na splošno lahko rečemo, da je to posledica višje kakovosti življenja (NIJZ 2018). Vse
več starejših ljudi je namreč dobrega zdravja, imajo dragocene spretnosti in izkušnje ter so
pripravljeni prispevati družbi. Dovoliti ljudem, da ostajajo aktivni, ko ostarijo, in še naprej
prispevajo k družbi, je ključnega pomena za reševanje izziva staranja prebivalstva (European
Commission 2012, 3).
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Nacionalni inštitut za javno zdravje (v nadaljevanju NIJZ) je v letih 2015 in 2016 na podlagi
ankete, na katero so odgovorile ženske, povprečno stare 60 let in moški, povprečno stari 58 let,
analiziral potrebe na področju staranja prebivalstva v Sloveniji. Izpostavljene so bile tri ključne
teme, katere so starejši opredelili skoraj v celoti za zelo pomembne ali pomembne, in sicer
dobro duševno zdravje, preprečevanje duševnih motenj in preprečevanje poškodb (NIJZ 2017,
26). Ugotovili so, da se starejši v pokoju srečujejo s finančnimi težavami, prav tako pa, da jim
programi izobraževanja in vseživljenjskega učenja niso dosegljivi (NIJZ 2017, 23). Samo 4 %
anketiranih je na vprašanje, ki se nanaša na pripravo delavca na odhod v pokoj, odgovorilo, da
delodajalci izvajajo predupokojitvene aktivnosti. 12 % anketirancev se je strinjalo, da
delodajalci dajejo pozornost promociji zdravja za starejše delavce na delovnem mestu (NIJZ
2017, 30). Na NIJZ torej zaključujejo, da naj kot družba ne bi bili pripravljeni na potrebe po
večjem številu starejših prebivalcev. V Sloveniji se premalo promovira predupokojitvene
aktivnosti ter zdravje za starejše delavce, kar pomeni, da bi bili na ravni države potrebni ukrepi,
povezani s staranjem prebivalstva (NIJZ 2017, 23).
Potrebno je torej razbiti mite in spremeniti negativna prepričanja v zvezi s staranjem, če želimo
izvesti učinkovite in uspešne programe za izvedbo strategije dolgožive družbe (NIJZ 2017, 32).
Poleg tega je treba spremeniti mišljenje, da je produktivnost starejših nižja in da staranje
prebivalstva predstavlja breme za družbo zaradi višjih javnofinančnih izdatkov in da so tako
starejši po upokojitvi večinoma le pasivni prejemniki različnih oblik »pomoči«. Čedalje bolj pa
bo prisoten tudi prilagodljiv in spremenljiv koncept življenjskega cikla, s poudarkom na daljši
aktivnosti in vseživljenjskem učenju, ki bo torej nadomeščal oz. izpodrinjal tradicionalni
življenjski cikel (izobraževanje, delovno aktivno obdobje, upokojitev) (UMAR 2017, 10).
Evropski svet v Stockholmu je v letu 2001 obravnaval širok obseg politik, povezanih s
staranjem prebivalstva, v splošnem pa so se strinjali, da je potrebno zvišati stopnjo zaposlenosti
in produktivnosti ter reformirati pokojninski, zdravstveni sistem ter sisteme dolgotrajne oskrbe,
da bi se torej lahko spoprijeli z izzivi, ki jih predstavlja staranje prebivalstva. Določili so, da bi
bilo do leta 2010 potrebno zvišati stopnjo zaposlenosti starejših delavcev na 50% (s 26,3% leta
2000) (European Council 2001, po European Commission 2014a, 9), poleg tega pa še, da bi se
povprečna delovna doba morala podaljšati za 5 let. S tem bi torej povečali zaposlovanje
starejših delavcev in odložitev izstopa iz trga dela (European Commission 2014a, 9).
Strategije, povezane s staranjem prebivalstva in vključevanjem starejših, temeljijo na temeljnih
vrednotah, ki so opredeljene v pogodbah, kot sta tudi Lizbonska pogodba (Uradni list EU, št. C
306) in Listina Evropske unije o temeljnih pravicah (Uradni list EU, št. C 83/389).
Lizbonska pogodba, ki je bila podpisana leta 2007 in je stopila v veljavo leta 2009 (Uradni list
EU, št. C 306, 11, po Evropska komisija 2012, 5), določa, da:

10

–

–

»Unija temelji na vrednotah spoštovanja človekovega dostojanstva, svobode, demokracije,
enakosti, pravne države in spoštovanja človekovih pravic. Te vrednote so skupne vsem
državam članicam v družbi, ki jo označujejo pluralizem, nediskriminacija, strpnost,
pravičnost, solidarnost ter enakost žensk in moških.«
»Bori se proti socialni izključenosti in diskriminaciji ter spodbuja socialno pravičnost in
varstvo, enakost žensk in moških ter solidarnost med generacijami.«

Prav tako je tudi v Listini Evropske unije o temeljnih pravicah mogoče najti dva člena, ki kažeta
jasno povezavo s programom aktivnega staranja (Uradni list EU, št. C 83/389, 396, po Evropska
komisija 2012, 5):
– Prepoved diskriminacije – »Prepovedana je vsakršna diskriminacija na podlagi spola, rase,
rojstva, invalidnosti, starosti …«.
– Pravice starejših – »Unija priznava in spoštuje pravico starejših do dostojnega in
samostojnega življenja ter sodelovanja v družbenem in kulturnem življenju.«
Leta 2012 je Evropska komisija poudarila, da se Evropa lahko spoprime z izzivi demografskih
sprememb samo z aktivnim staranjem, ki je bil definiran kot bistven del strategije »EU Evropa
2020«, uspeh pa naj bi bil v veliki meri odvisen od tega, da se starejšim ljudem zagotovi
možnost, da ostanejo aktivni na različnih področjih in da se jim omogoči, da prispevajo na trgu
dela in zunaj njega. Poudarili so, da je aktivno staranje temelj solidarnosti med generacijami in
da je treba ustvariti pametno, trajnostno in vključujočo rast z visokimi stopnjami zaposlenosti
in produktivnosti. Eden od ciljev, ki naj bi jih EU izpolnila do leta 2020, je tudi 75 % stopnja
delovne aktivnosti ali zaposlenosti prebivalstva, starega od 20 do 64 let1 (Evropska komisija
2012, 3).
Seveda ni dovolj, da samo Evropa postavi smernice in cilje za dosego strategij na nivoju celotne
Evrope, pomembno je tudi, da vsaka država članica postavi svoje, prilagojene cilje na nivoju
posamezne države. Koncept aktivnega staranja je bila podlaga, da je vlada Republike Slovenije
sprejela Strategijo dolgožive družbe, ki poudarja ustvarjalnost ter aktivnost ne samo v
določenem življenjskem obdobju, ampak v vseh življenjskih obdobjih, prav tako pa tudi skrb
za solidarnost in medgeneracijsko sodelovanje ter zdravje, saj naj bi bilo to tisto, kar naj bi
zagotovilo kakovostno življenje prebivalstva in blaginjo (UMAR 2017, 5). S to strategijo želijo
doseči, da se sedanji mladi in srednji generaciji zagotovi dohodkovna varnost po prehodu med
starejše, čim daljšo neodvisnost ter da se z medgeneracijskim sodelovanjem izkoristi znanje in
izkušnje vseh generacij (UMAR 2017, 13). Aktivnosti, ki so potrebne za uresničevanje vizije
in ciljev, so razdelili v štiri sklope, in sicer na (i) trg dela in izobraževanje ter s tem povezana
1

V letu 2018 se je stopnja delovne aktivnosti v Evropski uniji in v starostni skupini od 20 do 64 let glede
na predhodno leto povišala za 1 odstotno točko in je tako znašala 73,2 %. Slovenija pa je v letu 2018 že
dosegla cilj »EU Evropa 2020«, saj je dosegla stopnjo delovne aktivnosti 75,4 % (+2 odstotni točki
glede na leto 2017) (Eurostat 2019b).

11

prilagoditev na trgu dela; (ii) varno, samostojno in zdravo življenje za vse generacije; (iii)
vključenost v družbo (medgeneracijsko sodelovanje, preprečevanje nasilja in diskriminacije v
družbi) ter (iv) oblikovanje okolja za aktivno staranje (UMAR 2017, 36).
Dr. Mojca Gabrijelčič Blenkuš z NIJZ je na zaključnem strokovnem srečanju projekta Aktivno
in zdravo staranje v Sloveniji poudarila, da morajo o izzivih, ki jih prinaša staranje, odločati
vse generacije skupaj, saj lahko le skupaj premaknemo razumevanje staranja v novo kvaliteto.
Cilji, ki jih postavijo za zvišanje stopnje delovne aktivnosti med prebivalci, starimi od 55 in 64
let, pa so izboljšanje zaposljivosti starejših (izobraževanja in usposabljanje starejših, prav tako
pa tudi razni programi za učenje skozi vse življenje, ukrepi za spreminjanje dojemanja in
odnosa do starejših, spodbujanje »age management« v organizacijah ter spodbujanje programov
za zagotavljanje zdravja in varnosti pri delu), vključitev starejših v proces zaposlitve (razne
spodbude delodajalcem za zaposlovanje in podaljšano zaposlovanje starejših, vloga Zavoda
Republike Slovenije za zaposlovanje bi morala biti aktivnejša), usklajevanje zasebnega in
poklicnega življenja ter krepitev sodelovanja med generacijami (tudi organizacija delovnega
časa po meri starejših) ter informiranost in vzpostavitev dialoga s prebivalstvom (NIJZ 2015a,
b).
Napredek na področju raziskav in tehnologije spodbuja inovacije na skoraj vseh področjih, ki
vplivajo na našo sposobnost za življenje in staranje. Znanost omogoča daljše življenje in ker
ljudje živijo dlje, se še naprej učijo, so produktivni in lahko dalj prispevajo k družbi. Za mnoge
ljudi to pomeni možnost nadaljevanja dela (Jenkins 2019).

2.2

Podaljševanje delovne aktivnosti starejših v Sloveniji

Na vzdržnost slovenskega pokojninskega sistema bodo imele pričakovane demografske
spremembe negativen vpliv, zato sodi Slovenija med države z zelo visokim pričakovanim
povečanjem izdatkov, povezanih s staranjem prebivalstva (UMAR 2019b, 10). Reforma, ki bo
hkrati zagotavljala primerno višino pokojnin, solidarnost in izvedljivost v praksi, je zato nujno
potrebna. Za njeno dejansko izvedljivost pa je treba zagotoviti ustrezne razmere na trgu dela in
boljši izkoristek človeškega kapitala. Daljša delovna aktivnost starejših delavcev je torej
pomemben odgovor na izzive prihodnosti, zagotavljanje podaljšane zaposljivosti pa je
odgovornost posameznikov, podjetij in države. Slednja bi morala z ustreznim informiranjem
spodbujati starejše k čim daljši delovni aktivnosti in k vključevanju v izobraževanje in
usposabljanje. Na drugi strani pa bi tudi država morala spodbujati podjetja k zaposlovanju
starejših, da se pravočasno spopadejo z izzivi dolgožive družbe (NIJZ 2015a, b).
Raziskava Evropske komisije o aktivnem staranju iz leta 2012 ugotavlja, da 60 % Evropejcev
ne vidi potrebe po zvišanju upokojitvene starosti, so pa na drugi strani pripravljeni pretehtati
možnost o podaljšanju delovne aktivnosti. Približno 61 % anketirancev se tudi strinja, da bi bilo
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treba starostnikom omogočiti, da tudi, ko že dosežejo uradno starost za upokojitev, lahko
nadaljujejo z delom. Ne glede na zakonsko določeno upokojitveno starost jih več kot 50 %
nasprotuje zamisli o obvezni upokojitveni starosti (Evropska komisija 2012, 3). Zanimiva je
tudi ugotovitev, da več kot polovica (54 %) vprašanih v EU-27 ne bi nadaljevala z delom, ko
bi dosegla pogoje za upokojitev. V Slovenija pa je delež teh, v primerjavi z ostalimi državami
EU-27, najvišji, in sicer kar 77 %. Z delom bi v Sloveniji tako nadaljevalo samo 16 % vprašanih
(European Commission 2012, 74-75).
Raziskava o zgodnjem upokojevanju v Sloveniji, ki jo je leta 2013 izdal Inštitut Antona
Trstenjaka, kaže, da 33 % zgodaj upokojenih in 24 % vseh upokojenih anketirancev meni, da
je po upokojitvi njihovo finančno stanje slabše (Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve
in enake možnosti 2016a, 21). Raziskava na temo upokojevanja in zagotavljanja vzdržnosti
pokojninskega sistema, ki jo je izvedel NIJZ, kaže, da je za upokojence bolj sprejemljivo
podaljševanje upokojitvene starosti in zviševanje prispevkov za pokojnino kot pa predlog
zmanjševanja pokojnin (NIJZ 2017, 29). Zupančič (2017, 3) pa v anketi o razlogih za
upokojevanje v Sloveniji ugotavlja, da si starejši želijo postopen izstop iz trga dela, večjo
fleksibilnost dela in možnost dela po upokojitvi.
V nadaljevanju podajamo pregled zakonodaje, ki se navezuje na pogoje upokojevanja in
spremembe upokojitvenih starosti ter tudi na maluse in vzpodbude za podaljševanje delovne
dobe v Sloveniji.
2.2.1 Zviševanje upokojitvene starosti
V Sloveniji se je pokojninski sistem spremenil štirikrat, in sicer:
– 1. april 1992 – Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ, Uradni list RS,
št. 12/92, 5/94, 7/96, 54/98, 106/99 – ZPIZ-1) uvede enostebrni sistem zavarovanja.
– 1. januar 2000 – Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1, Uradni list
RS, št. 106/99, 109/06, 96/12 – ZPIZ-2) definira nov, tristebrni sistem zavarovanja –
obvezno zavarovanje na podlagi medgeneracijske solidarnosti, obvezna in prostovoljna
dodatna zavarovanja in zavarovanja na podlagi osebnih pokojninskih in varčevalnih
računov. V zakon doda tudi nov pojem »polna starost«, ki je za moške 63 let, za ženske pa
61 let, in ki zagotavlja zavarovancu pokojnino v višini, odvisni le od dopolnjene
pokojninske dobe.
– 1. januar 2013 – Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2). Sprejet v
času, ko se še niso iztekla vsa prehodna obdobja, ki jih je določal ZPIZ-1, kar pomeni, da
se reforma iz leta 1999 še niti ni v celoti uveljavila (Ministrstvo za delo, družino, socialne
zadeve in enake možnosti 2016a, 24).
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–

1. januar 2020 – Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in
invalidskem zavarovanja (ZPIZ-2G, Uradni list RS, št. 75/19). Stopi v veljavo še četrta
sprememba zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, katere glavni namen je,
poleg podaljšanja delovne aktivnosti upokojencev, izboljšati tudi njihov socialni položaj
(FinancePro 2019).

Z vsako pokojninsko reformo so se upokojitveni pogoji zaostrovali, s čimer je vlada želela
omiliti učinke, ki jih prinaša starajoča se družba. Te povzemamo v nadaljevanju.

Pogoji za upokojitev pri polni pokojninski dobi
Kot prikazuje preglednica 1, je pred sprejetjem prve pokojninske reforme v letu 1992 veljalo,
da se moški lahko upokoji s polno pokojninsko dobo 40 let, ženska pa s polno pokojninsko
dobo 35 let. Dodatne starostne omejitve niso bile določene (IUS-INFO 2011). Prva pokojninska
reforma (ZPIZ) je poleg pokojninske dobe (moški 40 let, ženske 35 let) določila še starostno
omejitev za upokojitev, in sicer za moške 58 let, za ženske pa 53 let. Prehodno obdobje
zviševanja starostnih mej je bilo postopno, izteklo pa se je z letom 1997. Pogoj za starostno
pokojnino je po ZPIZ-1 za moške ostal nespremenjen (40 let pokojninske dobe in starost 58
let), medtem ko se je pri ženskah pogoj postopoma zvišal na 38 let pokojninske dobe (postopen
dvig do leta 2013) in na 58 let starosti (postopen dvig do leta 2014). ZPIZ-2 je pogoje za
starostno upokojitev izenačil tako za moške kot tudi za ženske, in sicer na 60 let starosti in 40
let pokojninske dobe brez dokupa (pri moških se je prehodno obdobje za starostno mejo izteklo
z letom 2017, pri ženskah pa za starostno mejo z letom 2018, za pokojninsko dobo pa z letom
2017). ZPIZ-2G v tej točki ne določa sprememb.
Preglednica 1: Povzetek sprememb pogojev za upokojitev pri polni pokojninski dobi
Zakon
Pokojninska doba - let
Starostna omejitev

pred letom 1992
ZPIZ
ZPIZ-1
ZPIZ-2
ZPIZ-2G
moški ženske moški ženske moški ženske moški ženske moški ženske
40
35
40
35
40
38
40
40
40
40
/
/
58
53
58
58
60
60
60
60

Vir: IUS-INFO 2011; ZPIZ; ZPIZ-1; ZPIZ-2; ZPIZ-2G.

Pogoji za upokojitev pri 20 letih pokojninske dobe
Preglednica 2 prikazuje pregled sprememb pogojev za upokojitev pri 20 letih pokojninske dobe.
Prva pokojninska reforma ZPIZ je določala, da se lahko moški z najmanj 20 leti pokojninske
dobe upokoji pri 63 letih (prej 60 let (IUS-INFO 2011)), ženska pa pri 58 letih (prej 55 let (IUSINFO 2011)). Prehod na povečanje starostnih mej je bil postopen, prehodno obdobje pa se je
izteklo z letom 1996. ZPIZ-1 je povišal starostno mejo, in sicer za ženske na 61 let (prehod na
povečanje starostne meje za ženske je bil postopen, prehodno obdobje pa se je izteklo z letom
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2007), pri moških pa je meja ostala nespremenjena (63 let). Dodatno zvišanje minimalnih
pogojev za pridobitev starostne pokojnine z najmanj 20 leti pokojninske dobe je ponovno
sledilo z ZPIZ-2 – od leta 2012 je tako starostna omejitev, tako pri moških kot pri ženskah,
določena pri 65 letih (pri moških se je prehodno obdobje za starostno mejo izteklo z letom 2015,
pri ženskah pa z letom 2019).
Preglednica 2: Povzetek sprememb pogojev za upokojitev pri 20 let pokojninske dobe
Zakon
Pokojninska doba - let
Starostna omejitev

pred letom 1992
ZPIZ
ZPIZ-1
ZPIZ-2
ZPIZ-2G
moški ženske moški ženske moški ženske moški ženske moški ženske
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
60
55
63
58
63
61
65
65
65
65

Vir: IUS-INFO 2011; ZPIZ; ZPIZ-1; ZPIZ-2; ZPIZ-2G.

Pogoji za upokojitev pri 15 letih zavarovalne dobe
Prva pokojninska reforma iz leta 1992 (ZPIZ) je določala, da zavarovanec, ki nima dopolnjene
pokojninske dobe 20 let, ima pa dosežen pogoj najmanj 15 let zavarovalne dobe, pridobi pravico
do starostne pokojnine, ko dopolni starost 65 let, kar velja za moške oz. 60 let za ženske. ZPIZ1 je minimalni starostni pogoj postopno zvišal pri ženskah na 63 let (prehodno obdobje se je
izteklo z letom 2007). ZPIZ-2 je minimalni starostni pogoj izenačil tako za moške kot ženske,
kar je pomenilo, da se je starostna omejitev pri ženskah še dodatno zvišala za 2 leti (preglednica
3).
Preglednica 3: Povzetek sprememb pogojev za upokojitev pri 15 let zavarovalne dobe
Zakon
Zavarovalna doba - let
Starostna omejitev

ZPIZ
ZPIZ-1
ZPIZ-2
ZPIZ-2G
moški ženske moški ženske moški ženske moški ženske
15
15
15
15
15
15
15
15
65
60
65
63
65
65
65
65

Vir: ZPIZ; ZPIZ-1; ZPIZ-2; ZPIZ-2G.

Pokojninska osnova za starostno pokojnino
Starostna pokojnina se je s prvo pokojninsko reformo v letu 1992 (ZPIZ) odmerila od
mesečnega povprečja plač, ki jih je posameznik prejel v kateri kolih, zanj najugodnejših,
zaporednih desetih letih zavarovanja (od 1. 1. 1970 naprej). ZPIZ-1 je obdobje za odmero
starostne pokojnine podaljšal na najugodnejših, zaporednih 18 let (od 1. 1. 1970), ZPIZ-2 pa na
najugodnejših, zaporednih 24 let (od 1. 1. 1970 naprej) (preglednica 4). Prehodno obdobje za
število let se je izteklo v letu 2018.
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Preglednica 4: Povzetek sprememb pokojninskih osnov za starostno pokojnino
Zakon
Najugodnješih zaporednih
xx let od 1. 1. 1970 naprej

ZPIZ

ZPIZ-1
10

18

ZPIZ-2
24

ZPIZ-2G
24

Vir: ZPIZ; ZPIZ-1; ZPIZ-2; ZPIZ-2G.

Odmerna stopnja
Odmerna stopnja je bila po prvi pokojninski reformi (ZPIZ) za polno pokojninsko dobo
določena pri 85 %, ZPIZ-1 jo je postopoma znižal na 72,5 %, ZPIZ-2 pa jo je še nadalje znižal,
in sicer pri moških na 57,25 %, pri ženskah pa postopoma na 60,25 % (preglednica 5). ZPIZ2G pa je, za razliko od prejšnjih dveh reform, odmerno stopnjo nekoliko zvišal – za 40 let
pokojninske dobe z letom 2020 odmerna stopnja znaša 63,5 % tako za ženske kot za moške, s
tem, da se bo pri moških postopoma zvišala v petih letih (iztek v letu 2024).
Preglednica 5: Povzetek sprememb odmernih stopenj
Zakon
Odmerne stopnje

ZPIZ
ZPIZ-1
ZPIZ-2
ZPIZ-2G
moški ženske moški ženske moški ženske moški ženske
85%
85% 72,5% 72,5% 57,25% 60,25% 63,5% 63,5%

Vir: ZPIZ; ZPIZ-1; ZPIZ-2; ZPIZ-2G.

2.2.2 Vzpodbude za podaljševanje delovne aktivnosti starejših oz. malusi za predčasen
odhod v upokojitev
Prva pokojninska reforma, ki jo je leta 1992 uvedel ZPIZ, ne predvideva nobenih vzpodbud za
podaljševanje delovne aktivnosti. ZPIZ-1 je določil, da se delovna doba, ki je daljša od polne
delovne dobe (nad 40 let za moške oz. nad 38 let za ženske), in ki jo je zavarovanec dopolnil
do dopolnjenih 63 let (moški) oz. 61 let (ženske), vrednoti za 1. leto +3 %, 2. leto +2,6 %, 3.
leto +2,2 %, 4. leto +1,8 %, 5. leto in vsako nadaljnje leto +1,5 %. ZPIZ-2 je zavarovancu, ki
je izpolnjeval pogoje za polno delovno dobo in ostal vključen v obvezno zavarovanje, vrednotil
vsako nadaljnje leto dopolnjene pokojninske dobe brez dokupa s 4 % (1 % / 3 mesece) do največ
treh let. Zadnja zakonska sprememba v okviru ZPIZ-2G pa je, glede na predhodni zakon,
zavarovancu, ki je izpolnil pogoje za upokojitev pri polni delovni dobi, a je ostal vključen v
obvezno zavarovanje, znižal vrednotenje vsakega nadaljnjega leta dopolnjene pokojninske
dobe brez dokupa za 1 % točko na 3 % (1,5 % za vsakih 6 mesecev), prav tako do največ treh
let.
ZPIZ-1 določi še, da se zavarovancu, ki izpolni pogoje za starostno pokojnino in ostane v
zavarovanju po dopolnjenem 63. letu (moški) oz. 61. letu (ženske), pokojnina, ki je odmerjena
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glede na pokojninsko dobo, mesečno poveča z določenim % (preračun na leto - v 1. dodatnem
letu za 3,6 %, v 2. dodatnem letu za 2,4 % in v 3. letu za 1,2 %). To slednje povečanje je trajno.
ZPIZ-2 nadalje določi, da lahko zavarovancu mesečno izplačuje 20 % predčasne ali starostne
pokojnine, vse do prenehanja zavarovanja oz. največ do dopolnjenih 65 let. ZPIZ-2G pa nato
določi, da se lahko zavarovancu, na njegovo zahtevo, mesečno in do največ treh let, izplačuje
40 % starostne pokojnine, do katere bi bil drugače upravičen na dan njene uveljavitve. Če
zavarovanec po poteku treh let še vedno ostane v obveznem zavarovanju za polni delovni čas,
se mu po poteku obdobja izplačuje 20 % starostne pokojnine.
Poleg tega ZPIZ-2G določi še, da ima zavarovanec, ki izpolnjuje pogoje za starostno pokojnino
in je obvezno vključen v obvezno zavarovanje za vsaj 4 ure na dan oz. 20 ur tedensko, pravico
do sorazmernega dela pokojnine (20 % za npr. zavarovalni čas 20–24 ur na teden), do največ 3
let. Po poteku treh let pa se mu izplačuje polovica (10 % za zavarovalni čas 20–24 ur na teden).
Prva pokojninska reforma v okviru ZPIZ ne predvideva nobenih malusov za predčasen odhod
iz delovne aktivnosti. Po ZPIZ-1 se zavarovancu, ki nima dosežene polne delovne dobe (moški
40 let oz. ženske 38 let), pridobi pa pravico do starostne pokojnine pred dopolnitvijo polne
starosti (za moške 63 let, za ženske 61 let), pokojnina zniža za vsak mesec starosti, ki mu
manjka do dopolnjene polne starosti (preračun na leto: 58. leto –3,6 %, 59. leto –3 %, 60. leto
–2,4 %, 61. leto –1,8 % in 62. leto –1,2 %). ZPIZ-2 določi, da se zavarovancu odmeri predčasna
pokojnina glede na dopolnjeno pokojninsko dobo, nato pa se pokojnina za vsak manjkajoči
mesec do dopolnjenega 65. leta starosti zmanjša za 0,3 % (preračun na leto: – 3,6 %).
Zmanjšanje pokojnine je po obeh zakonih trajno.
2.2.3 Posebno varovanje pred odpuščanjem starejših delavcev
V Zakonu o delovnih razmerjih (ZDR, Uradni list RS, št. 42/02, 103/07) iz leta 2002 je bilo
določeno, da delodajalec starejšemu delavcu brez njegovega pisnega soglasja ne sme
odpovedati pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga, dokler delavec ne izpolni pogojev za
pridobitev pravice do starostne pokojnine.
Eden od ključnih ciljev ZDR iz leta 2013 (ZDR-1) je dvig starostne meje, pri kateri delavci
pridobijo pravico do posebnega varovanja pred odpuščanjem. Starost se zvišuje od leta 2013
(ženske 54 let in 4 mesece, moški 55 let) postopoma, z letom 2017 pa so tako do posebnega
varovanja pred odpuščanjem upravičeni delavci (tako moški kot ženske), stari najmanj 58 let
ali delavci, ki jim do izpolnitve pogojev za starostno upokojitev manjka do pet let pokojninske
dobe.
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2.2.4 Delo upokojencev
Po Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela (ZUTD-A, Uradni list
RS, št. 21/13), sprejet v letu 2013, lahko upokojenec, ki po ZPIZ-2 ne koristi dela starostne ali
predčasne pokojnine, opravlja začasno ali občasno delo v obsegu največ 60 ur na mesec oz.
največ 720 ur na leto.
Konec leta 2019 je bila v tej točki sprejeta sprememba zakona (ZUTD-E, Uradni list RS, št.
75/19), ki pravi, da lahko upravičenec največ trikrat na leto opravlja začasno ali občasno delo
tudi do 90 ur v koledarskem mesecu, pri čemer seštevek ur v celotnem koledarskem letu kljub
temu ne sme preseči 720 ur.

2.2.5 Ugodnosti za delodajalce
V primeru, da delodajalec zaposli zavarovanca, starega 60 let ali več, je oproščen plačila
prispevkov delodajalca v višini 30 % oz. v višini 50 %, če zaposli osebo, ki izpolnjuje starostne
pogoje za pridobitev pravice do predčasne pokojnine in dokler delavec ne dopolni 60 let
starosti. Po tem obdobju pa je delodajalec zanj upravičen le do oprostitve plačila prispevka
delodajalca v višini 30 % (ZPIZ-2), kar je stopilo v veljavo z julijem 2013.
Z namenom začasnega spodbujanja zaposlovanja brezposelnih starejših (nad 55 let) oseb določa
Zakon o interventnem ukrepu na področju trga dela (ZIUPTD, Uradni list RS, št. 90/15), da
delodajalci te delne oprostitve plačila prispevkov v primeru zaposlitve starejših delavcev
(ZPIZ-2) ne morejo uveljavljati v letu 2016 in 2017. Zakon o spremembi Zakona o
interventnem ukrepu na področju trga dela (ZIUPTD-A, Uradni list RS, št. 75/17) podaljša to
spremembo še za dve leti, torej do konca leta 2019. V letu 2019 je bilo v ukrep spodbud za
zaposlovanje, ki je del ukrepov aktivne politike zaposlovanja (v nadaljevanju APZ), vključenih
10.163 oseb, v vse ukrepe APZ pa je bilo v letu 2019 skupno vključenih 27.423 oseb (ZRSZ
2019a-k).
2.2.6 Izzivi staranja prebivalstva in vpliv na izdatke države
To, da lahko starejši ljudje sami odločajo o svojem življenju in dajejo svoj prispevek družbi, je
torej temelj solidarnosti med generacijami (Evropska komisija 2012, 3).
Zaradi staranja prebivalstva in manjše rodnosti bo prvi pokojninski steber dolgoročno
zagotavljal vse nižjo višino javnih pokojnin. Če bi država hotela zadržati trenutne višine
pokojnin, bi morala pokrivati iz proračuna vse večjo luknjo (Projekt POLET 2020). Po
projekcijah Eurostata (2020a) naj bi Slovenija do leta 2060, brez sprememb v pokojninskem
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sistemu, za pokojnine namenjala v povprečju že 18 % BDP-ja, kar je bistveno več v primerjavi
z EU-27 (2007–2013), ki naj bi za pokojnine do leta 2060 namenjala v povprečju slabih 13 %.
Povečanje izdatkov za pokojnine pomeni, da drugi porabniki proračuna (npr. šolstvo,
zdravstvo) dobijo manj. Kakšen delež BDP bo torej država oz. bomo mi kot država pripravljeni
nameniti izdatkom za pokojnine ali drugače, kako bomo izdatke razporedili med porabnike
proračuna, če želimo imeti dolgoročno vzdržne javne finance (Projekt POLET 2020).
Večina držav članic EU se je na demografske spremembe odzvala s povečanjem upokojitvene
starosti in z omejevanjem zgodnjega upokojevanja. Kljub temu pa še vedno visok delež
delavcev v EU odide v upokojitev, preden izpolni uradne upokojitvene pogoje (EU-OSHA idr.
2017, 7). V večini držav EU je zakonsko določena upokojitvena starost 65 let (Finnish centre
for pensions 2019), povprečna upokojitvena starost pa 61 let. Velikokrat so razlogi, da ljudje
prej zapuščajo trg dela, zdravstveni in pa invalidnost. Mnogo več ljudi pa tudi preprosto želi
delati manj, z namenom boljšega usklajevanja dela in svojega zasebnega življenja. Eden od
pomembnih načinov za motiviranje zaposlenih, da dlje ostanejo v delovnem procesu, je tako
tudi ta, da se jim delovni čas skrajša, po drugi strani pa lahko nadomeščajo izgubo dohodka z
delno pokojnino (Eurofound 2020b).
V letu 2017 je Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko finančno podprla
javni razpis »Podaljševanje delovne aktivnosti in zmanjševanje odsotnosti z dela«, ki ga je
objavilo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. 80 % sredstev,
namenjenih za izvedbo razpisa, je prispeval evropski socialni sklad. Namen je reševanje
problematike zaposlenosti (usposabljanje in motiviranje zaposlenih, predvsem starejših od 45
let), eden od ciljev pa je podpreti aktivnosti, ki bodo vplivale na povečanje deleža oseb, ki so
pripravljene delati dlje (Evropski strukturni in investicijski skladi 2017).
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3

KAKOVOST ZAPOSLITVE IN PODALJŠEVANJE DELOVNE AKTIVNOSTI

Dejstvo je, da velik del življenja preživimo v službi. Posameznik iz OECD držav je v letu 2018
preživel v povprečju 36,8 ur na teden na delovnem mestu, v povprečju 36,2 ur na teden
posameznik iz EU-28, Slovenec pa v povprečju 39 ur (OECD Stat 2020b). Lahko rečemo, da
je delo močno povezano s kakovostjo življenja posameznika in njegovega počutja. Boljša kot
je kakovost zaposlitve, večja bo udeležba delovne sile, prav tako pa bo boljša tudi produktivnost
in posledično ekonomska uspešnost (OECD 2016).
Zakonska določila in reforme so ena plat podaljševanja delovne dobe in so torej regulativa, ki
ji posameznik ne bo mogel uiti. Ni pa to edina sprememba, ki jo je treba uvesti, če želimo
obdržati starejše na trgu dela. Še posebej pomemben vidik je zagotavljanje kakovosti zaposlitve.

3.1

Opredelitev kakovosti zaposlitve in njen pomen

Ljudje najdejo smisel, ko najdejo jasno povezavo med tem, kar zelo cenijo in tem, za kar
porabijo čas, da nekaj naredijo. Posameznik, ki sebe vidi le kot nekoga, ki je vpet v nek proces
in rutinsko opravlja neko delo, čuti drugače glede svojega dela, kot nekdo, ki vidi širše in ve,
zakaj nekaj dela (Duncan 2018). V ekonomiji dela se je kakovost zaposlitve oz. delovnih mest
tradicionalno razumela kot višina plače, medtem ko je bila v nekaterih študijah, povezanih s
sociološkimi ali industrijskimi odnosi, povezana z delovnimi pogoji. Razvoj ekonomskih in
socialno-ekonomskih pristopov predlaga dodatne dimenzije k opredelitvi kakovosti zaposlitve
(Erhel in Guergoat-Larivière 2010, 1), saj je le-ta večdimenzionalen pojav (Findlay, Kalleberg
in Warhurst 2013, 448).
V raziskavah Eurofounda se kakovost zaposlitve ali delovnega mesta meri na ravni dela.
Kakovost zaposlitve torej sestavljajo značilnosti dela in zaposlovanja, za katere je bilo
dokazano, da imajo vzročno zvezo z zdravjem in počutjem. Vključiti pa je treba tako pozitivne
in negativne značilnosti delovnih mest, ki jih je mogoče opazovati z objektivne perspektive
posameznika in so povezane z zadovoljevanjem potreb ljudi, povezanih z zaposlitvijo oz.
delovnim mestom (Eurofound 2020a).
Clark (2005) opredeljuje kakovostno zaposlitev z dimenzijami, kot so zanimivo delo, varna
zaposlitev, možnosti za napredovanje, dobro plačilo. V zadnjem času pa se vedno bolj poudarja
še pomembnost usklajevanja in ravnovesja med delom in družinskim življenjem.
Kakovostna zaposlitev omogoča posamezniku, da razvije svoj potencial in uporabi vse svoje
spretnosti. Pomemben dejavnik kakovosti zaposlitve je tudi možnost diskrecije nalog in
nadzora, eden ključnih elementov pa je še možnost sodelovanja pri odločitvah in izvajanju
samostojnosti in nadzora nad svojimi delovnimi dejavnostmi (Findlay, Kalleberg in Warhurst
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2013, 444). Za posameznike je kakovostna zaposlitev povezana tudi z večjim zadovoljstvom,
zavzetostjo, boljšim zdravjem in psihološkim počutjem. Poudarja se tudi pomembnost
subjektivnega vrednotenja dela oz. pomen dela, merjenega z zadovoljstvom z zaposlitvijo ter
uporabo spretnosti in razvoj veščin (Findlay, Kalleberg in Warhurst 2013, 447).
Predstava ene osebe se o tem, kaj je dobra zaposlitev, lahko zelo razlikuje od druge (Findlay,
Kalleberg in Warhurst 2013, 448), enako delovno mesto pa lahko torej različne osebe dojemajo
in doživljajo drugače. Razpoložljivo delo je potrebno prilagoditi preferencam delavca in pa tudi
starosti zaposlenih (Findlay, Kalleberg in Warhurst 2013, 445).
V raziskavah se pogosto kot splošni kazalnik kakovosti zaposlitve uporablja kazalnik
zadovoljstva z delom, ki ima nekaj prednosti. Kot navaja Muñoz de Bustillo idr. (2011, 451),
po mnenju nekaterih namreč zelo poenostavlja definicijo ter merjenje in analiziranje
spremenljivke, ki nas zanima, tj. kakovost zaposlitve.
Layard (2005) omenja, da je zavedanje pomembnosti kakovosti zaposlitve pripeljalo do
upoštevanja posameznikovega mnenja in torej stališč zaposlenega, kar je posledično pripeljalo
tudi do razvoja ankete o zadovoljstvu z delom, s čimer dobi delodajalec vpogled v to, kaj je za
zaposlene bolj pomembno.
Ljudje z višjo izobrazbo ali tisti, ki živijo v večjih mestih, bodo verjetno imeli večje možnosti
izbire med različnimi zaposlitvami in imajo zato višje standarde za to, kaj sploh je kakovostna
zaposlitev v primerjavi z ljudmi z nižjo izobrazbo ali tistimi, ki živijo v manjših mestih oz. na
podeželju, kjer je možnosti za zaposlitev manj (Findlay, Kalleberg in Warhurst 2013, 448).
Nizko kakovost zaposlitve imajo tudi tista delovna mesta, ki so negotova in nezahtevna
(Holman 2013, po Findlay, Kalleberg in Warhurst 2013, 445), prav tako pa je kakovost
zaposlitve v povprečju nižja pri ženskah kot pri moških (Smith idr. 2008, 586).

3.2

Dejavniki kakovosti zaposlitve pri starejših delavcih

Kakovost dela je večdimenzionalen pojav, na katerega vpliva več dejavnikov, ti pa delujejo na
kakovost dela na več ravneh in se razlikujejo med osebami in segmenti delovnih mest ter družbe
in zgodovinskih obdobij na trgu dela (Findlay, Kalleberg in Warhurst 2013, 441).
Obstaja veliko število študij na temo podaljševanja delovne dobe starejših, ki ugotavljajo, kateri
so bistveni dejavniki, ki imajo na to vpliv. Pri tem prednjačijo skandinavske študije, kjer je
zaposlenost in delovna aktivnost starejših visoko nad povprečjem EU. Obstaja torej več
konceptov, ki lahko pozitivno ali pa negativno vplivajo na participacijo starejših na trgu dela in
pa na odločitev, do kdaj bo nekdo delal in ali bo trg dela zapustil predčasno ali pa bo svojo
aktivnost podaljšal.
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Literatura s področja podaljševanja delovne dobe starejših loči pet različnih konceptualnih vrst
dejavnikov, ki so prikazani na spodnji sliki.

Prostovoljno

SKOČITI
POTEGNITI

OSTATI

Prej

Kasneje
Umik s trga dela

POTISNITI

OBTIČATI

Neprostovoljno

Slika 1: Koncept dejavnikov, ki vplivajo na participacijo na trgu dela starejših delavcev
Vir: Andersen, Jensen in Sundstrup 2019, 2.

Koncept »potisniti in potegniti« (angl.: push and pull)
Dejavniki, ki so včasih motivirali starejše, da predčasno zapustijo trg dela, so bili poimenovani
kot dejavniki potiska in potega (angl.: push and pull factors). Dejavniki potiska se nanašajo na
neprostovoljno predčasno upokojitev, predvsem zaradi slabega ravnovesja med visokimi
zahtevami s strani delodajalca in posameznikovimi zmožnostmi za delo. Slabi delovni pogoji
in visoke zahteve veljajo za močnejša dejavnika, ki posameznika lahko potisnejo s trga dela, še
posebej, če so ti povezani še z zdravstvenimi težavami. Poleg tega velja za pomemben negativni
dejavnik tudi pomanjkanje znanja in sposobnosti, ki bi jih posameznik potreboval, da bi lahko
opravil delo zaradi sprememb na delovnem mestu in v delovnih procesih (Poulsen idr. 2017,
16). Med pomembnejše dejavnike se uvrščajo še napor, povezan s stresom ter težkim fizičnim
delom, pritiski nadrejenih za predčasno upokojitev in s tem povezan problem nezaposljivosti
starejših (Andersen, Jensen in Sundstrup 2019, 1). Pomemben dejavnik so tudi stereotipi, ki so
negativno povezani s staranjem, kot npr., da so starejši manj produktivni, slabše motivirani,
manj prilagodljivi in pa manj pripravljeni na spremembe (Poulsen idr. 2017, 16). Med stereotipe
bi lahko uvrstili tudi to, kar omenja Jensen (2005, 658), in sicer, da je starejša delovna sila draga
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in da se zato ta nadomešča z mlajšimi in cenejšimi delavci, starejši pa posledično težje najdejo
novo zaposlitev.
Dejavniki potega so pozitivni in se nanašajo na prostovoljno predčasno upokojevanje zaradi
dobrih pogojev in finančnih spodbud, ki so bile ponujene starejšim (Andersen, Jensen in
Sundstrup 2019, 1).
Koncept »skočiti« (angl.: jump)
Ta koncept se prav tako navezuje na pozitivne dejavnike, ki se nanašajo na prostovoljno
upokojevanje. Za razliko od dejavnikov potega, gre tukaj za notranje vzgibe oz. motivacijo s
strani posameznika tj. želja oz. cilj oz. življenjski projekti, ki bi jih še uresničil (npr. hobiji,
potovanja), lahko pa je razlog tudi samo želja po več prostem času (več časa, preživetega z
družino) ali pa že upokojeni partner, kateremu drugi torej sledi, da lahko preživita več časa
skupaj (Coile 2003, po Jensen 2005, 668).
Koncept »obtičati in ostati« (angl.: stuck and stay)
V zadnjih letih, ko se je delovna doba začela podaljševati, se je začelo vedno več raziskovalcev
ukvarjati tudi z razlogi, zakaj starejši delavci ostajajo v delovnem procesu do upokojitvene
starosti ali pa še dlje. Razvil se je torej nov koncept obtičati in ostati (angl.: stay and stuck), ki
je bil leta 2003 predstavljen s strani dveh norveških raziskovalcev, Snartland in Øverbye (2003,
po Poulsen idr. 2017, 16). Pri prvem (obtičati) gre za negativne in neprostovoljne dejavnike,
zaradi katerih mora posameznik podaljšati delovno dobo, čeprav bi se raje upokojil. Največkrat
se ti nanašajo na ekonomske razloge, saj si nekateri ne morejo »privoščiti«, da se upokojijo, ker
bi to, zaradi visokih življenjskih stroškov, lahko imelo negativne posledice na njihovo življenje
in življenjski standard (Andersen, Jensen in Sundstrup 2019, 1). Pri nekaterih pa je ta dejavnik
lahko tudi socialni, ker se enostavno bojijo socialne odmaknjenosti oz. izključenosti iz okolice
(Poulsen idr. 2017, 17). Pri drugem konceptu, tj. ostati, pa gre za pozitivni koncept
prostovoljnega podaljševanja delovne dobe zaradi dobrih delovnih pogojev in vključenosti
(služba, ki jih izpolnjuje, dobri odnosi s sodelavci in nadrejenimi), drugi velik razlog pa je tudi
dobro plačilo. V tem primeru gre torej za pozitivne dejavnike, ki posameznika motivirajo, da
dlje ostane v delovnem procesu (Andersen, Jensen in Sundstrup 2019, 1).
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3.3

Kakovost zaposlitve kot dejavnik podaljševanja delovne dobe – pregled empiričnih
študij

V nadaljevanju podajamo pregled nekaterih vidikov kakovosti zaposlitve na podlagi različnih
evropskih študij in njihove ugotovitve, ki bi lahko prispevale k podaljšanju delovne dobe
starejših zaposlenih.
3.3.1 Vključenost
Občutek, ki ga dobi posameznik s strani nadrejenih, da je delo dobro opravljeno, kaže
zadovoljstvo delavca s svojim delom in je zato lahko velik motivacijski faktor za nadaljnje delo.
Kot izhaja iz raziskave Eurofound-a (EU-OSHA idr. 2017, 23), je delež starejših delavcev (nad
55 let), ki poroča, da redko ali nikoli ne čutijo, da je delo dobro opravljeno, majhen, a vseeno
nekoliko višji kot v mlajši starostni skupini delavcev, starih od 45 do 55.
Lund in Villadsen (2005, 275) sta v študiji, ki sta jo v letih 2000 in 2004 izvedla na Danskem
med starejšimi, starimi od 57 do 62 let, ugotovila, da nižja diskrecija pri delu (vključenost,
priložnost za ustvarjanje in izobraževanje) in več konfliktov negativno vpliva na podaljšanje
delovne aktivnosti; tveganje za predčasno upokojevanje pa se tako znatno poveča. Študija je
pokazala še, da se je več kot polovica vprašanih predčasno upokojila.
Šverko in Galič (2014) v raziskavi na podatkih, zbranih v okviru pete Evropske raziskave o
delovnih razmerah (angl.: European Working Conditions Survey - EWCS) izpostavljata štiri
dejavnike kakovosti dela: (i) finančna varnost, (ii) socialni odnosi, (iii) pomen in smiselnost
dela (kar omogoča ustvarjalno delovno aktivnost ter vzbuja občutek koristnosti) ter
samostojnost pri delu in (iv) sodelovanje pri sprejemanju. Avtorja ugotavljata, da hrvaški
delavci, v primerjavi z EU-10 in EU-17, največji pomen pripisujejo socialnim odnosom oz.
dobrim odnosom s sodelavci, kar pomeni, da je nekonkurenčno in kooperativno okolje tisto, ki
izboljšuje kakovost njihove zaposlitve (Šverko in Galič 2014, 571).

3.3.2 Zdravje in varnost
Jensen (2005, 658) v svoji študiji ugotavlja, da se zaposleni z večjim fizičnim naporom in pa
posledično slabšim zdravjem, upokojujejo prej. Avtor prav tako pokaže, da se prej upokojujejo
tudi nižje izobraženi v primerjavi z višje izobraženimi. Da fizični napori vplivajo na zgodnejšo
upokojitev, ugotavlja tudi več drugih študij (Lund, Iversen in Poulsen 2001; Lund in Villadsen
2005, po Berglund, Seldén in Halleröd 2017, 21), enako pa velja na drugi strani za monotono
delo (Henkens in Tazelaar 1997, Reitzes, Mutran in Fernandez 1998, po Berglund, Seldén in
Halleröd 2017, 21).
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Jana Mäcken (2019, 1) v svoji študiji nadalje navaja, da je slabo oz. slabše zdravstveno stanje
glavni razlog za zgodnejšo upokojitev, na kar vpliva tudi delovno okolje. Manj kot ima
posameznik nadzora nad delom in slabša kot je njegova samoocena zdravja, prej se bo upokojil.
Manj nadzora prav tako povečuje tveganje za depresijo pri osebah z nižjo izobrazbo. Izboljšanje
stresnih delovnih pogojev, zlasti nadzor dela, lahko podaljša delovno dobo zaposlenih in vpliva
na odložitev upokojitve.
V študiji, ki je bila narejena na podlagi ankete pri starejših od 50 let in v 11 državah EU, avtorji
ugotavljajo, da zadovoljstvo z delom ni glavni razlog za izstop s trga dela in pa, da ima zdravje
na drugi strani bistveno večji vpliv (De Preter, Van Looy in Mortelmans 2013, 303).

3.3.3 Starostna diskriminacija
Raziskava Evropske komisije iz leta 2012 je izpostavila, da so pri starejših (starih 55 ali več)
glavne ovire, ki jim preprečujejo delo oz. nadaljevanje dela, negativno zaznavanje starejših s
strani delodajalcev in premalo možnosti za postopno upokojevanje. Izpostavijo tudi percepcijo,
da za zaposlene, starejše od 55 let, sicer velja, da so izkušeni in zanesljivi, vendar pa, da je manj
verjetno, da bodo odprti za nove ideje. S tem je povezano tudi dejstvo, da so starejši velikokrat
izključeni iz usposabljanj in imajo tako tudi pomanjkljivo znanje za prilagoditev na modernejša
delovna okolja, ki temeljijo na novih tehnologijah. Analiza je prav tako pokazala, da delodajalci
ne prilagodijo delovnih mest potrebam starejših ljudi (European Commission 2012, 8).
Tudi avstrijski Zavod za zaposlovanje je v svoji študiji izpostavil, da obstajajo stereotipi do
starejših, kot npr., da so starejši zaposleni dražja delovna sila, imajo zastarelo formalno
izobrazbo in kvalifikacije, so manj pripravljeni na razna usposabljanja, so manj učinkoviti, so
pogosteje bolni, so manj inovativni in so manj pripravljeni prilagoditi se pravilom podjetja. Ti
predsodki pa so velikokrat razlog, ki vpliva na zaposljivost in na to, da starejši ostanejo brez
dela oz. ga ne dobijo (Arbeitsmarktservice Österreich 2013, 15).
Odgovori slovenskih anketirancev v okviru raziskave Evropske komisije (2012) na temo
percepcije starejših (nad 55 let) zaposlenih na delovnem mestu, so bili med vsemi državami na
splošno najbolj negativni, predvsem kar se tiče produktivnosti, prilagodljivosti, kreativnosti,
odprtosti starejših do novih idej ter do nove tehnologije (European Commission 2012, 53).
Ranzijn (2004, 295, po Dolničar idr. 2017, 329) navaja, da se inovativnost in z njo povezana
ustvarjalnost, fleksibilno mišljenje, navadno povezuje z mladostjo, ne pa z zrelostjo, to pomeni,
da so starejši delavci v tem smislu razumljeni kot 'preteklost'. Prepričanje o pomanjkanju
zmožnosti starejših delavcev, da bi bili ustvarjalni, inovativni in pripravljeni za učenje je mit,
prisotni stereotipi pa so tako v splošnem neutemeljeni.
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Z zakonskimi povišanji uradnih upokojitvenih starosti bi si z daljšim zaposlitvenim statusom
številni delavci lahko izboljšali pokojninsko varnost, pri čemer pa je seveda odnos delodajalcev
do najema starejših delavcev ključnega pomena. Starostna diskriminacija še naprej ostaja ovira
za starejše delavce, ki želijo zamenjati službo; težava pa je izrazitejša pri ženskah (Munnell
2019). Da je starostna diskriminacija povezana z delom (na delovnem mestu ali tudi ob iskanju
zaposlitve) ena najbolj razširjenih oblik diskriminacije, ugotavlja tudi Evropska komisija. Eden
od petih vprašanih v EU-27 je bil osebno starostno diskriminiran ali pa je bil priča starostni
diskriminaciji, podobno je bilo tudi v Sloveniji (21 %) (European Commission 2012, 31-34).
3.3.4 Ravnovesje med poklicnim in zasebnim življenjem
Opredelitev ravnovesja med poklicnim in zasebnim življenjem določa idealno ravnovesje med
delovnim in zasebnim življenjem. Gre za koncept, v katerem sreča zaposlenega deluje kot
gorivo za produktivno in izpolnjujoče delo, za kar sta odgovorna tako delodajalec kot zaposleni.
Podjetja bi se morala zavedati, da ravnovesje med poklicnim in zasebnim življenjem njihovih
zaposlenih prinaša posledično koristi za podjetje, saj so ti bolj produktivni in motivirani. S
prevelikimi pritiski in npr. nadurnim delom pa lahko podjetje posamezniku škoduje in povzroči
nezadovoljstvo in stres, ki lahko privede do zdravstvenih težav, zmanjšanje produktivnosti in
lojalnost podjetju (Startup Guide IONOS by 1&1 2019).
Raziskava Evropske komisije iz leta 2018 o usklajevanju dela in zasebnega življenja je na
podlagi vprašanih, mlajših od 65 let, iz EU-28 pokazala, da je oz. je bilo 28 % vprašanih zelo
zadovoljnih z usklajevanjem dela in zasebnega življenja, polovica vprašanih (50 %) pa je oz. je
bila dokaj zadovoljnih (European Commission 2018, 8). Iz rezultatov raziskave tudi izhaja, da
so moški v povprečju bolj zadovoljni z usklajenostjo dela in zasebnega življenja kot ženske
(EU-28 moški 79 %, EU-28 ženske 77 %; SLO moški 83 %, SLO ženske 78 %) (European
Commission 2018, 9). 65 % vprašanih, mlajših od 65 let, v EU-28 ima možnost fleksibilnega
prilagajanja delu z namenom usklajevanja delo-družina (42 % se ga tudi poslužuje), v Sloveniji
pa je pri enaki starostni skupini vprašanih, ta delež nekoliko nižji (59 %), 43 % vprašanih pa se
ga poslužuje (European Commission 2018, 14).

3.3.5 Delovni pogoji
V švedski študiji so ugotavljali, ali lahko delovni pogoji vplivajo na odločitev, ali bo nekdo
ostal v delovnem procesu v razmaku osmih let ali ne. Najbolj zanesljive rezultate oz. najboljša
napovednika izida sta bila »fizični delovni pogoji« in »zadovoljstvo pri delu«. Dejstvo, da se
nekdo v svojih petdesetih počuti dovolj vitalnega za opravljanje fizičnega dela, ima velik vpliv
na odločitev o nadaljevanju dela, prav tako je v temu obdobju pomembno tudi zadovoljstvo pri
delu (Berglund, Seldén in Halleröd 2017, 31). Študija tudi razkriva, da se delež zaposlenih,
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starih od 60 do 67 let, ki se upokojijo, linearno močno zniža, in sicer iz 88 % na 28 %, in nadalje
predvideva, da niso glavni razlog za to delovni pogoji (npr. fizični napor). Ljudje se torej
upokojijo ne glede na to kako vitalni so oz. kako vitalne se počutijo, kar pomeni, da so zakonsko
doseženi pogoji za upokojitev in pa vrednosti ter preference, ki jih prinaša življenje
upokojencev, tisto, ki ima večji vpliv na to odločitev (Berglund, Seldén in Halleröd 2017, 33).
3.3.6 Kako doseči čim kasnejše upokojevanje?
Z namenom blaženja posledic demografskih sprememb si države prizadevajo za podaljšanje
delovne dobe s povišanjem uradne upokojitvene starosti v starajočih se družbah. Mnogi pa kljub
temu prenehajo delati, preden dosežejo ta starostni pogoj (Mäcken 2019, 1). Oblikovanje
kakovostne zaposlitve in delovnih mest je tako ponovno v ospredju razprav. Kakovostnejša
zaposlitev namreč lahko pozitivno vpliva na posameznikovo blaginjo, prav tako pa posledično
tudi na blaginjo na nacionalni ravni in prispeva k nižji brezposelnosti ter višji udeležbi na trgu
dela (Findlay, Kalleberg in Warhurst 2013, 442).
V dveh študijah, objavljenih v evropski reviji o staranju (angl.: European Journal of Ageing),
je bilo ugotovljeno, da je slaba kakovost dela močno povezana z željo po čim prejšnji
upokojitvi, kar avtorji utemeljujejo s slabšo povezanostjo oz. odnosom starejših zaposlenih in
delodajalca. Spodbude podjetij, da vlagajo v usposabljanje starejših, z namenom povečati
njihovo zaposljivost, so namreč majhne (Dal Bianco, Trevisan in Weber 2015, 17). Z
zmanjšanjem fizičnih in psihosocialnih izpostavljenosti na delovnem mestu oz. okolju,
neodvisno od starosti, spola in socialno-ekonomskega položaja, bi lahko zmanjšali število
starejših zaposlenih, ki se predčasno upokojijo (Lund in Villadsen 2005, 275).
Jensen (2005) v študiji, ki jo je leta 2005 opravil na Danskem, preverja, zakaj je stopnja delovne
aktivnosti starejših Dancev (55–64 let) tako visoka. V letu 2002 je bila ta stopnja namreč
bistveno višja od evropskega povprečja (Danska 57,9 %, EU-25 38,7 %) (Jensen 2005, 656).
Stopnja delovne aktivnosti na Danskem se je v letu 2018 glede na leto 2002 v tej starostni
skupini povišala za več kot 11 odstotnih točk (69,2 %) in je bila tako precej višja v primerjavi
z OECD povprečjem (61,4 %) in seveda tudi s Slovenijo (47 %) (OECD Data 2020a). Avtor
ugotavlja, da se ljudje z večjim fizičnim naporom in pa posledično slabšim zdravjem,
upokojujejo prej. Prav tako se upokojujejo prej tudi nižje izobraženi v primerjavi z višje
izobraženimi (Jensen 2005, 658). Dejavniki predčasnega upokojevanja na Danskem niso tako
razširjeni, so pa bolj razširjeni pri ženskah kot pri moških. Vse kaže na to, da imajo Danci zelo
močno delovno naravnanost in so torej predani delu (Jensen 2005, 667). 76,9 % Dancev bi bilo
namreč veselih, da bi delali, tudi če ne bi potrebovali denarja (Jensen 2005, 670), kar pomeni,
da kulturni in socialno-psihološki dejavniki pri oblikovanju upokojitvenih vzorcev igrajo na
Danskem veliko večjo vlogo (Jensen 2005, 656). Po drugi strani pa si npr. 30 % starejših
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danskih delavcev s finančnega vidika odhoda v upokojitev ni moglo privoščiti in je bil to torej
tudi glavni razlog, da so nadaljevali z delom po 60. letu (Andersen in Jensen 2011, po Poulsen
idr. 2017, 33). Holman sicer nadalje ugotavlja še, da imajo skandinavske države (Danska,
Finska, Švedska) največji delež visokokakovostnih delovnih mest (Holman 2013, po Findlay,
Kalleberg in Warhurst 2013, 447).
Še ena danska študija pa ugotavlja, kakšni so pričakovani razlogi za upokojitev pri starejših od
50 let in pa kakšni so potencialni razlogi, da ostanejo v delovnem procesu dlje. Vprašane so
razdelili na tiste, ki imajo sedeče delo, in pa na fizične delavce. Pri prvi skupini so bili
pričakovani razlogi za upokojitev premalo prostega časa, bi jih pa veliko razmislilo, da bi ostali
dlje, če bi bili možni dodatni prosti dnevi (daljše počitnice) in pa fleksibilni delavnik. Pri
skupini fizičnih delavcev pa je pričakovani razlog za upokojitev slabo fizično stanje in pa
nezmožnost opravljanja dela; veliko bi jih razmislilo o podaljšanju, če bi bilo delo manj fizično
naporno in če bi imeli več prostih dni (Andersen, Jensen in Sundstrup 2019, 1). Pri prvi skupini
delavcev (sedeči delavci) se je kot pomemben faktor pokazala tudi spodbuda nadrejenih.
Razmeroma malo vprašanih pa bi zaradi spremembe dela ali pa dodatnih izobraževanj delalo
dlje (Andersen, Jensen in Sundstrup 2019, 3).
Raziskava o zgodnjem upokojevanju v Sloveniji, ki jo je leta 2013 izdal Inštitut Antona
Trstenjaka, je pokazala, da je eden od razlogov za upokojevanje neprijazno delovno okolje, kar
je izpostavilo 34 % zgodaj upokojenih in 33 % vseh upokojenih. Upokojitev torej vidijo kot
rešitev iz neznosne situacije v službi (Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti 2016a, 21). Magda Zupančič (2017, 3) pa v anketi o razlogih za upokojevanje v
Sloveniji ugotavlja, da bi polovica vprašanih razmislila o odložitvi upokojitve, če bi jim
nadrejeni ponudil možnost nadaljevanja dela v podjetju oz. če bi jim podjetje ponudilo
primernejše delovno mesto. Starejše moti predvsem odnos do starejših, prav tako pa pogoji dela
in togost sistema.
V študiji o kakovosti zaposlitve na Hrvaškem (v primerjavi z EU) avtorji ugotavljajo, da so pri
starejših zaposlenih (nad 50 let) iz EU socialni odnosi in finančna varnost na delovnem mestu
nižje vrednoteni, pomembnost, smiselnost oz. pomen zaposlitve pa je na splošno višje
vrednotena kot pri mlajših delavcih. Ugotovitve so pokazale, da so zaposleni v povprečju
zadovoljni z zaposlitvijo, je pa ta med starejšimi udeleženci na splošno nižje. Pri hrvaških
udeležencih (nad 50 let) sta bili nižje vrednoteni (v primerjavi z mlajšimi) dimenziji finančne
varnosti in sodelovanje pri odločanju (premalo možnosti in priložnosti o sprejemanju odločitev,
povezanih s svojim delom), kar pa naj bi bil tudi možni razlog, po mnenju avtorjev, da starejši
delavci zapustijo trg dela predčasno (Galić, Parmač Kovačić in Vehovec 2017, 79-80).
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4

EMPIRIČNA ANALIZA

V nadaljevanju bomo naredili pregled nekaterih statističnih podatkov in na podlagi EWCS
podatkov (Eurofound 2015) posameznih kategorij primerjali rezultate ankete starejših delavcev
(50+) ter Slovenijo umestili v EU okvir. Empirični del bomo zaključili s preverjanjem in
interpretiranjem v uvodnem delu definiranih hipotez.

4.1

Demografske spremembe v Sloveniji in EU

Demografske spremembe in staranje prebivalstva ter posledično pomanjkanje delovne sile so
dejstva, katerim se ne bomo mogli izogniti. Izziv staranja prebivalstva ima zato pomembno
vlogo tako za posameznika kot tudi za podjetja in državo (Projekt POLET 2019).
V EU-28 je bilo leta 2018 512 milijonov prebivalcev, po projekcijah Eurostata (2019c) pa se
bo do leta 2100 število prebivalcev znižalo za dobrih 19 milijonov oz. za 3,8 % na slabih 493
milijonov prebivalcev. Relativno višji padec je do leta 2100 predviden za Slovenijo, in sicer za
dobrih 13 %, iz slabih 2,1 milijona prebivalcev v letu 2018 na malo pod 1,8 milijona prebivalcev
v letu 2100) (Eurostat 2019c). Glavni razlogi so sprememba v starostni strukturi prebivalstva
in zmanjšanje migracijskih prihodov.

4.1.1 Staranje prebivalstva
V letu 2010 je bilo v EU-28, od skupno dobrih 503 milijonov prebivalcev, 17,5 % oz. 88
milijonov prebivalcev, starejših od 65 let, podoben, a nekoliko nižji delež je bil tudi v Sloveniji
(16,5 % oz. 338 tisoč). Skupno število prebivalcev v EU-28 se je v letu 2019 povišalo na dobrih
513 milijonov, delež starejših od 65 let pa se je povzpel na 103 milijone prebivalcev oz. 20 %
(v Sloveniji 19,8 %). Kot kaže slika 2, naj bi število prebivalcev EU-28 doseglo vrh v letu 2040,
ko naj bi skupno število prebivalstva naraslo na 525 milijonov, nato pa naj bi število začelo
padati (v letu 2100 naj bi bilo po projekcijah v EU-28 493 milijonov prebivalstva). Število
starejših od 65 let naj bi se že do leta 2050 povzpelo na slabih 150 milijonov, do leta 2100 pa
na 154 milijonov, od tega naj bi bilo samo starejših od 80 let 72 milijonov (v letu 2010  24
milijonov, v letu 2019  29 milijonov) (Eurostat 2020a).
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Slika 2: Gibanje prebivalstva od 2010 do 2019 ter projekcija do leta 2100 po starostnih
skupinah za EU-28
Vir: Eurostat 2020a.

Po ocenah Eurostat-a naj bi bil leta 2050 skoraj vsak tretji prebivalec EU-28 star 65 let ali več
(28 %), do leta 2100 naj bi se ta delež povišal že na dobrih 31 % (slika 3). Podobne napovedi
veljajo tudi za Slovenijo. Najhitreje rastoči del populacije EU bo, glede na projekcije, starostna
skupina nad 80 let. Skoraj vsak sedmi prebivalec naj bi bil tako do leta 2100 star 80 let ali več
(14,6 % populacije EU oz. 15,1 % populacije Slovenije) (Eurostat 2020a).
Na drugi strani naj bi se delež starostne skupine do 19 let v celotni strukturi prebivalstva po
projekcijah do leta 2100 znižal za 2,5 odstotni točki (na 19 %) glede na leto 2010, delež
starostne skupine od 20 do 64 let pa za več kot 11 odstotnih točk (na 50 %). Delež starejših nad
65 let naj bi že v naslednjem desetletju presegel delež najmlajše starostne skupine do 19 let, do
leta 2100 pa torej dosegel že 31 % (Eurostat 2020a).
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Slika 3: Gibanje deleža prebivalstva od 2010 do 2019 ter projekcija do leta 2100 po
starostnih skupinah za EU-28
Vir: Eurostat 2020a.

Demografske spremembe in staranje prebivalstva so torej, glede na projekcije, naša realnost,
ne samo v Sloveniji, ampak tudi v Evropi (NIJZ 2015b).

4.1.2 Rodnost
Glede na razpoložljive podatke od začetka 60-ih let 20. stoletja je bilo povprečno število
živorojenih otrok v Sloveniji v šestdesetih in sedemdesetih letih prejšnjega stoletja blizu 30
tisoč na leto, nato pa je število začelo padati in je v devetdesetih letih padlo že pod 20 tisoč.
Najvišji padec je bil dosežen v začetku novega tisočletja (v letu 2003), ko je število živorojenih
otrok padlo za več kot 40 % glede na leto 2061, kar je prikazano na sliki 4, in tako na nekaj več
kot 17 tisoč živorojenih otrok. V državah EU-28 pa je bilo povprečno število živorojenih otrok
v šestdesetih letih 7,6 milijone, do leta 2018 pa je to število padlo pod 5 milijonov, kar je bil
tudi, kot je prikazano na sliki 4, najvišji negativni padec glede na leto 1961 (-34,5 %) (Eurostat
2020a).
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Slika 4: Odstotna sprememba rojstev glede na bazno leto 1961 od 1962 do leta 2018 (EU28 in Slovenija)
Vir: Eurostat 2020a.

Kot prikazuje slika 5, je bilo v tem obdobju v Sloveniji, najvišje povprečno število živorojenih
otrok na žensko v rodni dobi zabeleženo v letu 1966 (2,48), najnižje pa v letu 2003 (1,2).
Podoben trend se kaže v EU-28, kjer je bilo povprečno število najvišje v letu 1964 (2,66 izračunano kot povprečje razpoložljivih podatkov držav EU-28), najnižje pa v letu 2002 (1,46).
Z letom 2003 je stopnja rodnosti tako v Sloveniji kot tudi v EU-28 pričela počasi naraščati.
3,00

Celotna stopnja rodnosti

2,50
2,00
1,50

1,00
0,50
0,00
1960

1965

1970

1975

1980

1985

1990
EU28

1995

2000

2005

2010

2015

2030

2080

Slovenija

Slika 5: Stopnja rodnosti od 1960 do 2018 in projekcija do 2100 (EU-28 in Slovenija)
Vir: Eurostat 2020a.

Kot izhaja iz slike 6, se do leta 2100 pričakuje, da bo stopnja rodnosti v vseh državah EU-28, z
izjemo treh (Finske, Francije in Irske), ostala vsaj nespremenjena oz. se bo povišala. Najvišja
rast v stopnji rodnosti se pričakuje na Češkem (v 2001 1,15, v 2100 1,79), napovedi so pozitivne
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tudi za Slovenijo (v 2001 1,21, v 2100 1,77). V povprečju pa naj bi se stopnja rodnosti v EU28 povišala iz 1,46 (v 2001) na 1,73 (v 2100).
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Slika 6: Povprečno število živorojenih otrok na žensko v EU-28 v letu 2001 in projekcija
za leto 2100 po državah
Vir: Eurostat 2020a.

Kljub temu da naj bi se rodnost do leta 2100 v povprečju povišala, ta v povprečju ne bo
prispevala k povečanju prebivalstva. Prag za naravno povečanje prebivalcev na račun rodnosti
je namreč 2,1 (European Commission 2014b, 8), česar pa naj, glede na napovedi, ne bi dosegla
niti ena država članica EU-28 (Eurostat 2020a).
4.1.3 Pričakovana življenjska doba
Pričakovana življenjska doba ob rojstvu se je v Sloveniji od leta 1960 do 2018 v povprečju
povišala za več kot 12 let, pri moških iz 66,1 let na 78,5 let, pri ženskah pa iz 72 let na 84,4 let
(slika 7). To povišanje je višje kot v EU, kjer se je pričakovana življenjska doba ob rojstvu pri
moških povišala za 11,4 let (iz 66,9 let na 78,3 let) in pri ženskah za 11,3 let iz 72,3 let na 83,6
let. Pričakovana življenjska doba ob rojstvu za moške, rojene v letu 2100, naj bi se v Sloveniji
povzpela na 88,9 let (v EU na 88,8 let), pri ženskah pa na 92,8 let (v EU na 92,6 let) (Eurostat
2020a).
V letu 2020 lahko moški v Sloveniji, stari 65 let, pričakujejo še 17,9 let življenja (v EU-28 17,7
let), v letu 2100 pa še 25,4 let (enako tudi v EU-28). Ženske v Sloveniji, stare 65 let, v letu 2020
lahko pričakujejo še 21,9 let (v EU-28 21,2 let), v letu 2100 pa še 28,7 let življenja (v EU 28,5
let). Pričakovana leta življenja pri 65-ih letih za moške in ženske v Sloveniji so primerljiva z
EU-28 oz. so celo še nekoliko višja (Eurostat 2020a).
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Slika 7: Pričakovana življenjska doba ob rojstvu od leta 1960 do 2018 ter projekcija do
2100 (EU-28 in Slovenija)
Vir: European Commission 2014b, 12; Eurostat 2020a.

Število zdravih let življenja se v povprečju viša, vendar pa tako moški kot tudi ženske pri 65ih letih v Sloveniji beležijo statistično nižje število zdravih let življenja, kot pa je povprečje
EU-28. Kot kaže slika 8, so imeli moški, stari 65 let, v Sloveniji v letu 2009 v povprečju pred
seboj še 11,2 zdravih let življenja (EU-28 pa 13,5 let), v letu 2018 pa 13,8 let (v EU-28 15,1
let). Ženske, stare 65 let, v Sloveniji pa so imele v letu 2009 še 13,1 zdravih let življenja (EU28 15 let), v letu 2018 pa 16,1 let (EU-28 16,9 let).
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Slika 8: Leta zdravega življenja pri 65-ih letih glede na spol (EU-28 in Slovenija)
Vir: Eurostat 2020a.
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Največ zdravih let življenja so v letu 2018 v povprečju dosegali na Irskem, Švedskem,
Nizozemskem in Malti, kjer so 65. letniki imeli v povprečju še 18,5 zdravih let življenja,
najmanj pa na Hrvaškem z 10,1 zdravih let življenja. Slovenija se s 15 leti nahaja pod
povprečjem EU-28 (16,1 let zdravega življenja) (Eurostat 2020a).

4.2

Položaj starejših delavcev na trgu dela v Sloveniji in EU

Glede na pričakovano podaljševanje življenjske dobe v prihodnjih desetletjih, ki je po eni strani
odlična novica za družbo, bo po drugi strani za vse več starostnikov delalo vse manj delovno
sposobne populacije. Stopnja delovne aktivnosti v starostni skupini med 55 in 64 let je nizka, v
Sloveniji pa je ta, v primerjavi z EU-28, še bistveno nižja (Eurostat 2020a). Več kot 20 let nazaj
je bila v EU ena starejša oseba nad 65 let odvisna od petih delovno sposobnih, danes je razmerje
blizu 1:3, do leta 2100 pa se bo to razmerje samo še poslabšalo (Eurostat 2018).

4.2.1 Stopnja delovne aktivnosti
Stopnja delovne aktivnosti se izračuna tako, da se število delovno aktivnih oseb iz posamezne
starostne skupine deli s celotnim prebivalstvom v isti starostni skupini (Eurostat 2020a). Gre za
enega od vodilnih kazalnikov strategije Evropa 2020 (SURS 2019b), kjer je cilj, ki naj bi ga
Evropa izpolnila do leta 2020, ta, da se stopnja delovne aktivnosti v starostni skupini od 20–64
let poviša na 75 % (Evropska komisija 2012, 3). Slovenija je to raven dosegla že v letu 2018
(75,4 %), medtem ko je povprečje EU-28 še pod postavljenim pragom (73,2 %) (Eurostat
2020a).
Med Slovenijo in EU-28 je največja razlika v stopnji delovne aktivnosti opazna med
starostnima skupinama od 25–54 let, kjer je bila v letu 2018 stopnja delovne aktivnosti v
Sloveniji višja za 7 odstotnih točk (Slovenija 87,5 %, EU-28 80,5 %) in pa v starostni skupini
55–64 let, kjer pa je bila stopnja za 11,7 odstotnih točk nižja (Slovenija 47 %, EU-28 58,7 %),
kar je prikazano na sliki 9 (Eurostat 2020a). Dejstvo je, da je stopnja zaposlenosti starejših v
Sloveniji bistveno slabša v primerjavi s povprečjem EU-28, prav tako pa tudi s povprečjem
OECD, kjer je bila stopnja zaposlenosti v letu 2018 61,5 % (OECD 2019b).
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Slika 9: Stopnja delovne aktivnosti po starostnih skupinah v letu 2018 (EU-28 in
Slovenija)
Vir: Eurostat 2020a.

Stopnja delovne aktivnosti v Sloveniji v starostni skupini od 55 do 64 let je drugače tudi ena od
najnižjih glede na ostale države članice EU-28. V letu 2009 je bila v EU-28 skupna stopnja
45,7 %, v Sloveniji pa 10 odstotnih točk nižja (35,6 %). Predvsem pri moških (slika 10) je bil
v Sloveniji opazen izrazitejši padec v stopnji delovne aktivnosti v letu 2011 (39,5 %), ki naj bi
bil, po navedbah Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (v
nadaljevanju MDDSZ) (2016b, 9), posledica množičnega upokojevanja pred sprejeto
pokojninsko reformo, ki je stopila v veljavo leta 2013. Stopnja se je drugače v Sloveniji že v
letu 2012 nekoliko povišala, močnejši porast pa je opazen predvsem pri ženskah. Do leta 2018
se je skupna stopnja v Sloveniji povišala na 47 % (v EU-28 58,7 %) (Eurostat 2020a).
Stopnja delovne aktivnosti žensk, starih med 55 in 64 let, je na splošno nižja v primerjavi s
stopnjo pri moških, kar je prikazano na sliki 10. V Sloveniji je bila od leta 2009 do 2014
povprečna stopnja dobrih 25 % (EU-28 41 %). Do leta 2018 se je sicer povišala na 41,9 %,
vendar je bila v primerjavi z EU-28 (52,4 %) še vedno bistveno nižja (Eurostat 2020a).
Podobno razmerje med Slovenijo in EU-28 lahko opazimo tudi pri moških, kar je prav tako
prikazano na sliki 10. Povprečna stopnja je bila med letoma 2009 in 2014 v Sloveniji 42,6 %,
v EU-28 pa 56 %. Do leta 2018 pa se je povišala na 52,2 %, kar je bilo več kot 13 odstotnih
točk nižje v primerjavi z EU-28 (65,4 %) (Eurostat 2020a).
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Slika 10: Stopnja delovne aktivnosti starejših med 55 in 64 let od leta 2009 do 2018 ter
glede na spol (EU-28 in Slovenija)
Vir: Eurostat 2020a.

Kot prikazuje slika 11, najvišjo stopnjo delovne aktivnosti starejših v EU beležijo na Švedskem
(78 %), v Nemčiji (71,4 %) in na Danskem (69,2 %). Slovenija se nahaja na repu, med državami
z najnižjo stopnjo delovne aktivnosti v starostni skupini med 55 in 64 let (Eurostat 2020a).
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Slika 11: Stopnja delovne aktivnosti starejših med 55 in 64 let za leto 2018 – primerjava
med državami članicami EU-28
Vir: Eurostat 2020a.

37

4.2.2 Koeficient starostne odvisnosti
Koeficient starostne odvisnosti je razmerje med številom prebivalcev v določeni starostni
skupini (npr. otrok, starih od 0 do 14 let, ali pa starejših, starih 65 let ali več) in številom delovno
sposobnih prebivalcev, starih od 15 do 64 let, pomnoženo s 100. Koeficient starostne odvisnosti
mladih ali starih nam pove, koliko otrok oz. starejših je odvisnih od 100 delovno sposobnih
prebivalcev (SURS 2017, 2).
Kot prikazuje slika 12, je bil koeficient starostne odvisnosti starejših nad 65 let v letu 2008 v
Sloveniji 23,3 %, v EU-28 pa 25,5 %, kar pomeni, da so bili približno 4 delovno sposobni na
vsakega, starejšega od 65 let. Do leta 2019 se je koeficient povišal že na več kot 30 %, v
Sloveniji pa se je tudi že zelo približal koeficientu na ravni EU-28 (Slovenija 30,5 %, EU-28
31%). Glede na projekcije prebivalstva naj bi se koeficient starostne odvisnosti do leta 2100
povzpel konkretno čez 50 % (Slovenija 56,6 %, EU-28 57,3 %), kar pomeni manj kot 2 delovno
sposobna na vsakega prebivalca, starejšega od 65 let (Eurostat 2020a).

Slika 12: Koeficient starostne odvisnosti starejših nad 65 let od leta 2008 do 2019 ter
projekcija do 2100 (EU-28 in Slovenija)
Vir: Eurostat 2020a.

Slika 13 prikazuje koeficient starostne odvisnosti v letih 2008 in 2019 po posameznih državah
EU. V letih 2008 in 2019 je bil med državami članicami EU-28 ta koeficient najvišji v Italiji (v
2008 30,7 %, v 2019 35,7 %), najnižji pa leta 2008 na Irskem (15,6 %), leta 2019 pa v
Luksemburgu (20,7 %). Za leto 2100 pa je, glede na ostale države EU-28, najboljša napoved za
Švedsko (52,7 %), najslabša pa za Hrvaško, kjer koeficient znaša kar 72,3 %, kar pomeni, da
bosta na enega starejšega nad 65 let samo 1,4 delovno sposobna posameznika (Eurostat 2020a).
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Slika 13: Koeficient starostne odvisnosti starejših nad 65 let za leta 2008, 2019 ter
projekcija za leto 2100 – primerjava med članicami EU-28
Vir: Eurostat 2020a.

4.2.3 Brezposelnost
Stopnja brezposelnosti predstavlja število brezposelnih oseb kot odstotek aktivnega
prebivalstva (skupno število delovno aktivnih in brezposelnih), starega med 15 in 74 let
(Eurostat 2020a).
V letu 2018 je stopnja brezposelnosti v Sloveniji znašala 5,1 %, kar je močno pod povprečjem
EU-28, kjer je bila 6,8 % (slika 14). Med državami EU-28 je najvišjo stopnjo brezposelnosti v
letu 2018 beležila Grčija (19,3 %), najnižjo pa Češka (2,2 %). Stopnja brezposelnosti v Sloveniji
je bila nižja od povprečja EU-28 tudi po posameznih starostnih skupinah (starostna skupina 15–
24 let  EU-28 15,2 %, Slovenija 8,8 %; starostna skupina 25–54 let  EU-28 6,2 %, Slovenija
4,9 % in starostna skupina 55–64 let  EU-28 5,2 %, Slovenija 4,9 %) (Eurostat 2020a).
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Slika 14: Stopnja brezposelnosti za leto 2018 – primerjava med članicami EU-28
Vir: Eurostat 2020a.
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Slika 15 prikazuje stopnjo brezposelnosti v starostni skupini od 55 do 64 let v Sloveniji in EU28. Od leta 2009 do 2013 je bila sicer stopnja brezposelnosti starejših v Sloveniji nižja kot v
EU-28, se je pa ta v tem obdobju v Sloveniji povišala za 3,4 odstotne točke (iz 3,6 % na 7 %) –
predvsem zaradi višjega skoka brezposelnosti pri moških v letu 2011, – v EU-28 pa za 1,5
odstotne točke (iz 6,2 % na 7,7 %). V letu 2014 in 2015, ko je stopnja brezposelnosti v EU-28
v tej starostni skupini začela padati (na 7 % v 2015), se je v Sloveniji še povišala (na 7,8 % v
2015). Do leta 2018 se je stopnja, tako v EU-28 kot tudi v Sloveniji, znižala do 5,2 % (EU-28)
oz. 4,9 % (Slovenija). Je bila pa brezposelnost v tej starostni skupini v letu 2018 drugače
najnižja med vsemi starostnimi skupinami (Eurostat 2020a).

Slika 15: Stopnja brezposelnosti za starostno skupino 55-64 let od leta 2009 do 2019
(EU-28 in Slovenija).
Vir: Eurostat 2020a.

4.2.4 Upokojevanje
Leta 1981 je bilo razmerje zavarovanec : upokojenec v Sloveniji več kot 3 : 1, dobro desetletje
kasneje je to razmerje strmo padlo za več kot polovico na dobrih 1,5 zavarovanca na enega
upokojenca (MDDSZ 2016a, 28). Najnižje razmerje (1,38) je bilo zabeleženo leta 2013 (slika
16), do leta 2019 pa se je to ponovno nekoliko zvišalo (1,55) (ZPIZ 2020c). Ena od ocen
MDDSZ (2016a, 22–23) je, da naj bi razmerje med zavarovanci in upokojenci padlo na 1 še
pred letom 2040. Zaradi demografskih sprememb in spremenjenih razmerij se posledično
poslabšuje tudi bilanca pokojninske blagajne, ki ima čedalje več odhodkov in čedalje manj
prihodkov, kar potrjuje nujnost pokojninskih reform (Projekt POLET 2020).
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Slika 16: Razmerje zavarovanci : uživalci pokojnin po letih v Sloveniji
Vir: ZPIZ 2020c, MDDSZ 2016a.

V letu 2011 se je v Sloveniji upokojilo 85 % upokojencev, ker so izpolnili pogoje za upokojitev
(od tega je slabih 71 % doseglo pogoje za starostno upokojitev, dobrih 14 % pa je izbralo
možnost predčasne upokojitve). Slabih 12 % upokojencev je kot razlog za upokojitev navedlo
zdravstvene razloge (MDDSZ 2016a, 20). Podobno je bilo tudi leto kasneje (slika 17). Doseženi
pogoji za upokojitev so bili v letu 2012 glavni razlog za upokojevanje tako v Sloveniji kot tudi
v EU-28, kjer je bil to razlog za upokojitev pri 37 % upokojencih in tako bistveno nižji kot v
Sloveniji (Eurostat 2020a). Se pa Slovenci še danes v 75 % upokojijo takoj, ko dosežejo pogoje
za upokojitev (FinancePro 2019).
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Slika 17: Razlogi za upokojevanje v starostni skupini od 50 do 69 let v letu 2012 (EU-28
in Slovenija)
Vir: Eurostat 2020a.
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Sambt v svoji študiji ugotavlja in izpostavlja ranljivost upokojencev, saj se ti večinoma
financirajo iz javnih sredstev, bistveno manj pa iz privarčevanih sredstev (FinancePro 2019). V
letu 2018 je bilo v Sloveniji 18,3 % starejših od 65 let, ki so imeli razpoložljive prihodke nižje
od praga tveganja revščine, med državami članicami v EU-28 pa je bilo takih 16,1 % (Eurostat
2020a).
Stopnja tveganja revščine pred socialnimi transferji (pri čemer so pokojnine iz transferjev
izvzete) se je glede na prag tveganja revščine v Sloveniji in pri starejših od 65 let od leta 2010
do 2018 sicer znižala iz 32,1 % na 27,9 %, je bila pa v primerjavi z njihovimi vrstniki iz EU28, kjer je bila stopnja v letu 2018 19,1 % še vedno bistveno višja (slika 18). Zanimivo je, da je
stopnja tveganja revščine v EU-28 pri starejših od 65 let nižja od stopnje ostalih, starih do 65
let, v Sloveniji pa je ta stopnja pri starejših nad 65 višja glede na ostale, stare do 65 let (Eurostat
2020a).
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Slika 18: Stopnja tveganja revščine pred socialnimi transferji (pokojnine so iz
transferjev izključene) glede na prag tveganja revščine
Vir: Eurostat 2020a.

Po podatkih ZPIZ-a (2019, 12) se v Sloveniji povprečna starost novih uživalcev pokojnin iz
obveznega zavarovanja (brez uživalcev predčasne pokojnine in uživalcev z zavarovalno dobo
s povečanjem) povečuje, kar je seveda posledica pokojninskih reform. Pri ženskah se je ta v
letu 2018 povišala na 60,5 let (v letu 2009 58,1 leto), pri moških pa na 62,3 let (v letu 2009 62).
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Slika 19: Povprečna efektivna upokojitvena starost v letu 2018, izračunana kot petletno
(2013-2018) tehtano povprečje izstopnih upokojitvenih starosti
Vir: OECD 2019a, b.

Po podatkih OECD-ja (2019a, b), kjer je povprečna efektivna upokojitvena starost izračunana
kot petletno tehtano povprečje upokojitvenih starosti, pa Slovenija kljub vsemu izstopa med
skupinami držav po zelo zgodnjem upokojevanju (slika 19). Medtem ko so se ženske v letu
2018 v Sloveniji upokojevale v povprečju pri 60,1. letu, so se v EU-28 upokojile v povprečju
2,2 leti kasneje, v OECD pa v povprečju 3,6 let kasneje kot v Sloveniji. Moški v Sloveniji pa
so se v letu 2018 upokojili v povprečju pri 63. letih, torej slabo leto prej kot moški v EU-28 ter
2,3 leti prej kot moški v OECD.
Glede na spremembe pokojninskih reform se posledično in v povprečju povečuje tudi
povprečna dopolnjena pokojninska doba novih uživalcev starostnih pokojnin iz obveznega
zavarovanja (brez uživalcev predčasne pokojnine in uživalcev z zavarovalno dobo s
povečanjem), ki je bila v Sloveniji v letu 2018 pri ženskah 38,8 let (v letu 2009 pa 35,7 let),
medtem ko je bila pri moških, v primerjavi z letom 2009, nekoliko nižja, in sicer 37,1 let (v letu
2009 pa 38,2 let) (ZPIZ 2019, 12). Prav tako se podaljšuje tudi povprečna doba prejemanja
pokojnine. Ženske so v letu 2018 prejemale starostno pokojnino v povprečju slabih 25 let (v
letu 2009 21,5 let), moški pa 18 let (v letu 2009 16,6 let) (ZPIZ 2019, 13). V Sloveniji je bila
povprečna bruto starostna pokojnina v letu 2018 643,36 EUR (ZPIZ 2019, 10), povprečna bruto
starostna pokojnina z dopolnjenimi 40 ali več leti pokojninske dobe brez sorazmernih delov
pokojnin in delnih pokojnin, pa 834,53 EUR. Zanimivo je tudi dejstvo, da starostno pokojnino
z dopolnjenimi 40 ali več leti pokojninske dobe prejema skoraj 60 % moških, medtem ko je
žensk samo dobrih 7 % (ZPIZ 2019, 9).
V decembru 2018 je bilo izplačanih več kot 70 % starostnih pokojnin med 500 in 1.000 eur, od
teh pa je bilo 40 % takšnih med 500 in 600 eur (ZPIZ 2019, 10). V februarju 2020 je ostal delež
izplačanih pokojnin med 500 in 1.000 eur približno na enakem nivoju (69 %), kot je bil
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decembra 2018, se je pa znižal delež izplačanih pokojnin do 500 eur, in sicer s 15 % (december
2018) na 11 % (februar 2020), povišal pa se je delež pokojnin od 1.000 eur do 1.500 eur iz 10,2
% (december 2018) na 14,5 % (februar 2020) ter delež pokojnin nad 1.500 eur iz 3,8 % na 5,3
% (ZPIZ 2019, 10 in ZPIZ 2020b, 10).

Indeks aktivnega staranja
Indeks aktivnega staranja meri neizkoriščen potencial starejših za aktivno in zdravo staranje. Iz
22 posameznih kazalcev, ki so razvrščeni v štiri področja, se izmeri stopnja, do katere starejši
živijo neodvisno življenje (UNECE Statswiki 2019a). Kot kaže slika 20, se vse tri skandinavske
države, Nizozemska in Združeno Kraljestvo, nahajajo na vrhu lestvice. Slovenija se nahaja med
državami z nižjim indeksom (Slovenija 31,1 %) in pod povprečjem EU-28 (35,7 %), kar
pomeni, da je potencial starejših za aktivno staranje neizkoriščen in tako obstajajo možnosti za
izboljšave (UNECE Statswiki 2019b).
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Slika 20: Indeks aktivnega staranja za leto 2018 po državah EU-28
Vir: UNECE Statswiki 2019b.

4.3

Kakovost zaposlitve

V nadaljevanju prikazujemo rezultate podrobne analize podatkov o kakovosti zaposlitve
starejših, zbranih v okviru Evropske raziskave o delovnih razmerah (EWCS) iz leta 2015, ki je
zajemala 28 držav članic EU, 5 držav članic EU ter Švico in Norveško (Eurofound 2015).
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4.3.1 Značilnosti vzorca
Celotni vzorec je zajemal 43.850 vprašanih. 81,6 % vprašanih je predstavljalo vprašane iz držav
članic EU-28, od katerih jih je bilo 3,7 % oz. 1.607 iz Slovenije. Vprašani iz ostalih sedmih
držav so predstavljali 18,4 %. Med vprašanimi v EU-28 je bilo največ takih, ki so imeli 50 let,
v Sloveniji pa 52 let. Povprečna starost vseh vprašanih v EU-28 je bila 43,9 let, v Sloveniji pa
43,5 let, kar je razvidno iz preglednice 6. Podroben pregled števila anketiranih po starostnih
skupinah je v preglednici 7 (Eurofound 2015).
Preglednica 6: Splošni podatki o celotni anketi
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Vir: Eurofound 2015.

Preglednica 7: Število anketiranih po starostnih skupinah
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Vir: Eurofound 2015.

4.3.2 Primerjava kakovosti zaposlitve starejših delavcev v Sloveniji in EU-28
V prvem delu bomo najprej analizirali stanje na področju kakovosti zaposlitve starejših
delavcev (50 let +) v Sloveniji in to primerjali z isto starostno skupino EU-28. Pri analizi bomo
postavili zgornjo starostno mejo 65 let in iz analize izločili upokojence, stare 65 let ali manj. Iz
vzorca EU-28 (50 let +) bomo tako v celoti izločili 1.464 anketirancev, od tega v Sloveniji 71.
Primerjali bomo vzorec 448 anketirancev v Sloveniji (47,3 % moških in 52,7 % žensk) in
11.182 anketirancev EU-28 (48,7 % moških in 51,3 % žensk). Povprečna starost anketirancev
iz vzorca je 55,8 let v EU-28 (moški 56 let, ženske 55,6 let), v Sloveniji pa 54,5 let (moški 54,8
let in ženske 54,3 let) (Eurofound 2015).
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Slika 21 povzema osnovne podatke o anketirancih, starih med 50 in 65 let v Sloveniji in EU28 (Eurofound 2015). Glede na celotni vzorec je v Sloveniji in v EU-28 zaposlenih v primerjavi
s samozaposlenimi bistveno več, prav tako je v Sloveniji tudi nekoliko višji delež zaposlenih
(88,2 %) v primerjavi z EU-28 (81,3 %). Med zaposlenimi jih večina dela za nedoločen čas, pri
čemer je ta delež v Sloveniji precej višji v primerjavi s povprečjem EU-28 (Slovenija 90,9 %,
EU-28 85,2 %), in za polni delovni čas (v Sloveniji 89,7 %, v EU-28 79,2 %). Na drugi strani
je v Sloveniji nižji delež zaposlenih v zasebnem sektorju (54,5 %) v primerjavi z EU-28, kjer
je ta delež 63,4 %. V primerjavi z EU-28 pa v Sloveniji močno izstopa tudi delež žensk v javnem
sektorju, s pogodbo za nedoločen čas – teh je v Sloveniji 27,5 %, medtem ko v EU-28 le 16 %,
– pri moških ta razlika ni tako očitna (Slovenija 11,8 %, EU-28 8,9 %).
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Slika 21: Pregled osnovnih podatkov anketirancev (EU-28 in Slovenija)
Vir: Eurofound 2015.

V nadaljevanju bomo analizirali razlike v kakovosti zaposlitve med starejšimi v Sloveniji in
EU-28, pri čemer se bomo osredotočili na področja: vključenost, socialna klima, usklajenost
dela z družinskim življenjem, izpostavljenost diskriminaciji, izpostavljenost fizičnemu naporu
pri delu, stres in zdravje ter samoocena pripravljenosti dela do 65. leta.
Vključenost in socialna klima
Anketiranci ocenjujejo, da je situacija na delu v povprečju vedno in večino časa dobra – v
Sloveniji je to ocenilo 77,9 % starejših anketirancev, v EU-28 pa v povprečju 75,3 %. Relativno
visoko je bila ocenjena tudi podpora in pomoč sodelavcev – v Sloveniji podporo vedno in
večino časa dobi 76,1 % starejših anketiranih, v EU-28 72,6 %. Ocene so nižje, ko gre za
podporo in pomoč nadrejenega – v Sloveniji jo vedno in večino časa prejme 64,6 % starejših
anketiranih, v EU-28 62,1 %. Slaba petina vprašanih drugače še ocenjuje, da nikoli ali pa le
redko prejmejo podporo in pomoč nadrejenega. Prav tako visok je občutek poštene obravnave,
čeprav je pri slovenskih anketirancih v primerjavi z EU-28 ta nižji – občutek poštene obravnave
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ima vedno oziroma večino časa 79,3 % slovenskih anketirancev, povprečje na ravni EU-28 pa
znaša 83,6 %. Na drugi strani pa ima več slovenskih anketirancev občutek, da niso nikoli ali da
so redko pošteno obravnavani (Slovenija 8,9 %, EU-28 5,9 %). Kar visok delež anketirancev
(približno 20 %) pa, tako v Sloveniji kot tudi v EU-28, redko in nikoli ne uporabi lastnih idej v
službi, samo približno polovica vprašanih tako v Sloveniji kot v EU-28 pa sodeluje pri
izboljšanju delovnih procesov v oddelku in organizaciji (Eurofound 2015).
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Slika 22: Ocena situacije na delu anketirancev (EU-28 in Slovenija)
Vir: Eurofound 2015.

Slika 23 prikazuje oceno odnosa nadrejenega (glede na spol) do anketirancev (Eurofound
2015). Anketiranci ocenjujejo v povprečju odnos nadrejenega pozitivno (močno in delno
strinjanje v EU-28 je 71,3 %), pri čemer je vodja ženskega spola v povprečju bolje ocenjen
(72,4 %) kot vodja moškega spola (70,2 %). Podatki prav tako kažejo, da je ocena vodje
ženskega spola v Sloveniji v povprečju boljša (75,6 %) v primerjavi z vodjo ženskega spola v
EU-28. Slabih 14,7 % anketirancev se v povprečju ni strinjalo, da je odnos vodje pozitiven
(delno in močno nestrinjanje), še bistveno slabše pa je nestrinjanje s pozitivnim odnosom
zaznati pri vodji moškega spola v Sloveniji, kar je ocenilo 19,9 % vprašanih.
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V povprečju je bilo najbolje ocenjeno, da vodja spoštuje posameznika anketiranca kot osebo
(EU-28 88,7 %, Slovenija 87,3 %), vse ostale kategorije so bile pozitivno ocenjene v 67,8 %
(EU-28) in 70 % (Slovenija). Največ anketirancev se v povprečju ni strinjalo, da vodja pomaga,
da se delo opravi (EU-28 v povprečju 21,4 %, Slovenija v povprečju 23,4 %), najslabše je bil
pri tem vprašanju ocenjen vodja moškega spola v Sloveniji (nestrinjanje v 26,7 %) (Eurofound
2015).
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Slika 23: Ocena odnosa šefa do anketirancev (EU-28 in Slovenija)
Vir: Eurofound 2015.

Usklajenost dela z družinskim življenjem
Kot kaže slika 24, starejši vprašani v EU-28 ocenjujejo, da je njihova usklajenost delovnika z
družinskimi obveznostmi zelo dobra v 31,6 % oz. dobra v 53,5 %, medtem ko slovenski
anketiranci ocenjujejo, da je usklajenost zelo dobra (25,2 % anketirancev) oziroma dobra (56 %
anketirancev). Na drugi strani pa nekoliko več vprašanih iz Slovenije v primerjavi z EU-28
ocenjuje, da usklajenost sploh ni dobra (Slovenija 7,2 % in EU-28 3,2 %) (Eurofound 2015).
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Slika 24: Usklajenost delovnika z družinskimi obveznostmi (EU-28 in Slovenija)
Vir: Eurofound 2015.

Zaprošen da prideš na delo v zelo kratkem
času

Relativno nizek delež vprašanih navaja, da so dnevno ali nekajkrat na teden pozvani na delo v
zelo kratkem času - v Sloveniji je teh le 1,2 %, v EU-28 pa 2,7 %, kar je prikazano na sliki 25.
Velik del vprašanih tako nikoli ni pozvanih na delo v zelo kratkem času (Slovenija 68,8 %, EU28 62,8 %) ali pa so pozvani le redko (Slovenija 23,6 %, EU-28 26,5 %) (Eurofound 2015).

Slovenija 1,2 6,5

EU-28

23,6

2,7 8,0

0

10

68,8

26,5

20

62,8

30

Dnevno in nekajkrat na teden

40

50

60

Nekajkrat na mesec

70
Poredko

80

90

100

Nikoli

Slika 25: Pogostost zahteve, da prideš na delo v zelo kratkem času (EU-28 in Slovenija)
Vir: Eurofound 2015.

Slika 26 prikazuje povezavo med usklajenostjo delavnika in družbenimi obveznostmi ter
pogostostjo prihoda na delo v zelo kratkem času ter pogostostjo občutka, da anketirancu čas
beži, ko dela. Manjkrat kot je zaposleni pozvan na delo v zelo kratkem času in pogosteje ko
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občuti, da čas beži, ko dela, višja je zelo dobra usklajenost delavnika in družbenih obveznosti
(Eurofound 2015).

Slika 26: Korelacija usklajenosti delavnika z družbenimi obveznostmi (EU-28 in
Slovenija)
Vir: Eurofound 2015.

Diskriminacija

Izpostavljenost diskriminaciji zaradi

Različnim vrstam diskriminacije je v EU-28 izpostavljeno v povprečju 1,5 % vseh vprašanih,
pri anketirancih iz Slovenije pa je bilo takih 1,6 %. Tako v EU-28 kot tudi v Sloveniji je med
starejšimi (50+) najbolj prisotna starostna diskriminacija, in sicer to navaja 4,4 % vprašanih iz
EU-28 in 5,2 % vprašanih iz Slovenije. V EU-28 so vprašani nekoliko bolj kot vprašani iz
Slovenije izpostavljeni diskriminaciji zaradi rase, etničnega porekla, barve (EU-28 1,2 %;
Slovenija 0,7 %), spola (EU-28 1,6%, Slovenija 0,2 %) in spolne usmerjenosti (EU-28 0,4 %,
Slovenija 0 %), medtem ko so vprašani iz Slovenije bolj kot vprašani iz EU-28 izpostavljeni
diskriminaciji iz naslova verske pripadnosti (EU-28 0,7 %, Slovenija 1,3 %) in invalidnosti
(EU-28 1,2 %, Slovenija 2,2 %) (Eurofound 2015).
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Slika 27: Izpostavljenost diskriminaciji (EU-28 in Slovenija)
Vir: Eurofound 2015.

Nekoliko bolj kot različnim vrstam diskriminacije so anketiranci izpostavljeni različnim vrstam
nasilja in nadlegovanja, v povprečju 3,7 % pri anketiranih iz vzorca EU-28 (Eurofound 2015).
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Slika 28: Izpostavljenost različnim oblikam nasilja in nadlegovanja (EU-28 in Slovenija)
Vir: Eurofound 2015.

Kot kaže slika 28, so vprašani, tako iz EU-28 kot tudi iz Slovenije, najbolj izpostavljeni
verbalnemu nasilju (EU-28 9,6 %, Slovenija 6,9 %), grožnjam (EU-28 in Slovenija 3,8 %),
ponižujočemu vedenju (EU-28 5,6 %, Slovenija 8,7 %) ter ustrahovanju oz. nadlegovanju (EU28 4,2 %, Slovenija 5,6 %) (Eurofound 2015).
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Od vprašanih iz EU-28, ki so bili izpostavljeni starostni diskriminaciji in določenim vrstam
nasilja oz. nadlegovanja, je v 60,6 % primerov njihov nadrejeni moškega spola oz. 39,4 %
nadrejeni ženskega spola, v Sloveniji pa je v 63,3 % primerov njihov nadrejeni moškega spola
oz. 36,7 % nadrejeni ženskega spola. V splošnem so zaposleni, ki imajo vodjo moškega spola,
veliko bolj izpostavljeni različnim oblikam diskriminacije in nasilja. V primeru starostne
diskriminacije v Sloveniji pa je izpostavljenost večja pri zaposlenih, ki imajo vodjo ženskega
spola. Izpostavljenost je v tem primeru 52,2 % (slika 29) (Eurofound 2015).
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Slika 29: Izpostavljenost različnim oblikam diskriminacije, nasilja in nadlegovanja glede
na spol vodje (EU-28 in Slovenija)
Vir: Eurofound 2015.
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Izpostavljenost

Najnižja izpostavljenost različnim oblikam, kot jih prikazuje slika 30, je prisotna v manjših
podjetjih. Ta je sicer na nivoju EU-28 še vedno višja kot v primerjavi z manjšimi podjetji (od 2
do 9 zaposlenih) v Sloveniji (povprečna izpostavljenost starostni diskriminaciji, verbalnemu
nasilju, ponižujočemu vedenju in ustrahovanju je v EU-28 prisotna v 13,9 %, v Sloveniji pa v
5,9 %). V srednje velikih podjetjih (od 10 do 249 zaposlenih) je tem oblikam v EU-28
izpostavljenih 40,5 % anketirancev, v Sloveniji pa je v tem primeru izpostavljenost nekoliko
višja, in sicer 49,2 %. Podobna izpostavljenost pa je tako v EU-28 (45,6 %) kot tudi v Sloveniji
(44,9 %) opazna pri velikih podjetjih, z več kot 250 zaposlenimi (slika 30) (Eurofound 2015).
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Slika 30: Izpostavljenost različnim oblikam diskriminacije, nasilja in nadlegovanja glede
na velikost podjetja (EU-28 in Slovenija)
Vir: Eurofound 2015.

Opazna je tudi razlika med moškimi in ženskimi starejšimi anketiranci (slika 31). Pri moških je
v povprečju izpostavljenost različnim vrstam diskriminacije in nasilja nižja, kot je
izpostavljenost pri ženskah (EU-28 moški 2,3 %, ženske 2,9 %). Moški so najbolj izpostavljeni
verbalnemu nasilju, v EU-28 8,5 % in tako več kot v Sloveniji (4,7 %), ponižujočemu vedenju,
v EU-28 4,6 % in manj kot v Sloveniji (8,0 %). Poleg tega pa še starostni diskriminaciji (EU28 3,9 %, Slovenija 2,9 %), grožnjam (EU-28 3,8 %, Slovenija 2,4 %), ustrahovanju in
nadlegovanju (EU-28 3,8 %, Slovenija 2,8 %). So pa moški v Sloveniji v povprečju
izpostavljeni manj (1,7 %), kot je izpostavljenost moških v EU-28 (Eurofound 2015) .
V povprečju so ženske v Sloveniji izpostavljene različnim vrstam nasilja in diskriminacije
nekoliko bolj v primerjavi z EU-28 (Slovenija 3,5 %, EU-28 2,9 %). Najbolj so, tako kot moški,
izpostavljene verbalnemu nasilju (EU-28 10,6 %, Slovenija 8,9 %) ter ponižujočemu vedenju
(EU-28 6,4 %, Slovenija 9,4 %). Višja izpostavljenost pa je prav tako opazna pri starostni
diskriminaciji (EU-28 4,9 %, Slovenija 7,2 %), ustrahovanju in nadlegovanju (EU-28 4,5 %,
Slovenija 8,1 %) ter grožnjam (EU-28 3,8 %, Slovenija 5,1 %) (Eurofound 2015).
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Slika 31: Izpostavljenost različnim oblikam diskriminacije, nasilja in nadlegovanja glede
na spol anketiranca (EU-28 in Slovenija)
Vir: Eurofound 2015.

Izpostavljenost fizičnim naporom
Izpostavljenost različnim, negativnim delovnim pogojem je ves čas do približno polovico časa
v povprečju izpostavljenih 10,1 % vprašanih iz EU-28, podobno velja tudi v Sloveniji (10,4 %).
Višja izpostavljenost je opazna pri glasnejšem hrupu (EU-28 16,2 %, Slovenija 22,2 %), visokih
temperaturah (EU-28 14,4 %, Slovenija 18 %) ter vibracijah orodja in strojev (EU-28 12,7 %,
Slovenija 14,1 %), prav tako je izpostavljenost v teh treh primerih višja pri slovenskih
anketirancih v primerjavi z EU-28. Najmanj pa so slovenski anketiranci izpostavljeni
cigaretnemu dimu drugih ljudi (Slovenija 1,6 %, EU-28 4,1%) (Eurofound 2015).

53

Izpostavljenost ves čas do približno polovico časa

60
50
40
30
22,2

20

14,1

12,7

18,0

16,2

14,4

12,0

9,7

10

8,9

8,1

9,0

5,5

8,1

7,2

5,1

4,1

7,4

1,6

0
EU-28 Slovenija EU-28 Slovenija EU-28 Slovenija EU-28 Slovenija EU-28 Slovenija EU-28 Slovenija EU-28 Slovenija EU-29 Slovenija EU-30 Slovenija
Vibracije ročnega tako glasnemu
visokim
orodja, strojev hrupu, da morate temperaturam,
govoriti glasneje zaradi katerih se
potite, tudi ko ne
delate

nizkim
temperaturam
(notri ali zunaj)

vdihavanju dima, vdihavanju hlapov
hlapov, prahu
od topil in
razredčil

ravnanju ali
cigaretnemu dimu
neposrednemu
drugih ljudi
kontaktu s
kemičnimi izdelki
ali snovmi

ravnanju z ali
neposrednemu
kontaktu z
materiali, ki so
lahko kužni
(odpadki, telesne
tekočine)

Slika 32: Izpostavljenost različnim delovnim pogojem – ves čas do približno polovica
časa (EU-28 in Slovenija)
Vir: Eurofound 2015.

V povprečju 30,7 % anketirancev EU-28 ocenjuje, da so ves čas do približno polovico časa
izpostavljeni delovnim pogojem, kot jih prikazuje slika 33. Največ vprašanih je v službi
izpostavljeno ponavljajočim se gibom rok in dlani (EU-28 50,6 %, Slovenija 55,7 %), sedenju
(EU-28 45,5 %, Slovenija 50,6 %), neposrednemu delu z ljudmi, ki niso zaposleni v podjetju,
kot npr. stranke, potniki ... (EU-28 51,7 %, Slovenija 47,2 %), delu z računalniki in telefoni
(EU-28 39,9 %, Slovenija 45 %) ter utrujajočim in bolečim položajem (EU-28 31,4 %,
Slovenija 37,8 %) (Eurofound 2015).
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Slika 33: Izpostavljenost različnim delovnim pogojem – ves čas do približno polovica
časa (EU-28 in Slovenija)
Vir: Eurofound 2015.

Slovenski anketiranci so, v primerjavi z anketiranci iz EU-28, nekoliko manj izpostavljeni
prenašanju/premikanju težkega tovora in dvigovanju/premikanju ljudi, je pa izpostavljenost
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višja pri situacijah, ki so čustveno vznemirjujoče (EU-28 16,2 %, Slovenija 21,3 %) (slika 33)
(Eurofound 2015).

Zdravje in stres

Ali vaše delo vpliva na vaše zdravje

Kot je prikazano na sliki 34, vpliva delo na zdravje slovenskih starejših anketirancev večinoma
negativno v 41,5 % primerov, medtem ko pri vprašanih iz EU-28 ta vpliv zaznava 30,2 %
anketirancev. Na drugi strani pa je nekoliko več slovenskih anketirancev (15,9 %) v primerjavi
z vprašanimi iz EU-28 (12,4 %) mnenja, da delo vpliva na njihovo zdravje večinoma pozitivno.
Na ostale vprašane (EU-28 57,4 %, Slovenija 42,6 %) pa naj delo ne bi imelo ne pozitivnega,
ne negativnega vpliva na njihovo zdravje (Eurofound 2015).
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Slika 34: Vpliv dela na zdravje (EU-28 in Slovenija)
Vir: Eurofound 2015.

Kakšno je vaše splošno zdravstveno stanje

Kot prikazuje slika 35, je na splošno zdravstveno stanje vprašanih zelo dobro in dobro pri
62,7 % vprašanih iz Slovenije in nekoliko boljše pri vprašanih iz EU-28 (66,4 %). Več
vprašanih iz Slovenije (v primerjavi z EU-28) tudi ocenjuje, da je njihovo zdravstveno stanje
slabo (Slovenija 8,3 %, EU-28 3,9 %) (Eurofound 2015).
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Slika 35: Subjektivno mnenje o splošnem zdravstvenem stanju (EU-28 in Slovenija)
Vir: Eurofound 2015.
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Pogostost težav, povezanih s spanjem, v zadnjih 12 mesecih

Slika 36 podrobneje prikazuje pogostost težav s spanjem med starejšimi v Sloveniji in EU-28.
V povprečju so težave povezane s spanjem dnevno ali nekajkrat na teden prisotne pri 16,5 %
vprašanih iz EU-28 ter pri 17,2 % vprašanih iz Slovenije. Da vprašani nimajo nikoli nobenih
težav, povezanih s spanjem, pa ocenjuje 39,7 % vprašanih iz EU-28 in 47,9 % vprašanih iz
Slovenije. Med vsemi težavami, povezanimi s spanjem, je dnevno in nekajkrat na teden najbolj
pogosto večkratno prebujanje med spanjem (EU-28 21,6 %, Slovenija 23,2 %). Slovenski
anketiranci pa v 54,5 % primerih nimajo nikoli težave zaspati (EU-28 43 %), v 49,6 % primerih
pa se jih tudi nikoli ne zbuja z občutkom izčrpanosti in utrujenosti (EU-28 40,8 %) (Eurofound
2015).
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Slika 36: Pogostost težav s spanjem v zadnjih 12 mesecih (EU-28 in Slovenija)
Vir: Eurofound 2015.

V Sloveniji doživlja stres vedno in večino časa 28,8 % vprašanih, medtem ko v EU-28 nekoliko
manj, in sicer 24,7 % vprašanih (slika 37). Med vsemi vprašanimi, ki doživljajo stres in imajo
vodjo ženskega spola, jih v Sloveniji 31,8 % doživlja stres vedno in večino časa oz. 25,4 % v
EU-28; pri vodji moškega spola pa je ta odstotek nekoliko nižji (EU-28 24,7 %, Slovenija 29,3
%) glede na vodjo ženskega spola. Na drugi strani pa mora 32 % vprašanih iz EU-28 vedno in
večino časa skrivati čustva, kar je več v primerjavi z vprašanimi iz Slovenije (24,9 %). Najvišji
odstotek je viden pri vprašanih iz EU-28, ki imajo vodjo ženskega spola, kjer mora kar 37,2 %
vprašanih skrivati čustva vedno in večino časa (Eurofound 2015).

56

Morate skrivati
čustva
Doživljate stres

Slovenija ženski šef

25,8

42,4

EU-28 ženski šef

37,2

36,5

Slovenija moški šef

26,9

55,9

EU-28 moški šef

29,1

48,8

Slovenija ženski šef

31,8

32,5

EU-28 ženski šef

25,4

35,0

Slovenija moški šef

29,3

35,8

EU-28 moški šef

24,7

37,4

0

10

20

30

40

Vedno in večino časa

50
Včasih

60

70

80

90

100

Redko in nikoli

Slika 37: Doživljanje stresa in skrivanje čustev – pogostost glede na spol vodje (EU-28 in
Slovenija)
Vir: Eurofound 2015.

Doživljate stres

Morate skrivati čustva

Glede na velikost podjetja (slika 38) je med tistimi, ki doživljajo stres vedno in večino časa,
najvišji delež med tistimi zaposlenimi v EU-28, ki delajo v velikih podjetjih (28,3 %), v
Sloveniji pa v srednje velikih podjetjih (32,1 %). Je pa v tej isti skupini tudi najmanjši delež
teh, ki redko ali nikoli ne doživljajo stresa (EU-28 30,2 %, Slovenija 31 %). Višji delež
zaposlenih, ki morajo skrivati čustva, pa je prav tako v EU-28 najbolj prisoten v velikih
podjetjih (33,2 %), v Sloveniji v srednje velikih podjetjih (27,2%) (Eurofound 2015).
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Slika 38: Doživljanje stresa in skrivanje čustev – pogostost glede na velikost podjetja
(EU-28 in Slovenija)
Vir: Eurofound 2015.

Zadovoljstvo z delovnimi pogoji in samoocena pripravljenosti dela do 65. leta starosti
Kot je razvidno iz slike 39, so slovenski anketiranci v povprečju manj zadovoljni z delovnimi
pogoji v primerjavi z EU-28. Delež anketirancev, ki niso preveč ali pa sploh niso zadovoljni z
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Zadovoljstvo z delovnimi pogoji

delovnimi pogoji, je v Sloveniji 19 %, v EU-28 pa 14,9 %, na drugi strani pa je takšnih, ki so z
delovnimi pogoji zelo zadovoljni v Sloveniji 18,3 %, v EU-28 pa 24 % (Eurofound 2015).
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Slika 39: Zadovoljstvo z delovnimi pogoji (EU-28 in Slovenija)
Vir: Eurofound 2015.

Do katerega leta želite delati

V Sloveniji je kar 35,9 % takšnih anketirancev, ki bi želeli delati le do vključno 59. leta, kar je
bistveno višji delež v primerjavi z EU-28, kjer je takšnih le 10,3 % (slika 40). Do vključno 64.
leta bi tako v Sloveniji bilo pripravljeno delati 77,3 % vprašanih, v EU-28 pa 51,1 %, kar
pomeni, da si slovenski anketiranci v primerjavi z EU-28 veliko prej želijo zapustiti trg dela. V
EU-28 je tako tudi višji delež takih, ki bi delali še med 66. in 70. letom (EU-28 7,6 %, Slovenija
3,8 %) in pa tistih, ki so navedli, da bi šli v pokoj čim kasneje (EU-28 20,3 %, Slovenija 9,9 %)
(Eurofound 2015).

Slovenija

35,9

31,9

9,5

8,0

0,9
3,8

9,9

0,9

EU-28

10,3

0

do vključno 59. leta

25,7

10

do 60. leta

20

15,1

30

40

20,0

50

od 61. do vključno 64. leta

do 65. leta

60

7,6

70

od 66. do vklj. 70 leta

20,3

80

nad 70 let

90

100

čim kasneje

Slika 40: Samoocena let, do katerih želi posameznik delati (EU-28 in Slovenija)
Vir: Eurofound 2015.

Nižji delež slovenskih anketirancev, v primerjavi z EU-28, tudi ocenjuje, da bodo sposobni
opravljati trenutno delo do 60. leta oz. čez pet let (Slovenija 57,4 %, EU-28 77,1 %) (slika 41)
(Eurofound 2015).
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Slika 41: Samoocena sposobnosti opravljati trenutno delo do 60. leta (starost
anketiranca 55 ali manj) oz. čez pet let (starost anketiranca 56 ali več) (EU-28 in
Slovenija)
Vir: Eurofound 2015.

Do katere starosti menite, da boste sposobni
opravljati vaše trenutno ali podobno delo

Kar 48,9 % slovenskih anketirancev ocenjuje, da bodo sposobni opravljati trenutno delo le do
60. leta, kar je v primerjavi z EU-28 bistveno več (26,6 %). Skupaj torej 84,7 % vprašanih iz
Slovenije ocenjuje, da bodo sposobni opravljati trenutno delo do 65. leta, kar je več v primerjavi
z EU-28, kjer to ocenjuje 75,8 % vprašanih. 8,5 % vprašanih iz EU-28 ocenjuje še, da bodo
sposobni opravljati trenutno delo še med 66. in 70. letom, medtem ko je v Sloveniji takšnih
samo 0,5 % (slika 42) (Eurofound 2015).
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Slika 42: Samoocena sposobnosti opravljanja trenutnega dela (EU-28 in Slovenija)
Vir: Eurofound 2015.
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4.3.3 Primerjava kakovosti zaposlitve starejših delavcev v Sloveniji z drugimi starostnimi
skupinami
V tem poglavju analizo usmerjamo na Slovenijo in se osredotočamo na razliko v kakovosti
zaposlitve med starejšimi delavci (starih 50 let in več) ter delavci iz srednje (od 35 do 49 let) in
mlajše (od 19 do 34 let) starostne skupine. S to analizo bomo tako preverili hipoteze, ki smo jih
zapisali v poglavju 1.2. Podatkovna osnova za preverjanje hipotez so podatki, zbrani v okviru
Evropske raziskave o delovnih razmerah (EWCS) iz leta 2015 za Slovenijo (Eurofound 2015).
V vzorec je tako zajetih 1.521 vprašanih iz Slovenije (47,6 % moških in 52,4 % žensk), starih
od 19 let do vključno 65 let, izločeni pa so upokojenci, mlajši od 65 let. Povprečna starost
anketirancev iz vzorca je 42,5 let (moški 42,3 let, ženske 42,8 let) (Eurofound 2015).
V nadaljevanju podrobneje predstavljamo le bistvene rezultate in ugotovitve v okviru
posameznih hipotez. Izpis celotne analize, ki smo jo opravili v SPSS, je v prilogi.

Preverjanje hipoteze 1
H1: Starejši delavci beležijo statistično značilno nižjo stopnjo vključenosti kot delavci iz
srednje in mlajše starostne skupine v Sloveniji.
Pri prvi hipotezi smo upoštevali odgovore na vprašanje, kjer je bilo treba za vsak element
vprašanja določiti raven strinjanja. Hipoteza se navezuje na vprašanje »Za vsako od naslednjih
trditev, prosimo, izberite odgovor, ki najbolje ustreza vaši situaciji na delu«. Anketirani so na
postavljene trditve odgovarjali na lestvici od 1 (vedno) do 5 (nikoli) (Eurofound 2015). Pred
preverjanjem hipoteze H1 smo s Kolmogorov-Smirnovim testom in Shapiro-Wilk testom prišli
do ugotovitve, da podatki niso normalno porazdeljeni, zato smo za preverjanje hipoteze H1
uporabili Kruskal-Wallis test. Tam, kjer smo med posameznimi elementi socialne vključenosti
posameznikov ugotovili statistično pomembne razlike, smo s Post-hoc testom preverili še, kje
te razlike so.
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Preglednica 8: Vključenost zaposlenih glede na starostno skupino – pregled opisnih
statistik in rezultati Kruskal-Wallis testa
SLOVENIJA
Povprečje

Standardni odklon

Element vprašanja\starostna sk. Od 19 do 34 let Od 35 do 49 let 50 let ali več
Od 19 do 34 let Od 35 do 49 let 50 let ali več
Vaši sodelavci vam pomagajo in
1,76
1,90
1,95
0,95
1,04
1,09
vas podpirajo
Vaš nadrejeni vam pomaga in vas
2,02
2,17
2,29
1,10
1,23
1,29
podpira
Sodelujete pri izboljševanju
organizacije dela ali delovnih
2,61
2,40
2,50
1,42
1,47
1,48
procesov v vašem oddelku ali
organizaciji
Vaša služba vam daje občutek,
1,69
1,58
1,52
0,89
0,85
0,76
da dobro opravljate svoje delo
Pri svojem delu lahko uporabite
2,25
2,08
2,25
1,33
1,30
1,38
lastne ideje
Imate občutek, da je vaše delo
1,60
1,39
1,32
0,90
0,71
0,66
koristno
V delovnem okolju ste pošteno
1,73
1,86
1,88
0,90
1,00
1,08
obravnavani

hi-kvadrat

Stopnja
značilnosti

5,40

0,067

6,08

0,048

6,79

0,034

7,75

0,021

6,65

0,036

31,34

0,000

2,89

0,236

Vir: Eurofound 2015.

Glede na to, da je lestvica postavljena v obratnem vrstnem redu (1 je najboljša ocena, 5 je
najslabša ocena) velja, da višja kot je povprečna ocena, slabše je strinjanje s posamezno trditvijo
in nižja kot je povprečna ocena, boljše je strinjanje s posamezno trditvijo.
Iz preglednice 8 je razvidno, da med anketiranimi posamezniki glede na starost obstajajo
statistično značilne razlike (pri stopnji značilnosti p < 0,05) pri petih od sedmih elementih
socialne vključenosti, s čimer lahko rezultate pri teh petih elementih z veliko gotovostjo
posplošimo na populacijo. Ker pa pri vseh elementih vključenosti statistično značilne razlike
ne obstajajo, lahko hipotezo H1 le delno potrdimo.
Starejši (50+) se v primerjavi z ostalima dvema starostnima skupinama najmanj strinjajo s
trditvijo, da jim nadrejeni pomaga in jih podpira in da pri svojem delu lahko uporabijo lastne
ideje, najbolj pa se v primerjavi z ostalima starostnima skupinama strinjajo, da jim daje služba
občutek, da dobro opravljajo delo in da je delo koristno.
S Post-hoc testom smo pri posameznih elementih socialne vključenosti, kjer so bile ugotovljene
statistično pomembne razlike, nadalje ugotavljali, med katerimi skupinami parov te statistično
značilne razlike obstajajo. Pri tem so nas zanimale razlike med starejšo skupino glede na mlado
oziroma srednjo starostno skupino. Kot izhaja iz preglednice 9, statistično značilna razlika
obstaja med najmlajšo in najstarejšo starostno skupino pri elementih »Vaš nadrejeni vam
pomaga in vas podpira«, s čimer pa se, kot je razvidno iz preglednice 8, najbolj strinja najmlajša
starostna skupina, najmanj pa vprašani iz najstarejše starostne skupine; »Vaša služba vam daje
občutek, da dobro opravljate svoje delo« in »Imate občutek, da je vaše delo koristno«, s čimer
pa se najbolj strinjajo starejši, najmanj pa mlajši (preglednica 8). Med srednjo in najstarejšo
starostno skupino pa obstaja statistično značilna razlika pri elementu »Pri svojem delu lahko
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uporabite lastne ideje«, s čimer se bolj strinja srednja starostna skupina v primerjavi s starejšo
skupino (preglednica 8).
Preglednica 9: Primerjava kategorij vključenosti med starostnimi skupinami - pregled
in rezultati post-hoc testa
SLOVENIJA
Std. testna statistika
Element vprašanja\starostna sk.

Od 19 do 34 l et-50 l et a l i več

Vaš nadrejeni vam pomaga in vas podpira
Sodelujete pri izboljševanju organizacije dela
ali delovnih procesov v vašem oddelku ali
organizaciji
Vaša služba vam daje občutek, da dobro
opravljate svoje delo
Pri svojem delu lahko uporabite lastne ideje
Imate občutek, da je vaše delo koristno

Stopnja značilnosti

Od 35 do 49 l et-50 l et a l i več

Od 19 do 34 l et-50 l et a l i več

Od 35 do 49 l et-50 l et a l i več

-2,47

-1,35

0,01

0,18

1,38

-1,15

0,17

0,25

2,69

0,82

0,01

0,41

0,29
5,48

-2,04
1,88

0,78
0,00

0,04
0,06

Vir: Eurofound 2015.

Preverjanje hipoteze 2
H2: Starejši delavci beležijo statistično značilno višjo usklajenost poklicnega in zasebnega
življenja kot delavci iz srednje in mlajše starostne skupine v Sloveniji.
Pri drugi hipotezi smo upoštevali odgovore na vprašanje »Kako dobro je na splošno vaš
delovnik usklajen z vašimi družinskimi ali družbenimi obveznostmi izven službe?« Anketirani
so na postavljeno vprašanje odgovarjali na lestvici od 1 (zelo dobro) do 4 (sploh ne dobro)
(Eurofound 2015). Pred preverjanjem hipoteze H2 smo s Kolmogorov-Smirnovim testom in
Shapiro-Wilk testom prišli do ugotovitve, da podatki niso normalno porazdeljeni, zato smo za
preverjanje hipoteze H2 uporabili Kruskal-Wallis test.
Preglednica 10: Usklajenost poklicnega in zasebnega življenja glede na starostno
skupino - pregled opisnih statistik in rezultati Kruskal-Wallis testa
SLOVENIJA
Povprečje

hi-kvadrat

Stopnja
značilnosti

3,38

0,184

Od 19 do 34 let Od 35 do 49 let 50 let ali več
Kako dobro je na splošno vaš delavnik
usklajen z vašimi družinskimi ali
družbenimi obveznostmi izven službe?

1,97

2,04

2,01

Vir: Eurofound 2015.

Iz preglednice 10 je razvidno, da višjo usklajenost poklicnega in zasebnega življenja beležijo
vprašani iz najmlajše starostne skupine, najslabšo pa vprašani iz srednje starostne skupine. Kot
kaže hi-kvadrat test, starejši delavci ne beležijo statistično značilne boljše usklajenosti
poklicnega in zasebnega življenja kot delavci iz mlajše ali srednje starostne skupine in tako
hipotezo H2 zavrnemo pri 5-odstotni stopnji značilnosti.
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Dodatno je bil preverjen obstoj statistično značilnih razlik med pari starostnih skupin, kjer je
bilo ugotovljeno, da razlike med pari ne obstajajo (rezultati analize so v prilogi).

Preverjanje hipoteze 3
H3: Starejši delavci beležijo statistično značilno višjo stopnjo diskriminacije kot delavci iz
srednje in mlajše starostne skupine v Sloveniji.
Pri tretji hipotezi smo upoštevali odgovore na vprašanje »Ali ste bili v zadnjih 12 mesecih na
delu oz. od takrat, ko ste začeli z vašo glavno plačano zaposlitvijo, na delu kdaj podvrženi čemu
od naslednjega?«, za posamezno vrsto diskriminacije. Anketirani so na postavljeno vprašanje
odgovarjali z "Da" ali "Ne" (Eurofound 2015). Hipotezo H3 smo preverili s hi-kvadrat
preizkusom.
Ne glede na starost, je večina vprašanih odgovorila na to vprašanje z »Ne« pri vseh vrstah
diskriminacije. Pregled vseh statistik (za vsa vprašanja) je dodan med priloge.
Ugotovili smo, da med starostnimi skupinami obstajajo razlike samo pri starostni diskriminaciji
in da starejši delavci beležijo statistično značilno višjo stopnjo starostne diskriminacije kot
delavci iz drugih dveh starostnih skupin v Sloveniji (p=0,009), kar je razvidno iz preglednice
11, pri ostalih vrstah diskriminacije pa ne (p>0,05). Starostni diskriminaciji je bilo tako
izpostavljenih 5,23 % starejših delavcev, 5% vprašanih delavcev v mlajši starostni skupini in
2,1 % delavcev v srednji starostni skupini.
Preglednica 11: Izpostavljenost starostni diskriminaciji glede na starostno skupino pregled opisnih statistik in rezultati hi-kvadrat testa
SLOVENIJA
Starost
Od 19 do 34 let Od 35 do 49 let
Starostna diskriminacija

število v starostni skupini

Da

% v starostni skupini
število v starostni skupini

Ne

% v starostni skupini
število v starostni skupini

Skupaj

% v starostni skupini

Vrednost
Pearsonov hi-kvadrat
Razmerje verjetij
hi-kvadrat preizkus
Število skupaj

23

56

5,0%

2,1%

5,2%

3,7%

343

694

423

1460

95,0%

97,9%

94,8%

96,3%

361

709

446

1516

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

a

2

,009

9,772

2

,008

,121

1

,728

9,342

1516

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 13,34.

Vir: Eurofound 2015.
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Skupaj

15

Stopnja
značilnosti

Stopinje prostosti

50 let ali več

18

Nadalje smo preverjali, med katerimi pari starostnih skupin obstajajo statistično značilne
razlike. Kot izhaja iz rezultatov v preglednici 12, so statistično značilne razlike v podvrženosti
starostni diskriminaciji prisotne med srednjo in starejšo starostno skupino, pri čemer so starejši
bolj podvrženi starostni diskriminaciji v primerjavi s srednjo starostno skupino. Med mlajšo in
starejšo starostno skupino statistično značilnih razlik ni. Na podlagi tega lahko pri 5-odstotni
stopnji značilnosti le delno potrdimo H3.
Preglednica 12: Izpostavljenost starostni diskriminaciji med pari starostnih skupin pregled opisnih statistik in rezultati hi-kvadrat testa
SLOVENIJA

Podvrženost starostni
diskriminaciji

Podvrženost starostni
diskriminaciji
Vir: Eurofound 2015.

Število
Delež %

Od 35 do 49 let 50 let ali več
15
23
2,1%
5,2%

Število
Delež %

Od 19 do 34 let 50 let ali več
18
23
5,0%
5,2%

hi-kvadrat

Stopnja
značilnosti

7,96

,005

hi-kvadrat

Stopnja
značilnosti

0,01

,913

Preverjanje hipoteze 4
H4: Delež delavcev v Sloveniji, ki menijo, da sta njihovo zdravje ali varnost ogrožena zaradi
dela, je statistično značilno višja med starejšimi delavci.
Pri četrti hipotezi smo upoštevali odgovore na vprašanje št. 73 »Ali mislite, da je zaradi vašega
dela ogroženo vaše zdravje ali varnost?« Anketirani so na postavljeno vprašanje odgovarjali z
"Da" ali "Ne" (Eurofound 2015). Hipotezo H4 smo preverili s hi-kvadrat preizkusom.
Preglednica 13: Ogroženost zdravja zaradi dela - pregled opisnih statistik in rezultati hikvadrat testa
SLOVENIJA

Ogroženost zdravja
zaradi dela

Število
Delež %

Od 19 do 34 let Od 35 do 49 let 50 let ali več SKUPAJ
116
277
159
552
33,0%
39,6%
36,7%
37,2%

hi-kvadrat

Stopnja
značilnosti

4,52

,104

Vir: Eurofound 2015.

Dobrih 37 % vprašanih poroča, da je zaradi dela ogroženo njihovo zdravje oz. varnost, kar je
prikazano v preglednici 13. Med starostnimi skupinami je največ vprašanih iz srednje starostne
skupine, ki so tega mnenja (39,6 %), najmanj pa iz najmlajše starostne skupine (33 %), starejših
vprašanih, ki so tega mnenja, je 36,7 %. Delež delavcev v Sloveniji, ki menijo, da sta njihovo
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zdravje ali varnost ogrožena zaradi dela, ni statistično značilno višji med starejšimi delavci
(p>0,05). Hipotezo H4 tako zavrnemo pri 5-odstotni stopnji značilnosti.

Preverjanje hipoteze 5
H5: Starejši delavci v Sloveniji so v povprečju manj zadovoljni z delovnimi pogoji kot delavci
v srednji in mlajši starostni skupini.
Pri preverjanju H5 smo upoštevali odgovore na vprašanje »Na splošno, ali ste zelo zadovoljni,
zadovoljni, ne preveč zadovoljni ali sploh niste zadovoljni z delovnimi pogoji pri vaši glavni
plačani zaposlitvi?« Anketirani so na postavljeno vprašanje odgovarjali na lestvici od 1 (zelo
sem zadovoljen) do 4 (nisem zadovoljen) (Eurofound 2015). Pred preverjanjem hipoteze H5
smo s Kolmogorov-Smirnovim testom in Shapiro-Wilk testom prišli do ugotovitve, da podatki
niso normalno porazdeljeni, zato smo za preverjanje hipoteze H5 uporabili Kruskal-Wallis test.
Iz preglednice 14 je razvidno, da so vprašani iz mlajše in srednje starostne skupine v povprečju
sicer malenkost bolj zadovoljni z delovnimi pogoji v primerjavi s starejšimi delavci, vendar pa
razlike med starostnimi skupinami niso statistično značilne. Pri 5-odstotni stopnji značilnosti
tako hipotezo H5 zavrnemo.
Preglednica 14: Zadovoljstvo z delovnimi pogoji glede na starostno skupino - pregled
opisnih statistik in rezultati Kruskal-Wallis testa
SLOVENIJA
Povprečje
Vprašanje \ starost
Na splošno, ali ste zelo zadovoljni,
zadovoljni, ne preveč zadovoljni ali
sploh niste zadovoljni z delovnimi
pogoji pri vaši glavni plačani zaposlitvi?

hi-kvadrat

Stopnja
značilnosti

Od 19 do 34 let Od 35 do 49 let 50 let ali več

2,00

2,01

2,04

1,22

0,543

Vir: Eurofound 2015.

Dodatno je bil preverjen obstoj statistično značilnih razlik med pari starostnih skupin, kjer je
bilo ugotovljeno, da razlike med pari ne obstajajo (rezultati so v prilogi).

Preverjanje hipoteze 6
H6: Starejši delavci, ki so bolj zadovoljni z delom, bolj pogosto poročajo, da bodo sposobni
trenutno delo opravljati do 60. leta.
Pri preverjanju hipoteze H6 (Eurofound 2015) smo upoštevali odgovore starejših delavcev (50
let ali več) na vprašanje »Na splošno, ali ste zelo zadovoljni, zadovoljni, ne preveč zadovoljni
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ali sploh niste zadovoljni z delovnimi pogoji pri vaši glavni plačani zaposlitvi?« in na vprašanje
»Ali menite, da boste sposobni opravljati trenutno delo vse do 60. leta starosti (za vprašane,
mlajše od 55 let) oz. pri starejših nad 56 let ali boste sposobni opravljati trenutno delo čez pet
let?« Hipotezo H6 smo preverili s Spearmanovim koeficientom korelacije.
Preglednica 15: Povezanost zadovoljstva z delovnimi pogoji in sposobnosti opravljati
delo do 60. leta – rezultat Spearmanovega koeficienta korelacije
Ali menite, da boste sposobni opravljati
trenutno delo vse do 60. leta starosti?
Na splošno, ali ste zelo zadovoljni,
zadovoljni, ne preveč zadovoljni ali
sploh niste zadovoljni z delovnimi
pogoji pri vaši glavni plačani
zaposlitvi?

Koeficient
korelacije
Stopnja
značilnosti
Število

,279**
,000
394

Vir: Eurofound 2015.

Kot je razvidno iz preglednice 15, smo ugotovili, da je povezanost med zadovoljstvom z
delovnimi pogoji in sposobnostjo opravljanja dela do 60. leta sicer šibka (Spearmanov
koeficient korelacije=0,279), kljub vsemu pa starejši delavci, ki so bolj zadovoljni z delom, bolj
pogosto poročajo, da bodo sposobni trenutno delo opravljati do 60. leta in bolj kot so stari, bolj
so prepričani, da lahko delajo do 60. leta (p=0,000). Hipotezo H6 tako sprejmemo pri 5-odstotni
stopnji značilnosti.
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5

SKLEP

Naš svet se spreminja nenehno in z vse hitrejšim tempom. Danes je Japonska sicer edina država
na svetu, kjer prebivalci, starejši od 60 let, predstavljajo 30 % ali več prebivalstva, do leta 2050
pa bo ta mejnik doseglo preko 60 držav sveta (Jenkins 2019).
V naslednjih desetletjih je torej, glede na projekcije, v EU in tudi v Sloveniji, pričakovati
naraščajoči trend deleža starejših nad 65 let, najhitreje rastoči del populacije pa naj bi bili
starejši nad 80 let, katerih delež naj bi se do leta 2100 povišal na približno 15 % (v letu 2010 je
bil delež za 10 odstotnih točk nižji). 65-letniki bodo leta 2100 lahko pričakovali še okoli 27 let
življenja, kar je v primerjavi z letom 2020, ko lahko pričakujejo še okoli 20 let življenja, dober
dosežek.
Na področju podaljševanja delovne dobe je bilo, tako v Sloveniji kot tudi v EU-28, sprejetih že
nekaj zakonskih ukrepov, ko sta npr. zviševanje zakonske upokojitvene starosti in zvišanje
starostne meje varovanja starejših pred odpuščanjem. Nekako logično je, da se z daljšo
življenjsko dobo daljša tudi delovna doba, drugače bi bil pritisk na pokojninski sistem prevelik.
Povprečna dopolnjena pokojninska doba novih uživalcev pokojnin se tako daljša, na drugi
strani pa se daljša tudi doba prejemanja pokojnine, kar je seveda logična posledica staranja
prebivalstva.
V Sloveniji smo bili v vmesnem obdobju sprejemanja različnih pokojninskih zakonov in ob
zaostrovanju upokojitvenih pogojev (daljša delovna doba, nižja pokojnina, omejevanja pri
nadaljnjem delu) sicer priča navalu oz. večjemu upokojevanju ob doseženih pogojih, se pa
namen postopoma dosega in se tako tudi povprečna dopolnjena pokojninska doba viša. Kljub
vsem spremembam pa je stopnja delovne aktivnosti starejših med 55 in 64 let v Sloveniji (v
letu 2018 47 %) ena od najnižjih med državami članicami EU-28 (v 2018 58,7 %), pri čemer
najvišjo stopnjo delovne aktivnosti starejših v EU beležijo Švedska (v 2018 78 %), Nemčija (v
2018 71,4 %) in Danska (v 2018 69,2 %) (Eurostat 2020a).
Zanimivo je, da med državami obstaja velika razlika v percepciji starejših o delovni aktivnosti
tudi po upokojitvi. Skandinavske študije in tudi statistični podatki nakazujejo na to, da je npr.
pri Dancih prisotna zelo močna delovna naravnanost in da so predani delu (Jensen 2005, 667),
prav tako bi bila večina tudi vesela, da bi delali, tudi če ne bi potrebovali denarja (Jensen 2005,
670). To je povezano tudi s tem, da je delež visokokvalitetnih delovnih mest v Skandinaviji
največji (Holman 2013, po Findlay, Kalleberg in Warhurst 2013, 447). Norveška sicer ni del
EU-28, kljub vsemu pa izstopa z visoko izobraženo, razmeroma premožno starejšo populacijo,
ki se odloči, da bo ostala produktivno angažirana. Participacija starejših nad 65 let je bila v letu
2019 na Norveškem 11 % (ILO 2020). Za med 72 % do 79 % vprašanih Norvežanov, starejših
od 62 let, so zelo pomembni razlogi, ki vplivajo na odločitev o upokojitvi, to, da lahko
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nadaljujejo z delom tudi ko dosežejo pravico za upokojitev, dobri delovni pogoji, dobri odnosi
s sodelavci in dejstvo, da delo izboljšuje kvaliteto življenja. Zanimivo pa je, da je samo za 18
% vprašanih zelo pomembno, da je delo dobro plačano (AARP, FP Analytics 2019, po Ipsos
2017).
Na splošno se Slovenci, kar se splošnega zadovoljstva z življenjem tiče, nahajamo na ravni
povprečja EU-28 (v letu 2018 je bilo zadovoljstvo ocenjeno s 7,3 na lestvici od 1 do 10). Najbolj
zadovoljni z življenjem so v skandinavskih državah in Avstriji (okoli 8) (Eurostat 2019e). V
Sloveniji je bila participacija starejših nad 65 let na trgu dela v letu 2019 samo 3,1 %, kar je v
primerjavi s Švedsko, kjer je bila participacija med državami EU-28 najvišja (17,9 %), zelo
nizka. S tem deležem se uvrščamo na rep lestvice med državami EU-28 (ILO 2020).
Kaj torej zaposlene, ki imajo pred seboj, statistično gledano, še kar nekaj let življenja in pa tudi
zdravih let življenja, žene v Sloveniji s trga dela?
Izpostavili bi dva ključna problema, ki vplivata na, glede na ugotovitve, neizkoriščen potencial
delovne sile v Sloveniji.
Kakovost zaposlitve v Sloveniji je na splošno slabša
Pri pregledu stanja na področju kakovosti zaposlitve starejših delavcev v Sloveniji in EU-28 bi
izpostavili sledeče. Kar petina starejših anketirancev tako v Sloveniji kot v EU-28 redko ali
nikoli ne more uporabiti lastnih idej, medtem ko je delež vprašanih iz skandinavskih držav, ki
so enakega mnenja, samo slabih 6 %. Pri preverjanju hipotez za slovenske anketirance pa je
bilo nadalje ugotovljeno, da lahko največ lastnih idej pri svojem delu uporabijo vprašani iz
srednje starostne skupine (od 35 do 49 let). Samo dobra polovica vprašanih starejših sodeluje
pri izboljševanju organizacije dela oz. delovnih procesov tako v Sloveniji kot tudi v EU-28 in
v skandinavskih državah, pri preverjanju hipotez med slovenskimi anketiranci pa je tudi tukaj
najbolj vključena srednja starostna skupina.
Starejši zaposleni v Sloveniji imajo v večji meri občutek nepoštene obravnave v primerjavi z
EU-28 (v Sloveniji 9 % vprašanih redko ali nikoli ne dobi občutka poštene obravnave, EU-28
slabih 6 %, v skandinavskih državah (Švedska, Finska, Danska) pa 2,5 %). Pri slabih 20 %
vprašanih tako iz EU-28 kot tudi iz Slovenije nadrejeni redko ali nikoli ne pomaga oz. ne
podpira vprašanega starejšega zaposlenega, v skandinavskih državah je enakega mnenja dobrih
14 % vprašanih, razlika pa je opazna tudi pri preverjanju hipotez in primerjavi z mlajšima
starostnima skupinama vprašanih iz Slovenije, kjer so se ravno starejši vprašani s trditvijo, da
jim nadrejeni pomaga in jih podpira, najmanj strinjali. Glede pozitivnega odnosa nadrejenega
do zaposlenih se skoraj 20 % vprašanih v Sloveniji ni strinjalo, da je odnos nadrejenega
moškega spola v Sloveniji pozitiven, v EU-28 je bilo takšnih slabih 14 %. Več kot četrtina
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vprašanih v Sloveniji se ni strinjalo, da nadrejeni (moški) pomaga, da se delo opravi (EU-28
slabih 21 %). Nadrejena oseba ženskega spola je torej, kar se odnosa do zaposlenega tiče, v
povprečju bolje ocenjena. Doživljajo pa zaposleni na drugi strani več stresa, tako v Sloveniji
kot tudi v EU-28, pri nadrejeni osebi ženskega spola.
Starejši anketiranci iz Slovenije ocenjujejo, da je usklajenost delovnika z družbenimi
obveznostmi v povprečju slabša v primerjavi z EU-28, ni pa zaznati statistično značilne razlike
med starejšimi delavci in delavci iz srednje in mlajše starostne skupine. Ta aspekt je še posebej
pomemben, ker je delo močno povezano s kakovostjo življenja posameznika in njegovega
počutja. Boljša kot je kakovost zaposlitve, večja bo udeležba delovne sile, prav tako pa bo boljša
tudi produktivnost in posledično ekonomska uspešnost (OECD 2016).
Diskriminaciji je izpostavljeno v povprečju nizko število starejših zaposlenih, izpostavljenost
pa je tako v EU-28 kot tudi v Sloveniji najvišja pri starostni diskriminaciji, v Sloveniji pa je ta
v primerjavi z EU-28 še nekoliko višja. Pri tej kategoriji pa obstajajo razlike tudi med
starostnimi skupinami pri anketirancih v Sloveniji, saj starejši delavci beležijo višjo stopnjo
starostne diskriminacije v primerjavi z ostalima dvema starostnima skupinama. Nekoliko bolj
kot diskriminaciji, so vprašani v EU-28 in v Sloveniji izpostavljeni različnim vrstam nasilja –
verbalnemu nasilju, ponižujočemu vedenju, grožnjam in ustrahovanju/nadlegovanju. So pa
starejši zaposleni tako v EU-28 kot tudi v Sloveniji, kjer je izpostavljenost še nekoliko višja, v
povprečju bolj izpostavljen diskriminaciji in nasilju, če imajo za nadrejenega moškega. V
manjših podjetjih (2 do 9 zaposlenih) v Sloveniji je izpostavljenost zgornjim oblikam
diskriminacije in nasilja nižja v primerjavi z EU-28, v povprečju pa je višja v večjih podjetjih
(250+ zaposlenih). Izstopa pa v Sloveniji verbalno nasilje, kateremu je v srednjih podjetjih (10
do 249 zaposlenih) izpostavljeno več kot 70 % vprašanih (v EU-28 slabih 42 %).
Boj proti starostni diskriminaciji pomeni spreminjanje zastarelega dojemanja starejših kot
tehnofobov. Da starejše delavce vidimo kot slabe izvajalce, da jih težje razumemo, da so
neobvladljivi, da ne znajo uporabljati tehnologije, da se upirajo spremembam in so predragi, so
torej percepcije in stereotipi, da staranje med delodajalci predstavlja glavno oviro, s katero se
soočajo starejši ljudje, da sploh ostanejo ali ponovno vstopijo na trg dela (Jenkins 2019), kar so
pa lahko tudi razlogi za razne vrste nasilja in diskriminacije, ki se vršijo nad starejšimi delavci
s strani nadrejenih in navsezadnje sodelavcev.
Več slovenskih anketirancev v primerjavi z EU-28 ocenjuje, da delo na njihovo zdravje vpliva
večinoma negativno, prav tako pa je tudi njihova subjektivna ocena splošnega zdravstvenega
stanja v povprečju nekoliko slabša. Pri slovenskih anketirancih med starostnimi skupinami ni
zaznati statistično značilnih razlik glede ogroženosti zdravja zaradi dela, tako da starejši delavci
tukaj ne izstopajo.
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Slovenski anketiranci so v povprečju manj zadovoljni z delovnimi pogoji v primerjavi z
anketiranci iz držav EU-28, med starostnimi skupinami v Sloveniji pa ni zaznati statistično
značilnih razlik pri tej kategoriji in so tako anketiranci iz vseh starostnih skupin v povprečju
enako zadovoljni z delovnimi pogoji. Razvidna je sicer pozitivna, a šibka korelacija med
zadovoljstvom z delovnimi pogoji in pa, da bi bili vprašani starejši sposobni opravljati trenutno
delo do 60. leta. Skrb zbujajoče pa je dejstvo, da bi se slovenski anketiranci v povprečju želeli
upokojiti bistveno prej kot pa njihovi vrstniki iz EU-28. Do vključno 64. leta bi v Sloveniji
želelo zapustiti trg dela več kot 77 % vprašanih, medtem ko je v EU-28 takšnih 51 %. Slabih
10 % vprašanih v Sloveniji tudi ocenjuje, da bi želelo delati do čim višje starosti, medtem ko v
EU-28 to ocenjuje več kot 20 % vprašanih.
Participacija žensk na trgu dela v Sloveniji in njihov socialni položaj, tudi po upokojitvi, sta
slabša v primerjavi z moškimi
Stopnja delovne aktivnosti žensk, starih med 20 in 64 let, sicer raste, je pa še vedno nižja v
primerjavi z moškimi. V letu 2018 je bila v Sloveniji ta stopnja pri ženskah 72 %, pri moških
pa 79 %. Stopnja brezposelnosti žensk je v povprečju višja od moških in je bila v Sloveniji ta v
letu 2018 pri ženskah 5,8 %, pri moških pa 4,6 % (Eurostat 2020č). Ženske v Sloveniji so v
povprečju višje izobražene v primerjavi z moškimi. Slabih 39 % žensk, starih med 25 in 64 let,
je imelo v letu 2018 terciarno izobrazbo, medtem ko je bilo moških s to ravnjo izobrazbe v
Sloveniji dobrih 26 % (Eurostat 2019e). So pa moški v Sloveniji v letu 2018 zaslužili v
povprečju 8,7 % več kot ženske. Ta razlika je v primerjavi z EU-28, kjer so moški zaslužili v
povprečju 15,7 % več, sicer nižja, se je pa v primerjavi z letom 2010, ko je bila razlika le 0,9
%, bistveno povišala (Eurostat 2020č). Glede na višjo izobraženost žensk je bil delež žensk na
vodstvenih položajih največjih družb v Sloveniji v letu 2018 slabih 25 % (SURS 2019b).
Če je razlika pri vzgoji in izobraževanju otrok med ženskami in moškimi v Sloveniji relativno
nizka (88 % žensk in 82 % moških v Sloveniji se je v letu 2016 dnevno ukvarjalo z otroki), kar
nas uvršča na visok položaj med državami EU-28, pa je veliko višja razlika opazna pri dnevnih,
gospodinjskih opravilih, s čimer se je v letu 2016 v Sloveniji dnevno ukvarjalo 81 % žensk in
le 27 % moških, kar pa nas uvršča na drugi konec negativnega dela seznama držav EU-28
(Eurostat 2019e).
Dejstvo je, da so ženske na splošno in v povprečju bolj izpostavljene različnim vrstam nasilja
in diskriminacije v primerjavi z moškimi, še nekoliko bolj pa so ženske v Sloveniji v primerjavi
z ženskami iz EU-28 izpostavljene grožnjam, ponižujočemu vedenju, ustrahovanju in pa
starostni diskriminaciji. Glede na analizo podatkov je v Sloveniji prisotna zanemarljiva stopnja
diskriminacije žensk zaradi spola oz. je ta vrsta diskriminacije v EU-28 nekoliko bolj prisotna.
Napad na človekovo dostojanstvo ter ustvarjanje ponižujočega okolja potiska posameznika v

70

manjvreden položaj ter posamezniku kvari kakovostno zaposlitev. To seveda lahko vpliva tudi
na to, da se bo zaposleni upokojil takoj, ko bo imel za to priložnost.
Iz statističnih podatkov in iz analize podatkov izhajamo, da sta participacija žensk na trgu dela
in posledično socialni položaj žensk v Sloveniji slabši, kar se kaže tudi s tem, da je bila stopnja
tveganja revščine pri ženskah, starejših od 60 let v Sloveniji, v letu 2018 kar 21,2 % (EU-28
17,8 %), pri moških pa 13,4 % (EU-28 13,9 %) (Eurostat 2020a), in da so upokojenke v
Sloveniji veliko bolj ranljive v primerjavi z moškimi. V letu 2018 je 18 % žensk upokojenk
glede na vse prejemnice pokojnine prejemalo pokojnino v višini do 500 EUR, medtem ko je
bilo takšnih moških 12 %. Bistveno višji delež moških (slabih 60 % v letu 2018) pa je v
Sloveniji prejemalo starostno pokojnino z dopolnjenimi 40 ali več leti pokojninske dobe
(takšnih žensk je bilo v letu 2018 le dobrih 7 %) (ZPIZ 2019).
Dejstvo je, da Slovenija izstopa med skupinami držav EU-28 in OECD po zgodnjem
upokojevanju, kjer se večina starejših zaposlenih v Sloveniji odloči za odhod s trga dela in za
upokojitev takoj, ko imajo za to dosežene pogoje, ne glede na dejstvo, da so pokojnine v
Sloveniji na drugi strani relativno nizke, kar marsikomu preprečuje dostojno življenje.
Upokojenci v Sloveniji so še toliko bolj izpostavljeni, saj se ti večinoma financirajo iz javnih
sredstev, bistveno manj pa iz privarčevanih sredstev (FinancePro 2019).
Kako torej nadrejeni gleda na starejšega zaposlenega in ali ga zaradi dolgega staža obravnava
kot nekoga, ki bi moral že vse znati in vedeti in torej ne potrebuje toliko pomoči in podpore, po
drugi strani pa se ga tudi ne akceptira kot nekoga, ki bi lahko več prispeval k delovnemu procesu
in pri delu uporabil lastne ideje, ker mogoče njegove ideje niso preveč drzne ampak bolj
pragmatične? Dejstvo je, da so starejši v času tehnološkega napredka lahko zapostavljeni in
podhranjeni kar se določenega znanja tiče, zato sta pomoč in podpora pomembna tudi za njih,
po drugi strani pa jim izkušnje lahko pomagajo do idej in participacije v delovnem procesu, ki
bi jih lahko uporabili pri delu, če bi jim seveda to dovolili in jih bolj vključili v delovni proces.
Če ti nadrejeni in navsezadnje tudi delodajalec nudita podporo in pomoč, dobi zaposleni
občutek, da je v samem procesu pomemben in da je del tega delovnega procesa oz. se z njim
poistoveti. Starostno raznovrstna delovna sila lahko tako vodi k boljši uspešnosti, prenos znanja
starejših na mlajše in obratno, s strani mlajših na starejše pa lahko poveča produktivnost. Glede
na slabšo kakovost zaposlitve v Sloveniji glede na stanje v EU-28 je ta želja po čim prejšnji
upokojitvi nekako jasna. Tako tudi Jenkins (2019) v svojem članku trdi, da ima vsaka
generacija, vključno s starejšimi in izkušenimi delavci, različne načine dela in znanje. Starejši
delavci lahko prinesejo določeno vrsto znanja ter socialno zrelost ter prenesejo poslovne odnose
na mlajše delavce. Mlajši delavci pa lahko na drugi strani pripomorejo k boljši skupni
miselnosti in starejšim delavcem pomagajo do boljšega IT znanja in ostalih, modernejših oblik
pismenosti.
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Subjektivno videnje posameznika močno vpliva na odnos do njega. Dejstvo je, da slabše, kot
se bo počutil posameznik na delovnem mestu (lahko tudi zaradi diskriminacije in nasilja,
nepoštene obravnave), bolj bo za podjetje takšna oseba zgolj nekdo, ki konec meseca dobi le
plačilno listo, ne pa nekdo, ki si je to plačilno listo tudi dejansko zaslužil. Mogoče je povod za
takšen odnos tudi posameznik, torej zaposleni sam, ki išče izključno svoje pravice, svojih
dolžnosti pa ne vidi, kljub vsemu pa ima vsak posameznik svoje kvalitete, ki jih mora nadrejeni
videti in posameznika motivirati, da je njegov prispevek podjetju čim večji.
V Sloveniji je plačilo velikokrat eden izmed glavnih motivacijskih faktorjev, čeprav so,
dolgoročno gledano, na koncu dobri odnosi med zaposlenimi in nadrejenimi tisti, ki imajo
veliko večji vpliv na posameznika, na njegovo dobro počutje, veselje in zadovoljstvo; stremenje
k višjim dohodkom, ki je paradoks zahodnih držav (Layard 2015, 3), pa torej ljudem na koncu
ne prinese sreče. To, da gre zaposleni vsak dan v službo z veseljem, ima na koncu največji
pomen in pozitiven vpliv na zdravje posameznika, na njegovo počutje in odnose na splošno,
prav tako pa tudi za delodajalca.
Staranje je torej veliko več kot samo demografija. Nekateri ljudje si želijo, da bi tudi po
upokojitvi še naprej lahko delali, ker želijo še naprej prispevati družbi in iskati smisel v svojem
življenju, kar pa bi jim delo tudi omogočalo (Jenkins 2019). Nekateri pa želijo oz. morajo delati,
ker potrebujejo več sredstev za nekoliko boljši življenjski standard in ne zgolj za golo
preživetje. Pokojnina bi torej morala biti fiksna pravica posameznika, to, da je posameznik
pripravljen delati tudi še po uradni upokojitvi, pa bi bilo v končni fazi dobro tako za
posameznika kot tudi za državo. Delo in socialna vključenost namreč ohranjata človeka v boljši
življenjski in tudi zdravstveni kondiciji. Delodajalci so v končni fazi tisti, ki bi lahko poskrbeli
oz. bi morali poskrbeti, da si bodo starejši želeli delati dlje, država pa bi z razumnimi prispevki
lahko delo upokojencev približala in ga naredila privlačnejšega tako za delodajalca kot tudi za
upokojenca.
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PRILOGE
Priloga 1

Izpisi SPSS za hipotezo 1 - Starejši delavci beležijo statistično značilno nižjo
stopnjo vključenosti kot delavci iz srednje in mlajše starostne skupine v
Sloveniji.

Priloga 2

Izpisi SPSS za hipotezo 2 - Starejši delavci beležijo statistično značilno višjo
usklajenost poklicnega in zasebnega življenja kot delavci iz srednje in mlajše
starostne skupine v Sloveniji.

Priloga 3

Izpisi SPSS za hipotezo 3 - Starejši delavci beležijo statistično značilno višjo
stopnjo diskriminacije kot delavci iz srednje in mlajše starostne skupine v
Sloveniji.

Priloga 4

Delež delavcev v Sloveniji, ki menijo, da sta njihovo zdravje ali varnost
ogrožena zaradi dela, je statistično značilno višja med starejšimi delavci.

Priloga 5

Starejši delavci v Sloveniji so v povprečju manj zadovoljni z delovnimi pogoji
kot delavci v srednji in mlajši starostni skupini.

Priloga 6

Starejši delavci, ki so bolj zadovoljni z delom, bolj pogosto poročajo, da bodo
sposobni trenutno delo opravljati do 60. leta.
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Priloga 1
Izpisi SPSS za hipotezo 1 - Starejši delavci beležijo statistično značilno nižjo stopnjo
vključenosti kot delavci iz srednje in mlajše starostne skupine v Sloveniji.
Tests of Normality
Kolmogorov-Smirnova
Starost
Mlajši delavci (od 19 do 34
let)

Statistic
Vaši sodelavci vam
pomagajo in vas podpirajo.

Statistic

df

Sig.

318

,000

,746

318

,000

,240

318

,000

,816

318

,000

,176

318

,000

,872

318

,000

,292

318

,000

,752

318

,000

Pri svojem delu lahko
uporabite lastne ideje.

,213

318

,000

,834

318

,000

Imate občutek, da je vaše
delo koristno.

,330

318

,000

,707

318

,000

V delovnem okolju ste
pošteno obravnavani.

,278

318

,000

,768

318

,000

,245

582

,000

,793

582

,000

,223

582

,000

,832

582

,000

,202

582

,000

,848

582

,000

,325

582

,000

,711

582

,000

Pri svojem delu lahko
uporabite lastne ideje.

,246

582

,000

,814

582

,000

Imate občutek, da je vaše
delo koristno.

,415

582

,000

,605

582

,000

V delovnem okolju ste
pošteno obravnavani.

,256

582

,000

,786

582

,000

,243

362

,000

,803

362

,000

,236

362

,000

,838

362

,000

,185

362

,000

,861

362

,000

,363

362

,000

,692

362

,000

Pri svojem delu lahko
uporabite lastne ideje.

,224

362

,000

,831

362

,000

Imate občutek, da je vaše
delo koristno.

,451

362

,000

,547

362

,000

V delovnem okolju ste
pošteno obravnavani.

,258

362

,000

,763

362

,000

Sodelujete pri izboljševanju
organizacije dela ali
delovnih procesov v vašem
oddelku ali organizaciji.

Vaša služba vam daje
občutek, da dobro opravljate
svoje delo.

Vaši sodelavci vam
pomagajo in vas podpirajo.

Vaš nadrejeni vam pomaga
in vas podpira.
Sodelujete pri izboljševanju
organizacije dela ali
delovnih procesov v vašem
oddelku ali organizaciji.

Vaša služba vam daje
občutek, da dobro opravljate
svoje delo.

50 let ali več

Sig.

,273

Vaš nadrejeni vam pomaga
in vas podpira.

Od 35 do 49 let

Shapiro-Wilk
df

Vaši sodelavci vam
pomagajo in vas podpirajo.

Vaš nadrejeni vam pomaga
in vas podpira.
Sodelujete pri izboljševanju
organizacije dela ali
delovnih procesov v vašem
oddelku ali organizaciji.

Vaša služba vam daje
občutek, da dobro opravljate
svoje delo.

a. Lilliefors Significance Correction

Priloga 1

NPar Tests
Kruskal-Wallis Test
Ranks
N

Starost
Vaši sodelavci vam
Od 19 do 34 let
pomagajo in vas podpirajo. Od 35 do 49 let
50 let ali več
Total

50 let ali več
Total

735,57

329

621,71

601

657,03

384

688,91

357

790,77

698

720,67

436

749,89

1491

Vaša služba vam daje
Od 19 do 34 let
občutek, da dobro opravljate Od 35 do 49 let
svoje delo.
50 let ali več
Total

362

804,50

707

750,08

445

731,05

1514

Od 19 do 34 let

361

787,06

Od 35 do 49 let

705

727,84

50 let ali več

447

778,72

Total

1513

Od 19 do 34 let

361

842,61

Od 35 do 49 let

706

746,32

50 let ali več

447

706,42

Total
V delovnem okolju ste
pošteno obravnavani.

720,55

415

1314

Sodelujete pri izboljševanju Od 19 do 34 let
organizacije dela ali
Od 35 do 49 let
delovnih procesov v vašem
50 let ali več
oddelku ali organizaciji.
Total

Imate občutek, da je vaše
delo koristno.

673,20

667
1426

Vaš nadrejeni vam pomaga Od 19 do 34 let
in vas podpira.
Od 35 do 49 let

Pri svojem delu lahko
uporabite lastne ideje.

Mean Rank
344

1514

Od 19 do 34 let

329

643,13

Od 35 do 49 let

622

683,79

50 let ali več

392

677,52

Total

1343

SOCIALNA VKLJUČENOST Od 19 do 34 let

318

635,41

Od 35 do 49 let

582

623,66

50 let ali več

362

640,67

Total

1262

Test Statistics

a,b

Sodelujete pri
izboljševanju
Vaš
organizacije
Vaša služba
nadrejeni dela ali delovnih
vam daje
vam pomaga
procesov v
občutek, da
Pri svojem delu Imate občutek,
Vaši sodelavci vam
in vas
vašem oddelku dobro opravljate lahko uporabite da je vaše delo
pomagajo in vas podpirajo.
podpira.
ali organizaciji.
svoje delo.
lastne ideje.
koristno.
Chi-Square
df
Asymp. Sig.
a. Kruskal Wallis Test
b. Grouping Variable: Starost

V delovnem
okolju ste
pošteno
obravnavani.

SOCIALNA
VKLJUČENOST

5,399

6,083

6,790

7,748

6,652

31,343

2,888

2

2

2

2

2

2

2

,538
2

,067

,048

,034

,021

,036

,000

,236

,764

Priloga 1

Independent-Samples Kruskal-Wallis Test
Vaši sodelavci vam pomagajo in vas podpirajo. across Starost
Independent-Samples Kruskal-Wallis Test Summary
Total N

1426
5,399 a,b

Test Statistic
Degree Of Freedom

2

Asymptotic Sig.(2-sided
test)

,067

a. The test statistic is adjusted for ties.
b. Multiple comparisons are not performed because the overall
test does not show significant differences across samples.

Vaš nadrejeni vam pomaga in vas podpira. across Starost
Independent-Samples Kruskal-Wallis Test Summary
Total N

1314
6,083 a

Test Statistic
Degree Of Freedom

2

Asymptotic Sig.(2-sided
test)

,048

a. The test statistic is adjusted for ties.

Pairwise Comparisons of Starost
Sample 1-Sample 2

Test Statistic

Od 19 do 34 let-Od 35 do 49
let
Od 19 do 34 let-50 let ali več
Od 35 do 49 let-50 let ali več

Std. Error

Std. Test Statistic

Sig.

Adj. Sig.

-35,322

24,878

-1,420

,156

,467

-67,202

27,251

-2,466

,014

,041

-31,880

23,698

-1,345

,179

,536

Each row tests the null hypothesis that the Sample 1 and Sample 2 distributions are the same.
Asymptotic significances (2-sided tests) are displayed. The significance level is ,05.

Sodelujete pri izboljševanju organizacije dela ali delovnih procesov v vašem oddelku ali organizaciji. across Starost
Independent-Samples Kruskal-Wallis Test Summary
Total N

1491
6,790 a

Test Statistic
Degree Of Freedom

2

Asymptotic Sig.(2-sided
test)

,034

a. The test statistic is adjusted for ties.

Pairwise Comparisons of Starost
Sample 1-Sample 2
Od 35 do 49 let-50 let ali več
Od 35 do 49 let-Od 19 do 34
let
50 let ali več-Od 19 do 34 let

Test Statistic

Std. Error

Std. Test Statistic

Sig.

Adj. Sig.

-29,219

25,340

-1,153

,249

,747

70,103

27,011

2,595

,009

,028

40,883

29,630

1,380

,168

,503

Each row tests the null hypothesis that the Sample 1 and Sample 2 distributions are the same.
Asymptotic significances (2-sided tests) are displayed. The significance level is ,05.

Priloga 1

Vaša služba vam daje občutek, da dobro opravljate svoje delo. across Starost
Independent-Samples Kruskal-Wallis Test Summary
Total N

1514

Test Statistic

7,748

Degree Of Freedom

a

2

Asymptotic Sig.(2-sided
test)

,021

a. The test statistic is adjusted for ties.

Pairwise Comparisons of Starost
Sample 1-Sample 2
50 let ali več-Od 35 do 49 let
50 let ali več-Od 19 do 34 let
Od 35 do 49 let-Od 19 do 34
let

Test Statistic

Std. Error

Std. Test Statistic

Sig.

Adj. Sig.

19,034

23,311

,817

,414

1,000

73,447

27,266

2,694

,007

,021

54,413

24,897

2,186

,029

,087

Each row tests the null hypothesis that the Sample 1 and Sample 2 distributions are the same.
Asymptotic significances (2-sided tests) are displayed. The significance level is ,05.

Priloga 1

Pri svojem delu lahko uporabite lastne ideje. across Starost
Independent-Samples Kruskal-Wallis Test Summary
Total N

1513

Test Statistic

6,652

Degree Of Freedom

a

2

Asymptotic Sig.(2-sided
test)

,036

a. The test statistic is adjusted for ties.

Pairwise Comparisons of Starost
Sample 1-Sample 2

Test Statistic

Od 35 do 49 let-50 let ali več
Od 35 do 49 let-Od 19 do 34
let
50 let ali več-Od 19 do 34 let

Std. Error

Std. Test Statistic

Sig.

Adj. Sig.

-50,880

24,991

-2,036

,042

,125

59,216

26,751

2,214

,027

,081

8,336

29,249

,285

,776

1,000

Each row tests the null hypothesis that the Sample 1 and Sample 2 distributions are the same.
Asymptotic significances (2-sided tests) are displayed. The significance level is ,05.

Imate občutek, da je vaše delo koristno. across Starost
Independent-Samples Kruskal-Wallis Test Summary
Total N

1514

Test Statistic

31,343

Degree Of Freedom

a

2

Asymptotic Sig.(2-sided
test)

,000

a. The test statistic is adjusted for ties.

Pairwise Comparisons of Starost
Sample 1-Sample 2
50 let ali več-Od 35 do 49 let
50 let ali več-Od 19 do 34 let
Od 35 do 49 let-Od 19 do 34
let

Test Statistic

Std. Error

Std. Test Statistic
1,879

,060

,181

136,185

24,862

5,478

,000

,000

96,284

22,734

4,235

,000

,000

V delovnem okolju ste pošteno obravnavani. across Starost
Independent-Samples Kruskal-Wallis Test Summary
Total N

1343
2,888 a,b

Degree Of Freedom

2

Asymptotic Sig.(2-sided
test)

,236

a. The test statistic is adjusted for ties.
b. Multiple comparisons are not performed because the overall
test does not show significant differences across samples.

SOCIALNA VKLJUČENOST across Starost
Independent-Samples Kruskal-Wallis Test Summary
Total N
Test Statistic

1262
,538 a,b

Degree Of Freedom
Asymptotic Sig.(2-sided
test)

Adj. Sig.

21,237

Each row tests the null hypothesis that the Sample 1 and Sample 2 distributions are the same.
Asymptotic significances (2-sided tests) are displayed. The significance level is ,05.

Test Statistic

Sig.

39,901

2
,764

a. The test statistic is adjusted for ties.
b. Multiple comparisons are not performed because the overall
test does not show significant differences across samples.

Priloga 2

Izpisi SPSS za hipotezo 2 - Starejši delavci beležijo statistično značilno višjo usklajenost
poklicnega in zasebnega življenja kot delavci iz srednje in mlajše starostne skupine v Sloveniji.
Tests of Normality
Kolmogorov-Smirnova
Statistic
df

Starost
Od 19 do 34 let

Q44. Kako dobro je na
splošno vaš delavnik
usklajen z vašimi
družinskimi ali družbenimi
obveznostmi izven službe?

Od 35 do 49 let

Q44. Kako dobro je na
splošno vaš delavnik
usklajen z vašimi
družinskimi ali družbenimi
obveznostmi izven službe?

50 let ali več

Q44. Kako dobro je na
splošno vaš delavnik
usklajen z vašimi
družinskimi ali družbenimi
obveznostmi izven službe?

Sig.

Statistic

Shapiro-Wilk
df

Sig.

,283

363

,000

,823

363

,000

,311

705

,000

,817

705

,000

,316

445

,000

,804

445

,000

a. Lilliefors Significance Correction

Kruskal-Wallis Test
Ranks
N

Starost
Q44. Kako dobro je na
splošno vaš delavnik
usklajen z vašimi
družinskimi ali družbenimi
obveznostmi izven službe?

Mean Rank

Od 19 do 34 let

363

729,90

Od 35 do 49 let

705

775,40

445

749,96

50 let ali več
Total

1513

Test Statistics a,b

Q44. Kako dobro
je na splošno vaš
delavnik usklajen
z vašimi
družinskimi ali
družbenimi
obveznostmi
izven službe?
Chi-Square

3,384

df

2

Asymp. Sig.

,184

a. Kruskal Wallis Test
b. Grouping Variable: Starost

Nonparametric Tests
Hypothesis Test Summary
Null Hypothesis
1

The distribution of Q44. Kako dobro je na
splošno vaš delavnik usklajen z vašimi
družinskimi ali družbenimi obveznostmi izven
službe? is the same across categories of
Starost.

Asymptotic significances are displayed. The significance level is ,050.

Test

Independent-Samples Kruskal-Wallis Test

Sig.

Decision

,184 Retain the null hypothesis.

Priloga 3

Izpisi SPSS za hipotezo 3 - Starejši delavci beležijo statistično značilno višjo stopnjo
diskriminacije kot delavci iz srednje in mlajše starostne skupine v Sloveniji.
Starostni diskriminaciji. * Starost
SLOVENIJA
Crosstab
Starost
Od 19 do 34 let Od 35 do 49 let
Starostni diskriminaciji.

Da

Count
% within Starost

Ne

Count
% within Starost

Total

Count
% within Starost

50 let ali več

Total

18

15

23

56

5,0%

2,1%

5,2%

3,7%

343

694

423

1460

95,0%

97,9%

94,8%

96,3%

361

709

446

1516

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Chi-Square Tests

Value

Asymptotic
Significance (2sided)

df
9,342 a

2

,009

9,772

2

,008

Linear-by-Linear
Association

,121

1

,728

N of Valid Cases

1516

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 13,34.

Diskriminaciji zaradi rase, etničnega porekla ali barve. * Starost
Crosstab
Starost
Od 19 do 34 let Od 35 do 49 let
Diskriminaciji zaradi rase, Da
etničnega porekla ali barve.

Count

Ne

Count

% within Starost
% within Starost

Total

Count
% within Starost

Value

3

14

2,2%

,4%

,7%

,9%

354

706

445

1505

97,8%

99,6%

99,3%

99,1%

362

709

448

1519

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Asymptotic
Significance (2sided)

df
8,821 a

2

,012

Likelihood Ratio

7,487

2

,024

Linear-by-Linear
Association

4,561

1

,033

N of Valid Cases

1519

a. 2 cells (20,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3,34.

Total

3

Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square

50 let ali več

8

Priloga 3

Diskriminaciji zaradi nacionalnosti. * Starost
Crosstab
Starost
Od 19 do 34 let Od 35 do 49 let
Diskriminaciji zaradi
nacionalnosti.

Da

Count
% within Starost

Ne

Count
% within Starost

Total

Count
% within Starost

50 let ali več

Total

8

8

6

22

2,2%

1,1%

1,3%

1,4%

354

701

442

1497

97,8%

98,9%

98,7%

98,6%

362

709

448

1519

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Chi-Square Tests

Value

Asymptotic
Significance (2sided)

df
a

2

,365

Likelihood Ratio

1,857

2

,395

Linear-by-Linear
Association

,916

1

,339

Pearson Chi-Square

2,017

N of Valid Cases

1519
a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5,24.

Diskriminaciji na podlagi vašega spola. * Starost
Crosstab
Starost
Od 19 do 34 let Od 35 do 49 let
Diskriminaciji na podlagi
vašega spola.

Da

Count
% within Starost

Ne

Count
% within Starost

Total

Count
% within Starost

1

26

3,0%

2,0%

,2%

1,7%

351

695

447

1493

97,0%

98,0%

99,8%

98,3%

362

709

448

1519

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Asymptotic
Significance (2sided)

df

Pearson Chi-Square

9,980 a

2

,007

Likelihood Ratio

12,725

2

,002

Linear-by-Linear
Association

9,710

1

,002

N of Valid Cases

1519
a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 6,20.

Total

14

Chi-Square Tests

Value

50 let ali več

11

Priloga 3

Diskriminaciji na podlagi verske pripadnosti. * Starost
Crosstab
Starost
Od 19 do 34 let Od 35 do 49 let
Diskriminaciji na podlagi
verske pripadnosti.

Da

Count
% within Starost

Ne

Count
% within Starost

Total

Count
% within Starost

50 let ali več

Total

4

5

6

15

1,1%

,7%

1,3%

1,0%

358

704

441

1503

98,9%

99,3%

98,7%

99,0%

362

709

447

1518

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Chi-Square Tests

Value

Asymptotic
Significance (2sided)

df
a

2

,548

Likelihood Ratio

1,208

2

,547

Linear-by-Linear
Association

,171

1

,679

Pearson Chi-Square

1,204

N of Valid Cases

1518
a. 2 cells (20,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3,58.

Diskriminaciji zaradi invalidnosti. * Starost
Crosstab
Starost
Od 19 do 34 let Od 35 do 49 let
Diskriminaciji zaradi
invalidnosti.

Da

Count
% within Starost

Ne

Count
% within Starost

Total

Count
% within Starost

Value

10

23

,8%

1,4%

2,2%

1,5%

359

699

437

1495

99,2%

98,6%

97,8%

98,5%

362

709

447

1518

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Asymptotic
Significance (2sided)

df
2,757 a

2

,252

Likelihood Ratio

2,783

2

,249

Linear-by-Linear
Association

2,717

1

,099

N of Valid Cases

1518
a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5,48.

Total

10

Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square

50 let ali več

3

Priloga 3

Diskriminaciji na podlagi spolne usmerjenosti. * Starost
Crosstab
Starost
Od 19 do 34 let Od 35 do 49 let
Diskriminaciji na podlagi
spolne usmerjenosti.

Da

Count
% within Starost

Ne

Count
% within Starost

Total

Total

2

0

3

,3%

,3%

0,0%

,2%

360

706

448

1514

99,7%

99,7%

100,0%

99,8%

Count
% within Starost

50 let ali več

1

361

708

448

1517

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Chi-Square Tests

Value

Asymptotic
Significance (2sided)

df
a

2

,533

Likelihood Ratio

2,103

2

,349

Linear-by-Linear
Association

,865

1

,352

Pearson Chi-Square

1,260

N of Valid Cases

1517
a. 3 cells (20,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,71.

Starostna diskriminacija – primerjava med pari starostnih skupin
Crosstabulation
Starostni diskriminaciji.
Da
Starost

Od 35 do 49 let Count
% within Starost
50 let ali več

Count
% within Starost

Total

Count
% within Starost

Ne

Total

15

694

709

2,1%

97,9%

100,0%

23

423

446

5,2%

94,8%

100,0%

38

1117

1155

3,3%

96,7%

100,0%

Chi-Square Tests

Value
Pearson Chi-Square
Continuity Correction
Likelihood Ratio

df
a

1

,005

7,032

1

,008

7,691

1

,006

7,959
b

Asymptotic
Significance (2sided)

Exact Sig. (2sided)

Fisher's Exact Test
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

,006
7,952

1

,005

1155
a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 14,67.
b. Computed only for a 2x2 table

Exact Sig. (1sided)

,004

Priloga 3
Crosstabulation
Starostni diskriminaciji.
Da
Starost

Od 19 do 34 let Count
% within Starost
50 let ali več

Count
% within Starost

Total

Count
% within Starost

Ne

Total

18

343

361

5,0%

95,0%

100,0%

23

423

446

5,2%

94,8%

100,0%

41

766

807

5,1%

94,9%

100,0%

Chi-Square Tests

Value
Pearson Chi-Square
Continuity Correction

df
a

1

,913

0,000

1

1,000

,012

1

,912

,012
b

Likelihood Ratio

Asymptotic
Significance (2sided)

Exact Sig. (2sided)

Fisher's Exact Test
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

1,000
,012

1

,913

807
a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 18,34.
b. Computed only for a 2x2 table

Exact Sig. (1sided)

,522

Priloga 4

Delež delavcev v Sloveniji, ki menijo, da sta njihovo zdravje ali varnost ogrožena zaradi dela,
je statistično značilno višja med starejšimi delavci.
Ali mislite, da je zaradi vašega dela ogroženo vaše zdravje ali varnost? * Starost
SLOVENIJA
Crosstab
Starost
Od 19 do 34 let Od 35 do 49 let
Ali mislite, da je zaradi
Da
vašega dela ogroženo vaše
zdravje ali varnost?
Ne

Count
% within Starost
Count
% within Starost

Total

Count
% within Starost

Value

159

552

33,0%

39,6%

36,7%

37,2%

236

422

274

932

67,0%

60,4%

63,3%

62,8%

352

699

433

1484

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Asymptotic
Significance (2sided)

df
4,522 a

2

,104

Likelihood Ratio

4,554

2

,103

Linear-by-Linear
Association

,908

1

,341

N of Valid Cases

1484
a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 130,93.

Total

277

Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square

50 let ali več

116

Priloga 5

Starejši delavci v Sloveniji so v povprečju manj zadovoljni z delovnimi pogoji kot delavci v
srednji in mlajši starostni skupini.
Tests of Normality
a

Starost
Od 19 do 34 let

Od 35 do 49 let

50 let ali več

Kolmogorov-Smirnov
Statistic
Q88. Na splošno, ali ste
zelo zadovoljni, zadovoljni,
ne preveč zadovoljni ali
sploh niste zadovoljni z
delovnimi pogoji pri vaši
glavni plačani zaposlitvi?

Q88. Na splošno, ali ste
zelo zadovoljni, zadovoljni,
ne preveč zadovoljni ali
sploh niste zadovoljni z
delovnimi pogoji pri vaši
glavni plačani zaposlitvi?

Q88. Na splošno, ali ste
zelo zadovoljni, zadovoljni,
ne preveč zadovoljni ali
sploh niste zadovoljni z
delovnimi pogoji pri vaši
glavni plačani zaposlitvi?

a. Lilliefors Significance Correction

df

Sig.

Statistic

Shapiro-Wilk
df

Sig.

,322

362

,000

,796

362

,000

,337

708

,000

,781

708

,000

,335

448

,000

,790

448

,000

Priloga 5

Kruskal-Wallis Test
Ranks
N

Starost
Q88. Na splošno, ali ste
zelo zadovoljni, zadovoljni,
ne preveč zadovoljni ali
sploh niste zadovoljni z
delovnimi pogoji pri vaši
glavni plačani zaposlitvi?

Mean Rank

Od 19 do 34 let

362

745,12

Od 35 do 49 let

708

757,54

50 let ali več

448

774,22

Total

1518

Test Statistics a,b

Q88. Na splošno, ali ste
zelo zadovoljni, zadovoljni,
ne preveč zadovoljni ali
sploh niste zadovoljni z
delovnimi pogoji pri vaši
glavni plačani zaposlitvi?
Chi-Square

1,222

df

2

Asymp. Sig.

,543

a. Kruskal Wallis Test
b. Grouping Variable: Starost

Nonparametric Tests
Hypothesis Test Summary
Null Hypothesis

Test

Sig.

Decision

1
The distribution of Q88. Na splošno, ali ste zelo
zadovoljni, zadovoljni, ne preveč zadovoljni ali
sploh niste zadovoljni z delovnimi pogoji pri
Independent-Samples Kruskal-Wallis Test
vaši glavni plačani zaposlitvi? is the same
across categories of Starost.
Asymptotic significances are displayed. The significance level is ,050.

,543 Retain the null hypothesis.

Priloga 6

Starejši delavci, ki so bolj zadovoljni z delom, bolj pogosto poročajo, da bodo sposobni trenutno
delo opravljati do 60. leta.
Tests of Normality
Kolmogorov-Smirnova
Statistic
Q88. Na splošno, ali ste
zelo zadovoljni, zadovoljni,
ne preveč zadovoljni ali
sploh niste zadovoljni z
delovnimi pogoji pri vaši
glavni plačani zaposlitvi?
Q93. Ali menite, da boste
sposobni opravljati
trenutno delo vse do 60.
leta starosti?
a. Lilliefors Significance Correction

Shapiro-Wilk

df

Sig.

Statistic

df

Sig.

,323

1382

0,000

,797

1382

,000

,373

1382

0,000

,631

1382

,000

