
 

 

 

POVZETEK 9. IZOBRAŽEVANJA 

1. Trend staranja se spreminja skozi čas. Trenutni podatki in napovedniki kažejo, da se 

rodnost zmanjšuje. Živimo dlje, kar je odlično, se pa posledično večajo potrebe po 

oskrbi starejših in onemoglih. 

2. S staranjem se pojavijo določene spremembe, ki jih povečini opazimo pri starosti 40 

ali 50 let, pojavijo pa se lahko že pri 20 ali 25. letu.  

3. Prilagajanje dela različnim skupinam zaposlenih je odraz ustrezne skrbi za zdravje 

zaposlenih, kar prinaša delodajalcem številne koristi: nižji zdravstveni stroški za 

zaposlene, povečana produktivnost zaposlenih, večja konkurenčnost delovne 

organizacije, manjši absentizem, manj poškodb ali nesreč pri delu in z njimi 

povezanih odškodnin, večja pripadnost zaposlenih, lažje spoprijemanje zaposlenih s 

spremembami in s stresom ter povečanje družbene odgovornosti organizacije in 

njegovega ugleda. 

4. Za uspešnost prilagoditev dela je potrebno: vzpostaviti ustrezno vodenje in 
upravljanje zaposlenih, razmišljati in delovati timsko ter projektno, vzpostaviti učečo 
se organizacijo, sistematično informirati zaposlene, uvesti ciljno usmerjanje virov in 
procesov.  

5. Prilagoditve dela bi naj vključevale različne ciljne skupine zaposlenih, kot so starejši 

zaposleni, invalidi, osebe z duševnimi motnjami, nosečnice, mladi starši ali zaposleni, 

ki opravljajo delo, ki je izpostavljeno večjim ali drugačnim tveganjem, v primerjavi z 

ostalimi zaposlenimi.  

6. Prilagoditve dela navadno dosežemo z vzpostavitvijo in uporabo  kroženja 

zaposlenih, z izboljšanjem organizacije dela v izmenah (npr. s sistemom hitrega 

kroženja pri delu v izmenah), s prožnim delovnim časom, s prožnim delom in 

upokojevanjem, z vzpostavitvijo ustreznega vodenja in menedžmenta zaposlenih, z 

uvedbo timskega in projektnega dela, z uvedbo vitkega poslovanja v vseh oddelkih, z 

uvedbo internega podjetniškega načina razmišljanja idr.  

7. Ergonomija je veda, ki se ukvarja s prilagoditvami delovnega okolja zaposlenim. Z 

ustreznim ergonomskim načrtovanjem delovnih mest lahko preprečujemo poškodbe 

zaradi ponavljajočih se gibov, ki se lahko sčasoma razvijejo in povzročijo dolgotrajno 

delovno nezmožnost. 

8. Med prilagoditve delovnih mest uvrščamo tudi drugačne oblike dela, kar imenujemo 

tudi prožne oblike dela. Le-te zaposlenim omogočajo lažje usklajevanje različnih 

obveznosti ter jim prihranijo čas za prihod na delo, še posebej, če so lokacijsko bolj 

oddaljeni. Zaposleni imajo tako večji vpliv na upravljanje s svojim delom in časom, 

vodilni delavci pa imajo pogosto manj administrativnega dela. 

9. Ustrezne prilagoditve dela starejšim zaposlenim in drugim ranljivim skupinam imajo 

pozitivne učinke tako za družbo, kot za delovne organizacije in posameznike. 

10. Obstaja veliko dobrih praks na področju prilagajanja dela starejšim iz tujine in 

Slovenije.  


