
 

 

 

Ali dovolj prilagajamo delovno okolje vidnim in slušnim spremembam starejših 

zaposlenih? 
(check-lista) 

Ljudje se staramo individualno, toda življenjska krivulja v splošni populaciji se razteza vse dlje – 

živimo dlje, s čimer tudi delamo dlje, kar pomeni, da bomo tudi dlje časa izpostavljeni obremenitvam 

iz delovnega okolja in obremenjenosti svojih teles. 

Delovna mesta morajo skozi čas spreminjati podobo ter pri tem upoštevati posebnosti zaposlenih 

vseh starosti. Potrebno je omogočati ergonomske pogoje zaradi spremenjenih fizioloških lastnosti in 

kognitivnih sposobnosti zaposlenega, ki se zgodijo s  staranjem.  

Spoznajte, kako se spreminjata vid in sluh pri starejših zaposlenih ter preverite ali izvajate 

katero od prilagoditev za lažje spoprijemanje s posledicami slabšega vida in sluha pri 

zaposlenih.  

SLUH 

 Dobro je vedeti: 

• Med starejšimi zaposlenimi ima težave s sluhom vsaj 30 % ljudi.  

• Zožene slušne poti po 50. letu omejujejo zmožnost, da bi slišali višje tone. 

• Slušne težave in okvara sluha so tretja najpogostejša zdravstvena težava pri starejših odraslih, 

ki se v zadnjem času še stopnjuje. 

• Eden od šestih odraslih oseb (16 % Evropejcev) ima tolikšno stopnjo naglušnosti, da je že 

motena komunikacija v vsakodnevnem življenju. 

Prilagoditev delovnega okolja 

Prilagoditev v 

organizaciji že 

izvajamo 

Hrupu je izpostavljeno kolikor mogoče malo delavcev, z ločevanjem hrupnih 

in tihih postopkov. 
DA NE 

ni 

relevantno 

Če v delovnem okolju ne moremo zagotoviti odstranitve hrupnih dejavnikov, 

zaposlenim omogočimo miren prostor, kjer se lahko med odmorom 

umaknejo, sprostijo, za nekaj časa odpočijejo.   

DA NE 
ni 

relevantno 

Delovni prostor akustično obdelamo oz. v prostor namestimo 'lovilce zvoka' – 

zavese, preproge, zvočno izolirane stene/strop, vmesne dušilne stene ipd. 
DA NE 

ni 

relevantno 

Če je možno, ob zvočnih navodilih (npr. za izvajanje dela ali upravljanje 

stroja), vedno ponudimo še pisna navodila. 
DA NE 

ni 

relevantno 

Proizvodne postopke prilagajamo tako, da je hrup čim manjši. DA NE 
ni 

relevantno 

Naši tehnični ukrepi so posodobljeni na tak način, da zmanjšujejo vire hrupa 

(npr. zamenjava zobnikov, razne elastične podloge, uvajanje dušilnikov 

zvoka,…) 

DA NE 
ni 

relevantno 
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VID 

 Dobro je vedeti: 

• Vidne in reakcijske sposobnosti z leti upadajo. 

• Ostrina vida se z leti slabša. 

• Po 40. letu starosti se začnejo pojavljati težave pri gledanju na bližino, pri branju, delu z 

računalnikom,… 

• Starejši zaposleni potrebujejo 3x več osvetlitve kot mlajši zaposleni, vendar so veliko bolj 

občutljivi na bleščanje. 

• Številne bolezni oči ali pešanje vida nimajo nič opraviti z našim vložkom v zdravje – preprosto 

gre za proces staranja, ki se mu ne more izogniti noben posameznik. 

Prilagoditev delovnega okolja 

Prilagoditev v 

organizaciji že 

izvajamo 

Starejšim zaposlenim omogočamo večjo/močnejšo osvetlitev, če jo 

potrebujejo. 
DA NE 

ni 

relevantno 

Pri izvajanju meritev in ocenjevanju razsvetljave upoštevamo standarde in 

predpise (npr. SIST EN 12464-1:2011). 
DA NE 

ni 

relevantno 

Na računalnike imamo nameščene brezplačne aplikacije za oči, ki nas 

opominjajo, kdaj počivati oči, kdaj umakniti pogled stran od računalnika, 

kakšne vaje narediti za očesne mišice ipd.  

DA NE 
ni 

relevantno 

Pisave manj kot velikost 12 za starejše zaposlene ne uporabljamo. 
DA NE 

ni 

relevantno 

Na delovnih strojih, računalnikih in drugih napravah omogočamo prilagoditve 

na večjo pisavo, če je potrebno. 
DA NE 

ni 

relevantno 

Osvetljen je celoten delovni prostor, v katerem se ljudje gibajo ali delajo, in 

ne samo področje, kjer opravljajo delovno nalogo (npr. površina mize). 
DA NE 

ni 

relevantno 

Pozorni smo na bleščanje v notranjih prostorih, ki lahko nastane zaradi 

odboja svetlobe od oken in/ali drugih svetlobnih teles. 
DA NE 

ni 

relevantno 

V delovnem okolju uporabljamo predvsem srednjo do hladno barvno svetlobo 

(3300 K in več). 
DA NE 

ni 

relevantno 

 

Omenjene prilagoditve delovnega okolja za vid in sluh služijo kot ideje in opomnik, na 

katera področja je v delovnem okolju dobro usmeriti pozornost, zlasti pri starejših 

zaposlenih. 

 

 


