
 

  

Ima lahko zaposlovanje starejših prednosti? Seveda!  

Delodajalci premalokrat prepoznajo prednosti večgeneracijskega okolja in zanemarjajo vpliv izkušenj in znanja, ki ga 
lahko doprinese zaposlovanje starejših. Prav to lahko zaposlovanje starejših pozitivno vpliva na konkurenčnost 
podjetja, kajti v delovno okolje prinašajo modrost, izkušnje in umirjenost.  

Starejši so bolj lojalni, čustveno stabilni, zainteresirani za sodelovanje 

Med glavnimi prednostmi starejših iskalcev zaposlitve so višje vrednote in etična načela, lojalnost, zanesljivost, 
strokovne izkušnje, široka socialna mreža, sposobnost prenašanja znanja, manj družinskih obveznosti, več časa, 
več potrebe za »mi« in manj za »jaz«, usmerjenost k smiselnemu delu, razumevanje potreb starejših strank in večja 
želja po delu. 

Največje ovire pri zaposlovanju starejših oseb pa so slabše znanje tujih jezikov, upad delovne sposobnosti, pojav 
sindroma izgorelosti, nižje stopnje izobrazbe, višji stroški zdravstvene oskrbe, preveč kritičnosti in strah pred 
spremembami. 

Projekt Aktivno staranje zaposlenih na http://projektasz.si/ opisuje najpogostejše ukrepe, ki jih sprejemajo 
delodajalci, da zaposlene čim dlje obdržijo v delovnem procesu. 

Med najpogostejšimi ukrepi so: 

 Izboljšanje in prilagajanje delovnega okolja starejših zaposlenih 

 Spodbujanje aktivnega življenja zaposlenih 

 Ozaveščanje zaposlenih o varovanju in skrbi za lastno zdravje 

 Zdravstveni pregledi za zaposlene 

 Medgeneracijsko sodelovanje 

Poznate svoje pravice? Rabite pomoč, nasvet? 

Pišite nam na skei.slovenija@gmail.com.  

NOVICE  

 

Stavka SKEI v podjetju WV Term d.o.o.  

30.01.2019 -  
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Problemska konferenca SKEI - 6.2.2019 v Mariboru  

21.01.2019 - Kaj vse se dogaja v podjetjih z zaposlenimi, ki opravljajo delo prek 

agencij in posrednikov?  

DELAVSKA ENOTNOST  

 

Delavska enotnost št. 2, 24.1.2019  

28.01.2019 - Pravično, varno in zdravo leto 2019...  

PONUDBA SEMINARJEV  

 

Osnove ekonomije za sindikalne zaupnike; predavatelj Ljubo 

Cvar  

18.12.2018 - Uvod v ekonomsko terminologijo.  

 

Osnove varnosti in zdravja pri delu; predavatelj Igor Kučiš  

18.12.2018 - Kako zagotoviti čim bolj varno delovno okolje.  

 

Mobing - trpinčenje na delovnem mestu; predavateljica Mateja 

Gerečnik  

11.12.2018 - Prepoznavanje in ukrepanje.  
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