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sprememba prepričanja o starejši delovni sili med delovno

aktivnimi 20 do 45 let

pripravljenost posameznikov za daljše ostajanje na delovnih mestih

CILJI RAZISKAVE 

4

V mesecu septembru 2020 se je pričela komunikacijska kampanja Ministrstva za delo, družino,

socialne zadeve in enake možnosti (ministrstvo) pod geslom ''Vsi zmagujemo, ko

sodelujemo'', ki je sofinancirana iz sredstev Evropskega socialnega sklada in Ministrstva za

delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Kampanja bo potekala do konca leta 2022

in bo z raznolikimi aktivnostmi spodbujala zmanjševanje in odpravljanje medgeneracijskih

stereotipov ter medgeneracijsko sodelovanje na delovnem mestu, pri čemer o pomenu

medgeneracijskega sodelovanja s svojimi aktivnostmi nagovarja najširši spekter deležnikov, to

je od delodajalcev, do vseh zaposlenih oziroma delovno aktivnih prebivalcev Slovenije, do

študentov in dijakov, ki bodo šele vstopili na trg delovne sile. Obširna komunikacijska

kampanja spodbuja k preseganju konfliktnih situacij, ki se pojavljajo med delodajalci,

starejšimi in mlajšimi zaposlenimi. *

* Vir: https://www.gov.si/novice/2020-09-28-vsi-zmagujemo-ko-sodelujemo/

Opredeliti, kolikšna je :
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RAZISKOVALNI PRISTOP

KVANTITATIVNI RAZISKOVALNI PRISTOP

CAWI (računalniško podprto spletno anketiranje)METODA

VZORČNI OKVIR

VELIKOST VZORCA

• Zagotoviti vpogled v statistično reprezentativne podatke z uporabo strukturiranega vprašalnika na velikem vzorcu.

• Odgovoriti na vprašanje tipa Koliko?

populacija v starosti med 20 in 70 let

vzorec po spolu in starostnih skupinah odraža populacijske parametre

enostavni slučajni vzorec

ČASOVNI OKVIR

1. merjenje: anketiranje je potekalo v avgustu 2020

2. merjenje: anketiranje je potekalo v avgustu 2021

3. merjenje: anketiranje je potekalo v novembru 2022

1. merjenje: splošna javnost: n=605; zaposlene osebe: n=379; zaposlene osebe, stare 20-45 let, n=224; zaposlene osebe, stare 46-70 let, n=155;

ostali (dijaki, študenti, upokojenci, brezposelni, drugo), n=226

2. merjenje: splošna javnost: n=600; zaposlene osebe: n=392; zaposlene osebe, stare 20-45 let, n=223; zaposlene osebe, stare 46-70 let, n=164;

ostali (dijaki, študenti, upokojenci, brezposelni, drugo), n=208

3. merjenje: splošna javnost: n=603; zaposlene osebe: n=385; zaposlene osebe, stare 20-45 let, n=244; zaposlene osebe, stare 46-70 let, n=141;

ostali (dijaki, študenti, upokojenci, brezposelni, drugo), n=218



KLJUČNE UGOTOVITVE



K
L

JU
Č

N
E
 U

G
O

T
O

V
IT

V
E

STAROST STAREJŠIH ZAPOSLENIH

Največ vprašanih (dobra polovica) bi dalo oznako „starejši zaposlen“ zaposlenim osebam, starim 51 do

60 let. Slaba tretjina bi oznako pripisala zaposlenim, starim 61 let ali več.

Zaposleni, stari od 20 do 45 let, v statistično značilno višji meri kot „starejše zaposlene“ označujejo

osebe, stare 41 do 50 let, medtem ko zaposleni, stari 46 do 70 let, v višji meri kot „starejše zaposlene“

označujejo osebe, stare 61 let ali več.

LASTNOSTI STAROSTNIH SKUPIN

Ko gre za pripis lastnosti določenim starostnim skupinam se starostni skupini 18-30 let v najvišji meri

pripisuje dobra uporaba računalnika/tehnologije in ambicioznost. Starostni skupini 31-45 let se

najbolj pripisuje pripravljenost se učiti, kreativnost, učinkovitost, hitro reagiranje v kriznih

situacijah, sposobnost sinteze, delavnost, prilagodljivost in dobro delo v skupini, medtem ko se

starostni skupini 46-55 let v večji meri pripisuje izkušenost, mentoriranje, sprejemanje optimalnih

odločitev, dobro delo v kriznih situacijah, zanesljivost, kvalitetno opravljeno delo, znanje,

delavnost in lojalnost. Starostni skupini 56 let in več se pripisuje izkušenost ter lojalnost, vendar v

manjši meri kot skupini 46-55 let.

Glede na prvo merjenje, leta 2020, anketiranci starostni skupini 46-55 let v višji meri pripisujejo znanje,

delavnost ter mentoriranje oz. deljenje svojega znanja, starejšim od 56 let pa v višji meri pripisujejo

dobro delo v kriznih situacijah ter lojalnost.

Ko gre za mlajše zaposlene, stare od 20 do 45 let, le-ti glede na prvo merjenje, leta 2020, starostni

skupini 46-55 let v višji meri pripisujejo dobro delo v kriznih situacijah, mentoriranje oz. deljenje

svojega znanja ter sposobnost sinteze, starejšim od 56 let pa v višji meri pripisujejo lojalnost,

ambicioznost ter hitro reagiranje v kriznih situacijah.

MEDGENERACIJSKI PRENOS ZNANJA IN VEŠČIN

4 od 10 zaposlenih se strinjajo, da imajo uspešna podjetja dober sistem

prenosa znanja in veščin z mlajših zaposlenih na starejše.

7 od 10 anketiranih se strinja, da imajo uspešna podjetja dober sistem

prenosa znanja in veščin s starejših na mlajše zaposlene.
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SPLOŠNA OCENA ZADOVOLJSTVA Z DELOVNIM OKOLJEM

4 od 10 zaposlenih v podjetjih, kjer sta dva ali več zaposlenih, so na splošno zadovoljni z delovnim

okoljem.

Zaposleni, stari od 20 do 45 let, so nekoliko manj zadovoljni, medtem ko so zaposleni, stari od 46 do

70 let nekoliko bolj zadovoljni, vendar razlika med ciljnima skupinama ni statistično pomembna.

ZADOVOLJSTVO Z RAZLIČNIMI VIDIKI DELOVNEGA OKOLJA

Največ zaposlenih je zadovoljnih s kvaliteto opravljenega dela. Glede na raven zadovoljstva med

zaposlenimi sledi vzdušje oz. odnosi med zaposlenimi ter sistem prenosa znanja in veščin s

starejših na mlajše. Na drugi strani so najmanj zadovoljni s sistemom prenosa znanja in veščin z

mlajših na starejše zaposlene.

Statistično značilno je več zaposlenih, ki so priklicali oglaševalsko kampanjo, zadovoljnih s

sistemom prenosa znanja in veščin s starejših zaposlenih na mlajše ter s količino opravljenega

dela ter s sistemom prenosa znanja in veščin z mlajših zaposlenih na starejše.

Zadovoljstvo zaposlenih se je v 2022, v primerjavi z začetnim merjenjem 2020, značilno povečalo, ko

gre za vzdušje, odnose med zaposlenimi, ter pri sistemu prenosa znanja in veščin s starejših zaposlenih

na mlajše.

NAMERA UPOKOJITVE

42 % zaposlenih namerava ostati aktivnih do izpolnitve pogojev polne delovne dobe. Ta namera je

višja med zaposlenimi, starimi 46 do 70 let oz. nižja med zaposlenimi, starimi od 20 do 45 let.

35 % zaposlenih še ne razmišlja o upokojitvi, pri čemer je ta delež višji med mlajšimi zaposlenimi (20

do 45 let) in nižji med starejšimi zaposlenimi.

Starejši zaposleni v večji meri kot mlajši razmišljajo tudi o podaljšanju delovne aktivnosti do 3

leta dlje od polne delovne dobe.



OPIS VZORCA



OPIS

VZORCA 

SPOL

STAROSTNE SKUPINE

52% 48%

IZOBRAZBA

51% 49% 52% 48%

20222020 2021

Vsi anketiranci

1. merjenje 2. merjenje 3. merjenje
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OPIS

VZORCA 

OSEBNI NETO DOHODEK

REGIJA

20222020 2021

Vsi anketiranci

1. merjenje 2. merjenje 3. merjenje
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ZAPOSLITVENI 

STATUS IN 

CILJNE SKUPINE

POKLICNI/ZAPOSLITVENI STATUS

20222020 2021

CILJNA SKUPINA -> DELOVNO AKTIVNI (ZAPOSLENE OSEBE)

N=379 N=392 N=385

zaposleni, stari 

46-70 let

zaposleni, 

stari 20-45 let

zaposleni, stari 

46-70 let

zaposleni, 

stari 20-45 let

zaposleni, stari 

46-70 let

zaposleni, 

stari 20-45 let

V merjenju leta 2020 je bil delež vseh zaposlenih anketirancev

63 %, v letu 2021 65 %, v trenutnem merjenju pa zaposleni

predstavljajo 64 % vzorca, od česar je 63 % zaposlenih starih

od 20 do 45 let, preostalih 37 % zaposlenih pa je starih od 46

do 70 let.

Vsi anketiranci

1. merjenje 2. merjenje 3. merjenje
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DEJAVNOST 

PODJETJA TER 

FUNKCIJA V 

PODJETJU

DEJAVNOST PODJETJA

FUNKCIJA V PODJETJU

20222020 2021

Anketiranci, ki so zaposleni

1. merjenje 2. merjenje 3. merjenje
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ŠTEVILO ZAPOSLENIH 

IN STAROSTNA 

STRUKTURA V 

PODJETJU

ŠTEVILO ZAPOSLENIH V PODJETJU

STAROSTNA STRUKTURA ZAPOSLENIH V PODJETJU

20222020 2021

Anketiranci, ki so zaposleni

Anketiranci, ki so zaposleni v podjetjih z dvema ali več zaposlenimi

1. merjenje 2. merjenje 3. merjenje
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STALIŠČA O MEDGENERACIJSKEM 

SODELOVANJU NA DELOVNEM 

MESTU



za starejše zaposlene 

PERCEPCIJA STAROSTI 

STAREJŠIH ZAPOSLENIH
Q: Kolikšna je po vaše tista starost zaposlenega, ko bi ga vi osebno že označili z 

oznako starejši zaposleni?

20222020 2021

3%

3%

10%

56%

29%

do 30 let

31 do 40 let

41 do 50 let

51 do 60 let

61 let in več

1%

3%

13%

50%

33%

3%

2%

12%

55%

28%

PRIMERJAVA V ČASU 

2020 - 2022
Oznaka statistično značilnih v času 

2020 - 2022

Odgovarjajo vsi anketiranci

STALIŠČA O MEDGENERACIJSKEM 

SODELOVANJU NA DELOVNEM MESTU

Zaposleni, od 

20 do 45 let

59%

Zaposleni, od 

46 do 70 let

60%

Zaposleni, od 

20 do 45 let

22%

Zaposleni, od 

46 do 70 let

32%

Oznaka statistično značilnih razlik 

med skupinami.

51 do 60 let 61 let ali več

Zaposleni, od 

20 do 45 let

16%

Zaposleni, od 

46 do 70 let

7%

41 do 50 let

Zaposleni, od 

20 do 45 let

2%

Zaposleni, od 

46 do 70 let

1%

31 do 40 let

Zaposleni, od 

20 do 45 let

1%

Zaposleni, od 

46 do 70 let

1%

do 30 let

PRIMERJAVA MED CILJNIMI 

SKUPINAMI 

1. merjenje 2. merjenje 3. merjenje

Največ vprašanih (dobra polovica) bi dalo oznako „starejši

zaposlen“ zaposlenim, starim 51 do 60 let. Slaba tretjina bi

oznako pripisala zaposlenim, starim 61 let ali več.

Zaposleni, stari od 20 do 45 let, v statistično značilno višji meri

kot „starejše zaposlene“ označujejo osebe stare 41 do 50 let,

medtem ko zaposleni, stari 46 do 70 let, v višji meri kot

„starejše zaposlene“ označujejo zaposlene, stare 61 let ali več.

V primerjavi s predhodnimi merjenji ne prihaja do statistično

značilnih razlik.



sprejemanje optimalnih odločitev

dobro delo v kriznih situacijah

dobro delo v skupini

zanesljivost

kvalitetno opravljeno delo

znanje

pripravljenost učiti se, nadgraditi svoje znanje

kreativnost

delavnost

lojalnost

ambicioznost

učinkovitost

prilagodljivost

hitro reagiranje v kriznih situacijah

dobra uporaba računalnika, tehnologije

izkušenost

mentoriranje oz. neformalno deljenje svojega znanja

sposobnost sinteze
sposobnost sinteze

združitve delov informacij, podatkov v novo, smiselno celoto

Starostni skupini 18-30 let se v največji meri pripisuje dobra uporaba računalnika/tehnologije in ambicioznost. Starostni skupini 31-45 let se najbolj pripisuje pripravljenost se učiti,

kreativnost, učinkovitost, hitro reagiranje v kriznih situacijah, sposobnost sinteze, delavnost, prilagodljivost in dobro delo v skupini, medtem ko se starostni skupini 46-55 let v

največji meri pripisuje izkušenost, mentoriranje, sprejemanje optimalnih odločitev, dobro delo v kriznih situacijah, zanesljivost, kvalitetno opravljeno delo, znanje, delavnost in

lojalnost. Starostni skupini 56 let in več se pripisuje izkušenost ter lojalnost, vendar v manjši meri kot skupini 46-55 let.

STALIŠČA O MEDGENERACIJSKEM SODELOVANJU NA DELOVNEM MESTU

Q: Kateri starostni skupini zaposlenih bi pripisali naslednje…

7%

10%

24%

7%

11%

12%

62%

47%

15%

5%

64%

20%

40%

18%

73%

2%

5%

21%

52%

51%

53%

44%

52%

47%

66%

67%

54%

25%

62%

67%

54%

64%

64%

34%

38%

57%

58%

57%

43%

63%

53%

62%

20%

24%

54%

55%

15%

43%

32%

47%

19%

74%

67%

43%

19%

23%

13%

32%

20%

41%

5%

5%

25%

50%

3%

8%

14%

13%

1%

59%

43%

14%

13%

14%

21%

15%

22%

15%

8%

10%

18%

15%

6%

16%

11%

10%

6%

4%

7%

16%

18–30 LET 31–45 LET 46–55 LET 56 LET IN VEČ VSEM ENAKO

PRIPISOVANJE LASTNOSTI STAROSTNIM SKUPINAM

VSI ANKETIRANCI

PRIKAZ V ČASU

PRIKAZ PO CILJNIH 

SKUPINAH

ZAPOSLENI, STARI 20-45 

LET - V ČASU
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Odgovarjajo vsi anketiranci



sprejemanje optimalnih odločitev

dobro delo v kriznih situacijah

dobro delo v skupini

zanesljivost

kvalitetno opravljeno delo

znanje

pripravljenost učiti se, nadgraditi svoje znanje

kreativnost

delavnost

lojalnost

ambicioznost

učinkovitost

prilagodljivost

hitro reagiranje v kriznih situacijah

dobra uporaba računalnika, tehnologije

izkušenost

mentoriranje oz. neformalno deljenje svojega znanja

sposobnost sinteze
sposobnost sinteze

združitve delov informacij, podatkov v novo, smiselno celoto

PRIPISOVANJE LASTNOSTI STAROSTNIM SKUPINAM

STALIŠČA O MEDGENERACIJSKEM SODELOVANJU NA DELOVNEM MESTU

Q: Kateri starostni skupini zaposlenih bi pripisali naslednje…

4%

6%

11%

4%

5%

10%

57%

38%

6%

4%

63%

14%

28%

11%

72%

1%

1%

12%

9%

14%

31%

10%

16%

14%

69%

57%

24%

6%

66%

22%

47%

23%

78%

2%

9%

26%

38%

41%

51%

31%

38%

38%

62%

68%

42%

16%

65%

60%

52%

53%

64%

18%

18%

50%

66%

63%

65%

61%

68%

60%

73%

71%

69%

32%

65%

74%

64%

75%

74%

50%

57%

62%

65%

65%

55%

78%

64%

62%

24%

32%

66%

60%

18%

56%

43%

52%

30%

82%

74%

52%

58%

57%

37%

60%

51%

67%

18%

20%

53%

59%

15%

39%

27%

45%

16%

79%

68%

42%

29%

31%

22%

45%

30%

47%

5%

7%

32%

57%

3%

8%

18%

18%

3%

61%

50%

22%

14%

21%

9%

28%

19%

42%

5%

5%

23%

52%

3%

10%

10%

15%

1%

59%

36%

12%

7%

11%

20%

8%

21%

15%

11%

9%

16%

12%

4%

13%

10%

11%

8%

3%

6%

14%

14%

15%

22%

17%

22%

12%

5%

11%

17%

15%

6%

18%

12%

10%

4%

4%

7%

18%

18–30 LET 31–45 LET 46–55 LET 56 LET IN VEČ VSEM ENAKO

Vsi anketiranci

zaposleni, stari 20-45 let

zaposleni, stari 46-70 let

Zaposleni, stari 20-45 let v statistično značilno višji meri pripisujejo posamezno lastnost posamezni ciljni skupini v primerjavi z zaposlenimi, starimi 46-70 let

Zaposleni, stari 46-70 let v statistično značilno višji meri pripisujejo posamezno lastnost posamezni ciljni skupini v primerjavi z zaposlenimi, starimi 20-45 let

PRIKAZ V ČASU

PRIKAZ PO CILJNIH 

SKUPINAH

ZAPOSLENI, STARI 20-45 

LET - V ČASU

VSI ANKETIRANCI
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Odgovarjajo vsi anketiranci

Mlajši anketiranci imajo na večini lastnostih boljšo percepcijo o mlajših zaposlenih (do 45 let), medtem ko imajo starejši boljšo percepcijo o starejših zaposlenih (46 in več let).



ZAPOSLENI, STARI 20-45 

LET - V ČASU

PRIPISOVANJE LASTNOSTI STAROSTNIM 

SKUPINAM – v času

STALIŠČA O MEDGENERACIJSKEM SODELOVANJU NA DELOVNEM MESTU

Q: Kateri starostni skupini zaposlenih bi pripisali naslednje…

18–30 LET 31–45 LET 46–55 LET 56 LET IN VEČ VSEM ENAKO

sprejemanje optimalnih odločitev

dobro delo v kriznih situacijah

dobro delo v skupini

zanesljivost

kvalitetno opravljeno delo

znanje

pripravljenost učiti se, nadgraditi svoje znanje

kreativnost

delavnost

lojalnost

ambicioznost

učinkovitost

prilagodljivost

hitro reagiranje v kriznih situacijah

dobra uporaba računalnika, tehnologije

izkušenost

mentoriranje oz. neformalno deljenje svojega znanja

sposobnost sinteze
sposobnost sinteze

združitve delov informacij, podatkov v novo, smiselno celoto

3. merjenje 2022

1. merjenje 2020

2. merjenje 2021

PRIKAZ V ČASU

PRIKAZ PO CILJNIH 

SKUPINAH

VSI ANKETIRANCI

19

Odgovarjajo vsi anketiranci

Oznaka statistično značilnih razlik v času 2020 - 2022

Glede na prvo merjenje, leta 2020, anketiranci starostni skupini 18-30 let v višji meri pripisujejo delavnost ter izkušenost, starostni skupini 31-45 let v višji meri

pripisujejo delavnost, starostni skupini 46-55 let v višji meri pripisujejo znanje, delavnost ter mentoriranje oz. deljenje svojega znanja, starejšim od 56 let pa v višji

meri pripisujejo dobro delo v kriznih situacijah ter lojalnost.



PRIPISOVANJE LASTNOSTI STAROSTNIM SKUPINAM -

delovno aktivni (20-45) v času 

STALIŠČA O MEDGENERACIJSKEM SODELOVANJU NA DELOVNEM MESTU

Q: Kateri starostni skupini zaposlenih bi pripisali naslednje…

18–30 LET 31–45 LET 46–55 LET 56 LET IN VEČ VSEM ENAKO

sprejemanje optimalnih odločitev

dobro delo v kriznih situacijah

dobro delo v skupini

zanesljivost

kvalitetno opravljeno delo

znanje

pripravljenost učiti se, nadgraditi svoje znanje

kreativnost

delavnost

lojalnost

ambicioznost

učinkovitost

prilagodljivost

hitro reagiranje v kriznih situacijah

dobra uporaba računalnika, tehnologije

izkušenost

mentoriranje oz. neformalno deljenje svojega znanja

sposobnost sinteze
sposobnost sinteze

združitve delov informacij, podatkov v novo, smiselno celoto

3. merjenje 2022

1. merjenje 2020

2. merjenje 2021

Oznaka statistično značilnih razlik v času 2020 - 2022

ZAPOSLENI, STARI 20-45 

LET - V ČASU

PRIKAZ V ČASU

PRIKAZ PO CILJNIH 

SKUPINAH

VSI ANKETIRANCI
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Na grafih so prikazani rezultati na starostni skupini delovno aktivnih, starih od 20 do 45 let, v času 

Glede na prvo merjenje, leta 2020, mlajši zaposleni, stari od 20 do 45 let, starostni skupini 46-55 let v višji meri pripisujejo dobro delo v kriznih situacijah,

mentoriranje oz. deljenje svojega znanja ter sposobnost sinteze, starejšim od 56 let pa v višji meri pripisujejo lojalnost, ambicioznost ter hitro reagiranje v kriznih

situacijah.



PRENOS ZNANJA IN VEŠČIN S 

STAREJŠIH ZAPOSLENIH NA 

MLAJŠE ZAPOSLENE

7 od 10 anketiranih se strinja, da imajo uspešna podjetja

dober sistem prenosa znanja in veščin s starejših na mlajše

zaposlene.

Med ciljnima skupinama ali glede na priklic akcije ne prihaja

do statističnih razlik.

Delež anketiranih, ki so ocenili, da imajo uspešna podjetja

dober sistem prenosa znanja in veščin s starejših zaposlenih

na mlajše zaposlene, s pozitivnimi ocenami (6-7) leta 2022

ostaja na ravni predhodnih merjenj.

Q: V kolikšni meri se strinjate z naslednjim?

USPEŠNA PODJETJA IMAJO DOBER SISTEM PRENOSA 

ZNANJA IN VEŠČIN S STAREJŠIH ZAPOSLENIH NA 

MLAJŠE ZAPOSLENE

1% 2% 2%
8%

16%
22%

50%

1

Sploh se ne

strinjam

2 3 4 5 6 7

Popolnoma se

strinjam

% POZITIVNIH OCEN 6-7

72%

STALIŠČA O MEDGENERACIJSKEM 

SODELOVANJU NA DELOVNEM MESTU

M = 6,0

Oznaka statistično značilnih razlik v 

času 2020 - 2022

PRIMERJAVA V ČASU 2020 – 2022

(DELEŽ POZITIVNIH OCEN 6-7)

Zaposleni, od 

20 do 45 let

69%

Zaposleni, od 

46 do 70 let

75%

PRIMERJAVA MED CILJNIMI 

SKUPINAMI

% POZITIVNIH OCEN 6-7
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Odgovarjajo vsi anketiranci



PRENOS ZNANJA IN VEŠČIN 

MLAJŠIH ZAPOSLENIH NA 

STAREJŠE ZAPOSLENE

4 od 10 zaposlenih se strinjajo, da imajo uspešna podjetja

dober sistem prenosa znanja in veščin z mlajših zaposlenih

na starejše.

Med ciljnima skupinama ali glede na priklic akcije ne prihaja

do statističnih razlik.

Delež anketiranih, ki so ocenili, da imajo uspešna podjetja

dober sistem prenosa znanja in veščin z mlajših zaposlenih

na starejše zaposlene, s pozitivnimi ocenami (6-7) je v

primerjavi s 1. merjenjem iz 2020 nekoliko nižji, vendar razlika

ni statistično pomembna.

Q: V kolikšni meri se strinjate z naslednjim?

STALIŠČA O MEDGENERACIJSKEM 

SODELOVANJU NA DELOVNEM MESTU

Oznaka statistično značilnih razlik v 

času 2020 - 2022

PRIMERJAVA V ČASU 2020 – 2022

(DELEŽ POZITIVNIH OCEN 6-7)

Zaposleni, od 

20 do 45 let

45%

Zaposleni, od 

46 do 70 let

42%

PRIMERJAVA MED CILJNIMI 

SKUPINAMI

% POZITIVNIH OCEN 6-7

USPEŠNA PODJETJA IMAJO DOBER SISTEM 

PRENOSA ZNANJA IN VEŠČIN Z MLAJŠIH 

ZAPOSLENIH NA STAREJŠE ZAPOSLENE

47% 47%
44%

1. merjenje

2020

2. merjenje

2021

3. merjenje

2022

6% 6% 9%

18% 18%
15%

29%

1

Sploh se ne

strinjam

2 3 4 5 6 7

Popolnoma se

strinjam

44%

M = 5,0

% POZITIVNIH OCEN 6-7

22

Odgovarjajo vsi anketiranci



SPLOŠNA OCENA 

ZADOVOLJSTVA Z 

DELOVNIM OKOLJEM

4 od 10 zaposlenih v podjetjih, kjer sta dva ali več zaposlenih,

so na splošno zadovoljni z delovnim okoljem (pozitivne ocene

6-7). Zaposleni, stari od 20 do 45 let, so nekoliko manj

zadovoljni, medtem ko so zaposleni, stari od 46 do 70 let

nekoliko bolj zadovoljni, vendar razliki med ciljnima

skupinama nista statistično pomembni.

Ocena splošnega zadovoljstva je nekoliko višja kot v letu 2020,

vendar razlika ni statistično pomembna.

Q: Kako bi ocenili splošno zadovoljstvo z vašim delovnim okoljem? 

Odgovarjajo anketiranci, ki so zaposleni in delajo v podjetjih, 

kjer je več kot en zaposleni. 

4% 5%
9%

14%

27%
23%

19%

1

Sploh nisem

zadovoljen/

zadovoljna

2 3 4 5 6 7

Popolnoma

sem zadovoljen

/ zadovoljna

39% 41% 42%

1. merjenje

2020

2. merjenje

2021

3. merjenje

2022

PRIMERJAVA V ČASU 2020 – 2022

(DELEŽ POZITIVNIH OCEN 6-7)

% POZITIVNIH OCEN 6-7

42%

SPLOŠNA OCENA ZADOVOLJSTVA Z 

DELOVNIM OKOLJEMSTALIŠČA O MEDGENERACIJSKEM 

SODELOVANJU NA DELOVNEM MESTU

Zaposleni, od 

20 do 45 let

39%

Zaposleni, od 

46 do 70 let

46%

PRIMERJAVA MED CILJNIMI 

SKUPINAMI

M = 5,0

% POZITIVNIH OCEN 6-7
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Oznaka statistično značilnih razlik v 

času 2020 - 2022



ZADOVOLJSTVO Z 

RAZLIČNIMI VIDIKI 

DELOVNEGA OKOLJA
Q: Kako bi ocenili zadovoljstvo z naslednjimi vidiki delovnega okolja, kjer ste 

zaposleni?

Odgovarjajo anketiranci, ki so zaposleni in delajo v podjetjih, 

kjer je več kot en zaposleni. 

OCENA ZADOVOLJSTVA Z RAZLIČNIMI 

VIDIKI DELOVNEGA OKOLJASTALIŠČA O MEDGENERACIJSKEM 

SODELOVANJU NA DELOVNEM MESTU

% POZITIVNIH 

OCEN 6-7

POVPREČNA 

OCENA

kvaliteta opravljenega dela

vzdušje, odnosi med zaposlenimi

sistem prenosa znanja in veščin s 

starejših zaposlenih na mlajše

količina opravljenega dela

vzdušje, odnosi med vodstvom in 

zaposlenimi

način vodenja podjetja, organizacije

sistem prenosa znanja in veščin z 

mlajših zaposlenih na starejše

*

*

* Z namenom primerljivosti z ostalimi trditvami je pri seštevku

ocen 6 + 7 teh dveh trditev odgovorna opcija „tega v našem

podjetju, organizaciji ne prakticiramo“, izločena iz računanja

povprečne ocene.

Oznaka statistično značilnih razlik med anketiranci s 

priklicem akcije ter brez priklica akcije

50%
zaposleni s 

priklicem 

akcije

M=5,4

M=4,9

M=4,9

M=5,0

M=4,6

M=4,3

M=4,4

48%

44%

40%

37%

38%

28%

25%

53%

41%

45%

44%

30%

28%

26%

50%

43%

42%

39%

35%

28%

26%

Vsi anketiranci

zaposleni, stari 20-45 let

zaposleni, stari 46-70 let

Največ zaposlenih je zadovoljnih s kvaliteto opravljenega dela.

Glede na raven zadovoljstva med zaposlenimi sledi vzdušje oz.

odnosi med zaposlenimi ter sistem prenosa znanja in veščin s

starejših na mlajše. Na drugi strani so najmanj zadovoljni s

sistemom prenosa znanja in veščin z mlajših na starejše

zaposlene.

Statistično značilno je več zaposlenih, ki so priklicali

oglaševalsko kampanjo, zadovoljnih s sistemom prenosa

znanja in veščin s starejših zaposlenih na mlajše ter s količino

opravljenega dela ter s sistemom prenosa znanja in veščin z

mlajših zaposlenih na starejše. 25

47%
zaposleni s 

priklicem 

akcije

30%
zaposleni s 

priklicem 

akcije



ZADOVOLJSTVO Z 

RAZLIČNIMI VIDIKI 

DELOVNEGA OKOLJA

– v času

STALIŠČA O MEDGENERACIJSKEM 

SODELOVANJU NA DELOVNEM MESTU
Odgovarjajo anketiranci, ki so zaposleni in delajo v podjetjih, 

kjer je več kot en zaposleni. 

PRIMERJAVA V ČASU 2020 – 2022

(DELEŽ POZITIVNIH OCEN 6-7)

kvaliteta opravljenega dela

vzdušje, odnosi med zaposlenimi

sistem prenosa znanja in veščin s 

starejših zaposlenih na mlajše

količina opravljenega dela

vzdušje, odnosi med vodstvom in 

zaposlenimi

način vodenja podjetja, organizacije

sistem prenosa znanja in veščin z 

mlajših zaposlenih na starejše

3. merjenje 

2022

1. merjenje 

2020

2. merjenje 

2021

*

*

Zadovoljstvo zaposlenih se je v 2022, v primerjavi z začetnim

merjenjem 2020, značilno povečalo, ko gre za vzdušje, odnose

med zaposlenimi ter pri sistemu prenosa znanja in veščin s

starejših zaposlenih na mlajše.

Nekoliko višje kot v letu 2022 je tudi zadovoljstvo s kvaliteto

opravljenega dela, odnosi med vodstvom in zaposlenimi,

načinom vodenja podjetja ter s sistemom prenosa znanja in

veščin z mlajših zaposlenih na starejše, medtem ko je

zadovoljstvo s količino opravljenega dela nekoliko manjše kot

v letu 2020.

Q: Kako bi ocenili zadovoljstvo z naslednjimi vidiki delovnega okolja, kjer ste 

zaposleni?

26

Oznaka statistično značilnih razlik v 

času 2020 - 2022

* Z namenom primerljivosti z ostalimi trditvami je pri seštevku

ocen 6 + 7 teh dveh trditev odgovorna opcija „tega v našem

podjetju, organizaciji ne prakticiramo“, izločena iz računanja

povprečne ocene.



do 3 leta dlje od polne 

delovne dobe

predčasno se bom upokojil

ne vem

še ne razmišljam o upokojitvi

5 let dlje ali več od polne 

delovne dobe

od 3 do 5 let dlje od polne 

delovne dobe

do izpolnitve pogojev polne 

delovne dobe (pogoj je starost 60 let 

in 40 let delovne dobe oz. starost 65 let 

in 15 let zavarovalne dobe) 

NAMERA 

UPOKOJITVE

42 % zaposlenih namerava ostati aktiven do izpolnitve

pogojev polne delovne dobe. Ta namera je višja med

zaposlenimi, starimi 46 do 70 let oz. nižja med zaposlenimi,

starimi od 20 do 45 let.

35 % zaposlenih še ne razmišlja o upokojitvi, pri čemer je ta

delež višji med mlajšimi zaposlenimi (20 do 45 let) in nižji med

starejšimi zaposlenimi.

Starejši zaposleni v večji meri kot mlajši razmišljajo tudi o

podaljšanju delovne aktivnosti do 3 leta dlje od polne delovne

dobe.

Q: Do kdaj nameravate ostati delovno aktivni?

STALIŠČA O MEDGENERACIJSKEM 

SODELOVANJU NA DELOVNEM MESTU NAMERA OSTATI 

DELOVNO AKTIVNI

ZAPOSLENI, OD 

20 DO 45 LET

ZAPOSLENI, OD 

46 DO 70 LET

Oznaka statistično značilnih razlik med skupinami.
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Anketiranci, ki so zaposleni
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Hvala za pozornost.

Aragon d.o.o.

Ulica 28. maja 49

1000 Ljubljana

www.aragon.si

www.plusplet.com
T: 01 547 17 08info@aragon.si
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