
Pokojninska vrzel med spoloma

ŽENSKE IN 
POKOJNINA



ŽENSKE IN POKOJNINA - Pokojninska vrzel med spoloma 3

Vsebina:

Publikacija je del projekta Moje delo. Moja pokojnina., ki ga iz sredstev Programa za pravice, 
enakost in državljanstvo sofinancira Evropska unija. Nosilec projekta je Ministrstvo za delo, 
družino, socialne zadeve in enake možnosti, projektni partner pa Zavod za pokojninsko in in-
validsko zavarovanje Slovenije. 

Namen projekta je izpostaviti problem pokojninske vrzeli med ženskami in moškimi ter pre-
učiti njene glavne vzroke in značilnosti. S projektom vključujemo vidik enakosti spolov v po-
kojninsko politiko, ozaveščamo o posledicah različnih življenjskih in kariernih odločitev ter 
možnosti v poklicnem in zasebnem življenju na pokojnine ter informiramo o pokojninskem 
sistemu v Sloveniji. 

Evropska komisija ni odgovorna za vsebino in njeno nadaljnjo uporabo, ker predstavlja pogle-
de izvajalca projekta.

V publikaciji navedene informacije odražajo stanje na dan 1. 11. 2020, razen v primerih, kjer je 
izrecno navedeno za katero obdobje velja oziroma se nanaša.
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Enakost žensk in moških je kot temeljno načelo demokratičnih družb zapisana v 
številnih mednarodnih in domačih dokumentih  Ena najpomembnejših sestavin 
tega načela je enaka ekonomska neodvisnost žensk in moških – 9-odstotna plač-
na in 16-odstotna pokojninska vrzel v letu 2019 ne govorita v prid udejanjanju 
tega načela v praksi  

Čeprav pri sprejemanju številnih življenjskih in kariernih odločitev praviloma ne 
pomislimo na to, kako utegnejo le-te vplivati na možnost naše upokojitve ali viši-
no pokojnine, bi jih pravzaprav morali pretehtati tudi s tega gledišča  Všečne od-
ločitve v dani situaciji imajo lahko  dolgoročno tudi negativen vpliv, – posledice 
teh odločitev in dejanske možnosti, ki jih imamo na voljo, pa se seštevajo skozi 
celotno delovno kariero in odrazijo pri pokojnini  Praviloma je njihov vpliv bolj ne-
gativen za ženske kot za moške  Na nekatere lahko vplivamo sami, nekatere so 
vgrajene v delovanje naše družbe, delovnih okolij in družin  A to ne pomeni, da jih 
moramo dojemati in sprejemati kot dokončne  

Eden ključnih vzrokov za številne izraze neenakosti žensk in moških v naši družbi 
so spolni stereotipi  Spolni stereotipi botrujejo temu, da ženske opravijo več nepla-
čanega dela (skrb za otroke, ostarele, bolne, invalidne, gospodinjska opravila) in 
‚kazen‘ za to plačajo s povprečno nižjimi pokojninami kakor moški  Številne dru-
ge neenakosti, ki so ravno tako posledica spolnih stereotipov, se kažejo na trgu 
dela – ženske kljub povprečno višji izobrazbi prejemajo povprečno nižje plače, jih 
je manj na mestih odločanja in so skoncentrirane v finančno slabše ovrednote-
nih poklicnih skupinah  Veliko manj jih je zaposlenih v tako imenovanih poklicih 
prihodnosti (npr  računalništvo, informatika, robotika, umetna inteligenca), kjer 
so višje tudi plače  Zaradi skrbstvenih obveznosti ženske tudi pogosteje delajo s 
krajšim delovnim časom – tudi to ima negativne posledice na možnost upokojitve 
in višino pokojnine 

Publikacija je namenjena temu, da bomo laže prepoznali različne neenakosti, s 
katerimi se moški in ženske srečujemo skozi celotno življenjsko oziroma delovno 
obdobje, ter možnosti, ki jih imamo na voljo, da zmanjšamo njihov morebitni ne-
gativni vpliv – vse z namenom, da bodo naše karierne ter življenjske odločitve, s 
katerimi lahko vplivamo na naše upokojitvene možnosti, bolj premišljene in infor-
mirane 

 ženske imajo povprečno nižje plače

 ženske opravijo več neplačanega dela 

 ženske so pogosteje odsotne z dela zaradi nege bolnih

 ženske so redkeje na vodstvenih položajih

 ženske pogosteje delajo v slabše plačanih dejavnostih

 ženske se upokojujejo z manj delovne dobe

 karierni razvoj žensk je počasnejši

 ženske pogosteje delajo s krajšim delovnim časom

 ženske zaradi starševstva plačajo višji karierni davek 

kakor moški

POKOJNINSKA VRZEL MED SPOLOMA - VZROKI
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Kaj je pokojninska vrzel med spoloma?
Pokojninska vrzel med spoloma nam pove, za koliko so povprečne pokojnine moških 
višje od povprečnih pokojnin žensk. Drugače rečeno, pokojninska vrzel je seštevek 
vseh nakopičenih neenakosti, s katerimi se srečujejo ženske skozi celotno obdobje 
zaposlitve. 

V Evropski uniji je najvišja pokojninska vrzel v Luksemburgu – tam ženske prejemajo 
za 43 % nižje pokojnine kakor moški – in najnižja v Estoniji – tam so pokojnine žensk 
od moških nižje za 1 %. V EU-27 znaša pokojninska vrzel skoraj 30 %, v Sloveniji pa 
18 %1. 

1 Po podatkih Eurostata znaša pokojninska vrzel v Sloveniji za leto 2019 16,4 %, vendar še ni na razpolago 
podatkov za EU–27, zato so navedeni podatki za leto 2018.

Vir: Eurostat

Kje so vzroki za pokojninsko vrzel med 
spoloma?
Kot glavni vzrok za pokojninsko vrzel med spoloma različne tuje in domače analize 
običajno navajajo različno udeležbo žensk in moških na trgu dela in v neplačanem 
delu, kot tudi posledico socialnih politik in pokojninskih sistemov. Razlike na trgu 
dela so predvsem odraz odločitev in možnosti žensk o prisotnost na trgu dela zaradi 
usklajevanja poklicnega in družinskega življenja, kar vpliva na višino pokojnine. To, 
da ženske v povprečju prejemajo nižje plače kakor moški, opravijo več neplačane-
ga dela, so z dela pogosteje odsotne zaradi nege bolnih družinskih članov in članic, 
prevladujejo v slabše vrednotenih poklicih in jih je manj na vodstvenih mestih itd. 
so glavni pokazatelj razlik med ženskami in moškimi na trgu dela. Pokojninski sis-
tem temelji na višini vplačil, zato se vsak manko v času delovne aktivnosti odraža pri 
pokojnini. Ker prejemajo ženske v povprečju nižje plače, so tudi njihove pokojnine 
posledično nižje in so v starosti pogosteje izpostavljene revščini kakor moški. Še zlasti 
so revščini izpostavljene starejše ženske, ki živijo v samskih gospodinjstvih. 
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Slika: Pokojninska vrzel pri starejših od 65 let v državah članicah EU, 2018
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Upokojenke v EU-27 dobijo 70,5 centov za vsak 
evro, ki ga dobijo upokojenci. (Vir: Eurostat, 2018)

Upokojenke v Sloveniji dobijo 82,2 centa za vsak 
evro, ki ga dobijo upokojenci. (Vir: Eurostat, 2018)

V Sloveniji so pokojnine moških od ženskih višje za 
17,8 %. Preračunano to pomeni, da upokojenke od 
27. oktobra do konca leta ne prejemajo več dohodka.  
(Vir: Eurostat, 2018, lasten preračun)

V EU-27 so pokojnine moških od ženskih  
višje za 29,5 %. Preračunano to  
pomeni, da upokojenke od  
16. septembra do konca leta  
ne prejemajo več dohodka. 
(Vir: Eurostat, 2018,  
lasten preračun)
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 Plačna vrzel

V Sloveniji je bila leta 2018 plačna vrzel med spoloma po podatkih Eurostata skoraj  
9 %, v EU-27 pa skoraj 15 %. To pomeni, da ženske v Sloveniji od 27. novembra do 
konca leta, ženske v EU-27 pa od 7. novembra do konca leta, delajo brez plačila. Če-
prav spada Slovenija med države z nizko plačno vrzeljo, pa ob povprečni plači to po-
meni, da v enem mesecu moški povprečno zasluži skoraj sto evrov več kakor ženska 
in v desetih letih dobrih 11.000 evrov več. 

Zakaj ženske v povprečju zaslužijo manj, čeprav so povprečno bolje izobražene kakor 
moški? Odgovor na to vprašanje ni enostaven. Vzroki za plačno vrzel se namreč skri-
vajo v številnih dejavnikih. Med pomembnejšimi so:

 ženske prevladujejo v poklicih in panogah, kjer so plače nižje (npr. skrbstveni po-
klici, storitvene dejavnosti …) – govorimo o podcenjenosti ženskega dela,

 žensk je mnogo manj v tako imenovanih poklicih prihodnosti, ki so plačani bolje 
(npr. informacijsko-komunikacijske tehnologije, programiranje …),

 starševstvo je za karierni razvoj žensk večja ovira kakor za moške: ženske se zaradi 
družinskih obveznosti pogosteje kakor moški odpovedo napredovanju, zaradi laž-
jega usklajevanja zasebnega in poklicnega življenja pogosteje zamenjajo službo 
in so pogosteje kakor moški z dela odsotne zaradi skrbi za bolne družinske člane 
in članice,

 ženske opravijo levji delež neplačanega dela (skrb za gospodinjstvo, otroke, osta-
rele, pomoči potrebne), ki je nujno potrebno, a finančno neovrednoteno,

 žensk je mnogo manj na mestih odločanja, zlasti na najvišjih, kjer so plače določe-
ne z individualnimi pogodbami in dodatki,

PLAčNA VRZEL MED POVPREčNO NEtO PLAčO V SLOVENIJI

Vira: Plačna vrzel: Eurostat / Povprečna neto plača 2018: SURS (ostalo lastni preračuni)

Slovenija EU-27

Ženske Moški Ženske Moški

Stopnja zaposlenosti,  
stari 20 – 64 let 

73 % 80 % 67 % 79 %

Stopnja zaposlenosti s terciarno 
izobrazbo, stari 30 – 34 let 

91 % 96 % 83 % 93 %

Stopnja zaposlenosti tistih brez otrok, 
stari 20 – 49 let 

82 % 86 % 78 % 80 %

Stopnja zaposlenosti tistih z otrokom, 
mlajšim od 6 let,  
stari 20 – 49 let 

85 % 97 % 68 % 92 %

Delo s krajšim delovnim časom,  
stari 20 – 64 let 

12 % 5 % 29 % 8 %

Stopnja brezposelnosti,  
stari 20 – 64 let 

5 % 4 % 7 % 6 %

Stopnja dolgotrajne brezposelnosti,  
stari 20 – 64 let 

2 % 2 % 3 % 3 %

Stopnja brezposelnosti mladih  
(24 – 29 let)

9 % 6 % 9 % 9 %

Največje gospodarske družbe,  
ki kotirajo na borzi 

- Predsednica/predsednik uprave 15 % 85 % / /

- Članice/člani uprav 25 % 75 % / /

- Predstavnice/predstavniki zaposlenih 35 % 65 % / /

Stopnja tveganja revščine starejših  
od 65 let 

25 % 15 % 21 % 16 %

Stopnja tveganja revščine starejših  
od 75 let 

31 % 15 % 23 % 15 %

Vir: Eurostat, EIGE (2019)

ŽENSKE IN MOšKI V štEVILKAh 
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 ženske prevladujejo v javnem sektorju, kjer so delovna mesta bolj varna in pravilo-
ma omogočajo lažje usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja – a so na šte-
vilnih delovnih mestih plače na ravni minimalnih (strežno osebje v zdravstvenih 
ustanovah, številna delovna mesta v socialno-varstvenih zavodih …).

Kot je pokazala analiza Inštituta za ekonomska raziskovanja2, narejena na vzorcu upo-
kojenk in upokojencev, so imele upokojenke, ki so se upokojile po pogojih ZPIZ-1, kar 
za 11,6 % nižjo pokojninsko osnovo, oziroma 3,6 %, če so se upokojile po pogojih 
ZPIZ-2, v primerjavi z upokojenci. Oboje je posledica prejemanja nižjih plač. 

 Neplačano delo

     Vir: Eurofound (2012)

Kljub polni zaposlenosti opravijo ženske večino neplačanega dela, kar vključuje skrb-
stveno in gospodinjsko delo. Ne le, da so ženske dvojno obremenjene, ampak so tudi 
prikrajšane za številne karierne možnosti in priložnosti. Po drugi strani pa so prikraj-
šani tudi moški, ki opravijo sicer nekoliko več plačanega dela, in sicer za čas, ki bi ga 
lahko preživljali s svojimi otroki. 

Da bi lažje usklajevale vse obveznosti, ženske pogosteje delajo s krajšim delovnim 
časom – nižja ni le plača, takšna oblika dela vpliva na njihovo pokojnino. Pokojninska 
doba se namreč pridobiva v odvisnosti od polnega delovnega časa: če delamo krajši 
delovni čas, v enem letu ne pridobimo eno leto pokojninske dobe temveč manj. Npr., 
če delamo s štiriurnim dnevnim delovnikom, v enem letu dela pridobimo zgolj šest 
mesecev pokojninske dobe. To pa ne velja v primeru, če delamo s krajšim delovnim 

2 Bartolj, T., Kalar, B. in Kump, N. (2019). Analiza vzrokov pokojninske vrzeli med ženskami in moškimi v 
Republiki Sloveniji. Ljubljana: Inštitut za ekonomska raziskovanja.

časom zaradi starševstva. Takrat pridobivamo toliko pokojninske dobe, kot bi jo, če bi 
delo opravljali s polnim delovnim časom.

30 % 13 %

8 % 5 %

       Vir: Eurostat (2019) 

 Odsotnosti z dela zaradi skrbi za bolne

Vir: NIJZ (2018)

Nega ožjega družinskega člana ali članice je pri nas urejena bolje kakor v večini dru-
gih držav, saj nam pripada denarno nadomestilo. Podatki kažejo, da veliko večino 
dni dopusta za tovrstno nego izrabijo ženske. Razlogov za to je več, temeljijo pa na 
spolnih stereotipih:

 prepričanje, da za bolnega otroka najbolje poskrbi mama. A nego, sočutje, toplino, 
hrano in pijačo so v enaki meri kot matere sposobni zagotavljati tudi očetje. Če 
trdimo, da mama bolje poskrbi za bolnega otroka, potem v resnici sporočamo, da 
so očetje nekompetentni – takšno prepričanje ne sodi več v 21. stoletje;

 delovno okolje je pogosto nenaklonjeno odsotnosti moških zaradi nege otrok. 
Na moške veliko delodajalcev (in družbe) gleda kot na delavce brez skrbstvenih 
obveznosti. A raziskave kažejo, da si moški želijo preživljati več časa s svojimi dru-
žinami. Možnost usklajevanja zasebnega in poklicnega življenja močno vpliva na 
zadovoljstvo s službo in zdravje. Delodajalcu, ki bo omogočal usklajevanje obeh 
sfer življenja, se bo to obrestovalo z večjim zadovoljstvom zaposlenih, večjo pripa-
dnostjo, večjo predanostjo delu …; 

ODSOtNOStI Z DELA 
ZARADI NEGE BOLNEGA 

DRUŽINSKEGA  
čLANA/čLANICE

DELO S KRAJšIM 
DELOVNIM čASOM
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 ženske večji del skrbstvenih obveznosti pogosto prevzemajo nase kar same, saj jih 
dojemajo kot izključno svojo nalogo. Zakaj? Ker so tako počele njihove babice in 
mame, ker so tako vzgojene, ker menijo, da je tako prav, ker jim tako sporoča druž-
ba... In smo spet pri spolnih stereotipih – pri zakoreninjenih predstavah, kaj naj bi 
počele ženske in kaj moški. 

  Nižji (prekinjeni) socialni prispevki zaradi skrbstvenih 
obveznosti

Slovenija sicer ne sodi med države, kjer bi ženske množično prekinjale kariero zaradi 
skrbstvenih obveznosti. A vendar se lahko ob pomanjkanju kapacitet za institucio-
nalno varstvo starejših, bolnih in otrok zgodi tudi to. Zagotovitev dostopnega in ka-
kovostnega otroškega varstva je eden najpomembnejših ukrepov, ki – zlasti ženskam 
– omogoča prisotnost na trgu dela. Spolni stereotipi botrujejo temu, da je skrb za 
majhne otroke večinoma v domeni žensk, zato so one tiste, ki prekinejo zaposlitev, če 
možnosti organiziranega varstva otrok ne ustrezajo potrebam družine. Enako velja, 
če ni storitev za pomoči potrebne starejše, bolne in invalidne. 

Ženske tudi pogosteje delajo s krajšim delovnim časom zaradi starševstva. Čeprav je 
neposredni učinek zgolj nekaj let tovrstnega dela na višino pokojnine morda zane-
marljiv, pa ima lahko številne druge posledice, ki se kopičijo in kot celota vplivajo na 
višino pokojnine. Gre predvsem za manjše ali zakasnele možnosti kariernega razvoja 
– to pa posledično vpliva na višino plače in plačanih prispevkov, na katerih temelji 
naša pokojnina. 

 Sočasno upokojevanje

 V nekaterih primerih imajo ženske nižjo pokojninsko dobo zaradi sočasnega upoko-
jevanja s partnerji. Ko upokojitveno starost doseže moški, se zaradi želje po skupnem 
preživljanju časa upokoji tudi ženska. Ker je praviloma mlajša, takrat še ne dosega 
zanjo najugodnejših upokojitvenih pogojev. Njena pokojnina je tako lahko nižja. To 
se v družinskem proračunu z dvema pokojninama morda niti ne pozna veliko. A žen-
ske v povprečju živijo dlje in manko se pokaže, če ženska ostane sama in je odvisna 
zgolj od svoje pokojnine. Ravno tako ni nujno, da so prihodki združeni v skupnem 
družinskem proračunu. Sočasno upokojevanje, ko ima eden od partnerjev (v veliki 
večini primerov bo to ženska) znatno nižji dohodek, lahko pomeni tudi, da je blaginja 
ženske v veliki meri odvisna od tega, v kakšni meri partner z njo deli svoj dohodek. 

POVPREčNA 
StAROSt OB 
SKLENItVI ZAKONSKE 
ZVEZE

34 let
NEVESTA

36 let
9 mesecev

ŽENIN

Vir: SURS (2019)

Sploh se ne 
strinjam

Se nekoliko 
strinjam

Ne morem 
se odločiti

 Pretežno se 
strinjam

Popolnoma se 
strinjam

  6 % 13 % 9 %

Pokojnina partnerice/partnerja je pomemben dejavnik, 
ki prispeva h kakovostnemu življenju v pokoju.

  36 %   37 %

Spolni stereotipi in pričakovanja o 
vlogah spolov: pomemben vzrok 
neenakosti
Po mnenju stroke predstavljajo spolni stereotipi enega najbolj trdovratnih vzrokov 
za neenakost spolov v družbi, saj lahko med drugim vplivajo na ključne odločitve 
glede interesov, izobraževanja ter kariernih poti žensk in moških. Spolni stereotipi so 
zelo trdovratni: da jih presežemo, so pogosto potrebna ne le desetletja, ampak celo 
stoletja. In čez čas so res videti smešno in neživljenjsko. Še pred stotimi leti npr. učite-
ljica ni smela biti poročena ali nositi očal, ker da bi bila videti preveč učena, še nekaj 
desetletij nazaj so moški na novico o rojstvu otroka čakali pred vrati porodnišnice, 
danes pa je nekaj najbolj normalnega, da prisostvujejo porodu. 

POKOJNINA PARtNERICE/PARtNERJA JE POMEMBEN DEJAVNIK, KI 
PRISPEVA h KAKOVOStNEMU ŽIVLJENJU V POKOJU.

Vir: Anketa projekta Moje delo. Moja pokojnina. 2019
N = 2660 (70 % žensk) 



ŽENSKE IN POKOJNINA - Pokojninska vrzel med spoloma ŽENSKE IN POKOJNINA - Pokojninska vrzel med spoloma14 15

Eden najpogostejših stereotipov je, da so fantje bolj talentirani za tehniko, dekleta pa 
se že rodijo s skrbstvenim nagonom. A v resnici ni tako enostavno. Številne raziskave 
namreč dokazujejo, da so moški enako dobri vzgojitelji, socialni delavci, zdravstve-
ni tehniki, negovalci bolnih, ženske pa enako dobre v matematiki, programiranju, 
znanosti. Talenti so namreč porazdeljeni ne glede na spol. Kljub temu si tako dekleta 
kot fantje večinoma izbirajo takšne smeri šolanja, v katerih prevladuje njihov spol. 
Tako je fantov več na področju strojništva, računalništva, matematike, tehnologije, 
deklet pa na področju vzgoje, izobraževanja, zdravstvene nege, sociale ipd. Izbira 
smeri izobraževanja pogosto nima kaj dosti povezave z dejanskimi talenti in interesi, 
ki jih nekdo ima, ampak temelji na predpostavki, da je tako pač prav. Koncentracija 
žensk v slabše plačanih poklicih in panogah je eden od vzrokov za pokojninsko vrzel. 

Če vemo, da temeljni vzroki za pokojninsko vrzel nastanejo zaradi spolnih stereo-
tipov, potem je nujno, da jih odpravljamo. Že otroke je treba spodbujati, da svoje 
talente razvijajo na področju, ki jih zanima. Čeprav je to dolgotrajen proces, pa bomo 
le s spodbujanjem deklic, ki kažejo zanimanje za tehniko, naravoslovje, matematiko, 
inženirske poklice, računalništvo in informatiko, ter s spodbujanjem dečkov, ki kažejo 
zanimanje za skrb za druge, zdravstveno nego, vzgojiteljske in pedagoške poklice, 
počasi presegli šolanje in zaposlovanje v spolno stereotipnih smereh ter tako na dol-
gi rok pripomogli tudi k postopnemu odpravljanju enega izmed vzrokov za nastanek 
plačne in pokojninske vrzeli.

Seveda pa ne smemo pozabiti na domače okolje – največ lahko za odpravljanje ško-
dljivih spolnih stereotipov naredimo sami. Kot starši opazujemo otroka in vidimo, kaj 
ga zanima, njegov razvoj spodbujamo v tej smeri. Da otrokovih potencialov ne uni-
čujemo s stavki kot ‚ah, to pa ni za punce ali fante‘. 

Naslednje področje, kjer se močno odražajo spolni stereotipi, je delitev domačega 
dela. Ženske – ne glede na to, ali so na trgu dela ali ne – opravijo bistveno več gospo-
dinjskega in skrbstvenega dela. Raziskave o porabi časa kažejo, da moški prosti čas 
pogosteje porabijo za šport in hobije, ženskam pa prostega časa niti ne ostane prav 
veliko, sploh tistim z majhnimi otroki. Prav bi bilo, da bi bile ženske manj obremenje-
ne z neplačanim gospodinjskim delom, saj to povečuje njihove prihodke in ekonom-
sko neodvisnost, s tem pa posledično vpliva na zmanjšanje pokojninske vrzeli, ki se 
odraža tudi v obliki ‚kazni‘ zaradi starševstva in gospodinjenja. 

Je res, da mama bolje poskrbi za bolnega otroka, ki potrebuje nego, potrebuje soču-
tje in toplino in potrebuje hrano ter pijačo? Ali niso tega sposobni zagotavljati tudi 
očetje? Raziskave kažejo tudi na nenaklonjenost delodajalcev, ki na moške gleda kot 
na delavce brez skrbstvenih obveznosti. Čeprav – kot prav tako kažejo raziskave – si 
moški želijo več časa preživljati s svojimi družinami. Razlog, da ženske izrabijo ne-

sorazmerno več dni dopusta za nego bolnih otrok kot moški, pa je tudi v tem, da ta 
bremena pogosto prevzemajo nase, ker jih dojemajo kot izključno svojo nalogo. To 
so počele njihove babice in mame, tako so vzgojene, menijo, da je tako prav, to jim 
sporoča družba. 

Še na en pomemben vidik enakosti spolov ne smemo pozabiti: na uravnoteženo 
zastopanost na položajih odločanja. Ta je dosežena, ko imamo na nekem področju 
najmanj 40 % vsakega spola. Zakaj je pomembna? Ker družbo sestavlja približno po-
lovica žensk in polovica moških. Zaradi različne socializacije, zaradi različnih življenj-
skih poti in izkušenj imata ti dve največji skupini prebivalstva tudi različne izkušnje, 
potrebe in pričakovanja. Uravnotežena zastopanost pa je nujna še zaradi enega izje-
mno pomembnega vidika: talenti so namreč razporejeni enakomerno med ženskami 
in moškimi. Velika škoda je, če se pri izbiri najprimernejše osebe za npr. direktorsko 
mesto omejujemo in izbiramo zgolj med moškimi in s tem zmanjšujemo možnosti, 
da najdemo najboljše kadre in sicer zgolj zaradi tega, ker se nam ženske zdijo manj 
primerne za vodstvena delovna mesta. 

Zakaj je pomembno, da odpravljamo 
pokojninsko vrzel?
Ekonomska neodvisnost je ena najpomembnejših sestavin enakosti spolov. Ekonom-
ska neodvisnost pomeni, da smo sposobni živeti neodvisno življenje in sami spreje-
mati odločitve – to pa brez zadostnih sredstev za preživljanje ni možno. Ker je pokoj-
ninska vrzel rezultat vseh v karieri nakopičenih neenakosti in diskriminacije žensk, je 
nujno, da vsi – tako ženske same, kot delodajalci in institucije – sprejemamo ukrepe, 
da te neenakosti odpravljamo in stremimo k ničelni pokojninski vrzeli. Za vse nas je 
še zlasti pomembno, da sprejemamo informirane, dobro premišljene, odločitve. 

 Kaj lahko naredi država?

Država je odgovorna za ustrezne politike, ki prepovedujejo diskriminacijo, spodbu-
jajo enakost spolov, zaposlenim omogočajo usklajevanje zasebnega in poklicnega 
življenja in ustvarjajo družbo brez spolnih stereotipov. 
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Prepoved diskriminacije 

Diskriminacija na podlagi katerekoli osebne okoliščine (npr. spol, starost, invalidnost, 
družinsko stanje …) je prepovedana. Delodajalec mora pri zaposlovanju, napredo-
vanju, usposabljanju, izobraževanju, prekvalifikacijah, plačah in drugih prejemkih, 
odsotnostih z dela, delovnih razmerah, delovnem času in odpovedi pogodbe o zapo-
slitvi zagotavljati enako obravnavo glede na osebne okoliščine. 

Zakon3 izrecno določa, da se kot diskriminacija šteje manj ugodno obravnavanje de-
lavk, ki je povezano z nosečnostjo, enako velja za manj ugodno obravnavanje zapo-
slenih v zvezi s starševskim dopustom. Med neutemeljenimi odpovednimi razlogi za 
redno odpoved pogodbe o zaposlitvi so tako začasna odsotnost z dela zaradi nege 
družinskih članic in članov ter zaradi izrabe starševskega dopusta. Delodajalec tudi 
ne sme odpovedati pogodbe o zaposlitvi noseči delavki ali takšni, ki doji otroka do 
enega leta starosti. Ravno tako pa pogodbe o zaposlitvi ne sme odpovedati staršem 

3  Zakon o delovnih razmerjih

v času, ko v strnjenem nizu in v obliki polne odsotnosti z dela izrabljajo starševski 
dopust in še en mesec po tem. 

Zakonodaja prepoveduje tudi diskriminacijo zaradi spola – tako v postopkih zaposlo-
vanja kot v času trajanja zaposlitve. Tako npr. delodajalec delovnega mesta ne sme 
objaviti samo za ženske ali samo za moške (razen, ko je spol bistven pogoj – npr. če 
bi iskali manekena za predstavitev moške modne kolekcije, igralko za žensko gleda-
liško vlogo …). Delodajalec je za enako delo in za delo enake vrednosti dolžan izpla-
čati enako plačilo, ne glede na spol. Prepovedana sta tudi spolno nadlegovanje ter 
nadlegovanje, starši dobijo dela prost dan za spremstvo prvošolke ali prvošolca na 
prvi šolski dan, vsaj teden dni dopusta lahko starši šoloobveznih otrok izrabijo med 
šolskimi počitnicami itd. 

Spodbujanje enakosti spolov

K enakosti spolov kot družbeni vrednoti smo zavezani s številnimi mednarodnimi in 
EU pogodbami, konvencijami in resolucijami. Načelo enakosti pred zakonom ima-
mo zapisano tudi v naši ustavi, 
enakost spolov in nediskri-
minacija pa sta sestavni del 
nekaterih področnih zakonov. 
Enakost spolov ne pomeni, da 
smo ženske in moški isti. Po-
meni pa enako porazdelitev 
družbene moči, enako ude-
ležbo in zastopanost žensk in 
moških na vseh področjih jav-
nega in zasebnega življenja. 
Pomeni tudi, da morajo vsi, ne 
glede na spol, imeti enako ko-
rist od družbenega napredka. 

(1) Diskriminacija pomeni vsako neupravičeno dejansko ali pravno neenako 
obravnavanje, razlikovanje, izključevanje ali omejevanje ali opustitev rav-
nanja zaradi osebnih okoliščin, ki ima za cilj ali posledico oviranje, zmanjša-
nje ali izničevanje enakopravnega priznavanja, uživanja ali uresničevanja 
človekovih pravic in temeljnih svoboščin, drugih pravic, pravnih interesov 
in ugodnosti.

(2)  Diskriminacija zaradi katere koli osebne okoliščine je prepovedana.

Zakon o varstvu pred diskriminacijo, 4. člen

Enakost spolov ne pomeni, da so ženske in moški enaki ali isti. Pomeni pa, da 
njihove pravice, odgovornosti in možnosti ne smejo biti odvisne od tega, ali se 
rodijo kot ženske ali kot moški. 

Evropski inštitut za enakost spolov

Enakost spolov pomeni, da so ženske in mo-
ški enako udeleženi na vseh področjih jav-
nega in zasebnega življenja, da imajo enak 
položaj ter enake možnosti za uživanje vseh 
pravic in za razvoj osebnih potencialov, s 
katerimi prispevajo k  družbenemu razvoju, 
ter enako korist od rezultatov, ki jih prinaša 
razvoj. 

Zakon o enakih možnostih žensk in moških, 4. člen 

Osebne okoliščine so: spol, narodnost, rasa ali etnično poreklo, jezik, vera ali pre-
pričanje, invalidnost, starost, spolna usmerjenost, spolna identiteta in spolni iz-
raz, družbeni položaj, premoženjsko stanje, izobrazba, druge osebne okoliščine.

Zakon o varstvu pred diskriminacijo, 1. člen
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Trenutno enakost spolov ni dosežena še nikjer na svetu. Merijo jo številni indeksi in 
Slovenija se je več let umeščala med naprednejše države. Zaradi trdovratnih neena-
kosti na nekaterih področjih (npr. uravnoteženi zastopanosti v politiki) pa Slovenija v 
zadnjem času dosega nekoliko nižje rezultate. 

možnosti delitve, jo je v praksi izrabilo le nekje med 5 in 8 % očetov. Da bi jih spod-
budili k bolj dejavni vključenosti v nego in vzgojo najmlajših, smo uvedli očetovski 
dopust (2003). Sprva je bilo to 15 dni plačanega dopusta, danes je teh dni 30. Očeto-
vski dopust je izjemno pomemben, saj številne študije dokazujejo, da imajo očetje, 
ki so v skrb za otroka dejavno vključeni že od najzgodnejšega obdobja dalje, boljše 
odnose z otroki. 

Ni pomembno zgolj, da staršem pripada starševski dopust, pomembno je tudi, da je 
v času tovrstne odsotnosti zagotovljena ekonomska varnost. Stoodstotno nadome-
stilo plače je pomemben dejavnik, ki spodbuja zlasti očete, da si z materami delijo del 
starševskega dopusta. Trenutno namreč obema staršema pripada 130 dni, ki ga lahko 
preneseta v celoti ali delno na drugega starša. 

V primeru bolezni otrok zaposlenim staršem pripadata nadomestilo za nego bolnega 
otroka in dopust za nego. 

Zagotovitev dostopnega in kakovostnega otroškega varstva je eden najpomembnej-
ših ukrepov, če želimo, da so ženske prisotne na trgu dela. In Slovenija sodi med drža-
ve z zgledno urejenim sistemom otroškega varstva. To pomeni, da so vrtci dostopni 
(tako cenovno kot geografsko), da mora biti delovni čas prilagojen potrebam staršev, 
in da imajo otroci v vrtcih na razpolago tople obroke.

Vir: Eurostat 

Politike in ukrepi za spodbujanje lažjega usklajevanja zasebnega 
in poklicnega življenja

Slovenska delovna zakonodaja vsebuje kar nekaj določb, ki zaposlenim lajšajo uskla-
jevanje obeh sfer življenja. Tako lahko npr. delavka ali delavec zaradi lažjega usklaje-
vanja družinskega in poklicnega življenja predlaga drugačno razporeditev delovne-
ga časa; zaradi starševstva je možno delo s krajšim delovnim časom; doječe matere, 
ki delajo s polnim delovnim časom, imajo med delovnim časom pravico do odmora 

56 %

SLOVENIJA

86 %
EU-27VKLJUčENOSt OtROK,  

StARIh OD 3 LEtA DO  
VKLJUčItVE V OSNOVNO šOLO,  
V VRtEC VSAJ 30 UR tEDENSKO (2018)

Skrb za otroke

Že pred dobrimi štirimi desetletji (1976) je zakon uvedel možnost izrabe starševske-
ga dopusta (ki se je takrat imenoval dopust za nego in varstvo otroka) s strani obeh 
staršev. Pred nami je možnost delitve uvedla le še Švedska (1974). A kljub zakonski 

1. mesto Slovenija

Indeks enakosti spolov v 
EU-28 – Evropski inštitut 
za enakost spolov
(enakost = 100)

Švedska

83,8

11. mesto

67,7

Globalna spolna vrzel 
– Svetovni gospodarski 
forum

(enakost = 1,000)

Islandija
0,877

36. mesto 
0,0743

Indeks neenakosti – 
Organizacija združenih 
narodov

       (enakost = 0,000)

Norveška
0,044

24. mesto
0,069

Malo žensk 

na mestih 

političnega 

odločanja 

manj politik,  
ki odpravljajo  

te vrzeli

sprejeti so ukrepi, ki ne upoštevajo, da ženske opravijo bistveno več neplačanega dela, ko skrbijo za otroke, ostarele, bolne, gospodinjstvo …) 

Ni razumevanja 

in/ali poznavanja 

potreb vseh skupin 

prebivalstva
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za dojenje; očetom oz. staršem pripadata pravica do odsotnosti z dela zaradi rojstva 
otroka ter očetovski dopust; otroci lahko vstopijo v vrtec z enajstimi meseci (torej 
neposredno po izteku starševskega dopusta); delovni čas vrtcev mora biti prilagojen 
potrebam staršev; otroci prve triade osnovne šole lahko obiskujejo jutranje varstvo, 
otroci do vključno petega razreda pa podaljšano bivanje; organizirani so šolski pre-
vozi; v vrtcih in šolah je organizirana prehrana, pri čemer je osnovnošolska, dijaška in 
študentska populacija pod določenimi pogoji upravičena tudi do subvencij prehrane 
itd. Zaradi vseh naštetih ukrepov je staršem – zlasti ženskam, ker prevzemajo več 
skrbstvenega dela– omogočeno, da jim ni potrebno izbirati med kariero in družino, 
ampak lahko usklajujejo oboje. 

Skrb za starejše

Organizirana in dostopna mreža institucionalnega varstva in storitev pomoči na 
domu sta nujna dejavnika podaljševanja delovne aktivnosti. Če želimo delati dlje, 
moramo namreč imeti na razpolago celo mrežo storitev za starejše, bolne in druge 
pomoči potrebne. V primeru manka teh storitev skrbstveno delo v veliki večini prime-
rov prevzamejo ženske, ki se nato upokojujejo ob minimalnih pogojih ali predčasno, 
kar vpliva na višino pokojnine. Vsega skrbstvenega dela zagotovo ne moremo prelo-
žiti na institucije – to delo je namreč zelo osebno in vključuje čustveno komponento. 
Zato je nujno, da se to delo enakovredno porazdeli med ženske in moške in da se v 
skrbstveno delo vključi več moških. 

 Kaj lahko naredijo lokalne skupnosti?

Lokalne skupnosti imajo izjemno pomembno vlogo pri zagotavljanju storitev, ki pre-
bivalstvu omogočajo lažje usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja. V prvi vrsti 
gre za storitve otroškega varstva. V Sloveniji smo v zadnjih treh desetletjih znatno 
povečali število vrtcev in število mest v njih. Pretežen del generacije današnjih upo-
kojenk in upokojencev se je soočal s težavo zagotoviti varstvo za svoje otroke, ne le 
zaradi pomanjkanja prostih mest v vrtcih, ampak tudi, ker je bil delovni teden še ne-
kaj desetletij nazaj dolg šest dni. Tudi starševski dopust je bil krajši – pravzaprav bi mu 
do leta 1976 lahko rekli kar materinski dopust, saj je pripadal zgolj materam. Danes 
zakonodaja lokalnim skupnostim nalaga, da zagotovijo zadostno število mest, delov-
ni čas vrtcev pa mora biti prilagojen potrebam zaposlenih staršev. Z nekaj izjemami 
v večjih mestih, vrtci praviloma delujejo le dopoldne, kar je težava zlasti za zaposlene 
na delovnih mestih z izmeničnim delom. 

Mnogo lokalnih skupnosti med šolskimi počitnicami organizira počitniška varstva 
otrok – starši namreč nimajo dovolj dopusta, da bi zadostoval za varstvo otrok med 
jesenskimi, novoletnimi, zimskimi, prvomajskimi in poletnimi počitnicami. Če so ne-
koč marsikje lahko računali na pomoč babic in dedkov, pa bo tovrstnih možnosti ve-
dno manj – babice in dedki so namreč tudi sami še vedno zaposleni. 

Številne lokalne skupnosti so uvedle možnost brezplačnega prevoza starejših do 
zdravstvenih domov ali bolnišnic, lekarn in do trgovin. Tak ukrep ni pomemben le 
zaradi lažjega dostopa starejših brez družin do tovrstnih storitev, ampak razbreme-
njuje tudi zaposlene družinske članice in člane tistih, ki lahko računajo na družinsko 
pomoč. 

Lokalne skupnosti organizirajo tudi pomoč starejšim na domu, dnevna varstva sta-
rejših, invalidnih in drugih pomoči potrebnih, dostavo toplega obroka na dom itd.

Pomembnejši zakoni s področja zagotavljanja enake obravnave ne glede na 
osebno okoliščino na trgu dela

 Zakon o varstvu pred diskriminacijo
 Zakon o enakih možnostih žensk in moških
 Zakon o delovnih razmerjih
 Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih
 Zakon o izenačevanju možnosti invalidov
 Zakon o varnosti in zdravju pri delu

Če se skrbstveno delo – to je skrb za nego in vzgojo otrok, nega in skrb za 
ostarele, bolne, invalidne ter druge pomoči potrebne – porazdeli med ženske 
in moške, bo: 

 manj žensk izgorelih ter kronično utrujenih, 
 več žensk v starosti bolj zdravih, 
 več moških z otroki navezalo zelo tesne čustvene vezi,
 več otrok imelo enako pristen odnos z materami in očeti, 
 manj odsotnih očetov, 
 več moških skrbelo tudi za ostarele starše in z njimi imelo pristne odno-

se.
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 Kaj lahko naredijo delodajalci?

Delodajalci so pomemben člen v verigi odpravljanja pokojninske vrzeli. Čeprav je slo-
venska zakonodaja med najboljšimi, pa lahko delodajalci s svojimi organizacijskimi 
politikami zaposlovanja, napredovanja, enakega obravnavanja in omogočanja uskla-
jevanja zasebnega in poklicnega življenja naredijo še veliko več. 

Mnogo delodajalcev ima sprejete ukrepe za lažje usklajevanje zasebnega in poklic-
nega življenja. Ti so zelo raznoliki: drugačna razporeditev delovnega časa ali kraja 
opravljanja dela (celodnevno delo od doma, dnevno nekaj ur dela od doma), starši 
šoloobveznih otrok imajo prednost pri izrabi dopusta med počitnicami, dodatne pro-
ste ure za uvajanje otroka v vrtec, organizirano počitniško varstvo otrok zaposlenih, 
otroci lahko občasno pridejo s starši v službo, sestanki niso sklicani popoldne, doda-
tni dnevi za nego hudo bolnega družinskega člana ali članice itd.

Zelo pomembno je tudi, da delodajalci moškim ne preprečujejo izrabe starševskih 
dopustov, dopusta za nego bolnega otroka ali odsotnosti zaradi skrbi za ostarele star-
še. Največ lahko naredijo z dobrim zgledom: če bo npr. direktor podjetja hodil po 
otroka v vrtec, vzel dopust za njegovo nego, ko bo zbolel, ali na specialistični pregled 
med delovnim časom odpeljal ostarele starše, bo takšno ravnanje postalo normalno 
tudi za ostale (moške) v kolektivu. V zameno bo delodajalec dobil visoko motivirane, 
predane in zadovoljne zaposlene – takšni zaposleni pa delajo bolje, so pri delu bolj 
ustvarjalni in redkeje odidejo drugam. 

Delodajalci morajo biti še posebej pozorni na nediskriminatorno obravnavo. Čeprav 
zakon prepoveduje objavo delovnega mesta samo za ženske ali samo za moške (ra-
zen izjemoma), pa to še ne preprečuje zaposlovanja, ko delodajalec predpostavlja, da 
lahko poklic, v katerem prevladujejo ženske, opravljajo samo ženske in obratno. Tako 
npr. delodajalec izmed prejetih vlog za zaposlitev na delovno mesto vodje proizvo-
dnega obrata, za katero je zahtevana izobrazba strojne smeri, (ne)zavedno izloči vse 
ženske, saj predpostavlja, da ženske niso primerne za takšno delo. Ali pa delodajalec 
izmed vlog za vzgojiteljsko delovno mesto izloči kandidate, ker moških ne vidi v tem 
poklicu. 

Študije dokazujejo, da delodajalci več vlagajo v karierni razvoj moških in jih pripra-
vljajo na prevzem bolj odgovornih delovnih mest, ženske pa morajo za dosego naj-
višjih delovnih mest vložiti veliko več naporov in dokazovanj, da so sposobne. Škodo 
zaradi takšnega načina razmišljanja in delovanja imajo predvsem delodajalci (posle-
dično pa tudi družba): omejujejo se namreč na iskanje najprimernejših kadrov med 
zgolj polovico prebivalstva, čeprav so talenti porazdeljeni enakomerno med ženska-
mi in moškimi. Študije so pokazale tudi, da so gospodarsko krizo, ki je svet zajela leta 

2008, najbolje prebrodila podjetja, kjer so bile uprave spolno uravnotežene. Takšna 
podjetja so sprejemala manj tvegane in bolj celovite ter premišljene odločitve. 

Delodajalci so odgovorni tudi za pregledno politiko plač in za enako plačilo za ena-
ko delo in delo enake vrednosti. Študije plačne vrzeli kažejo, da so moški na istih 
delovnih mestih pogosteje deležni raznih dodatkov in nagrad. Moški imajo pogo-
steje sklenjene tudi individualne, finančno ugodnejše pogodbe. Ali pa sta naziva za 
opravljanje povsem enakega dela različna (npr. tajnica in poslovni sekretar) in tudi 
različno finančno ovrednotena. 

 Kaj lahko naredimo sami?

Najpomembnejše je sprejemati informirane odločitve. To pomeni, da se odločamo na 
podlagi vseh potrebnih informacij, ki govorijo v prid in proti naši odločitvi. O pred-
nostih in pomanjkljivostih posameznih odločitev smo podrobneje pisali na prejšnjih 
straneh publikacije, zato na tem mestu zgolj še povzetek. 

Življenjski dogodek Na kaj vse pomislim?

(Prva) zaposlitev Preverim, ali me je delodajalec prijavil v obvezna socialna za-
varovanja.

Preverim, ali so prispevki redno plačani.

Preverim, kakšne so možnosti kariernega razvoja.

Preverim, kakšne možnosti usklajevanja zasebnega in poklic-
nega življenja omogoča delodajalec. 

Izraba starševskega 
dopusta

Vem, da je 105 dni materinskega dopusta namenjenih materi, 
po 130 dni starševskega dopusta pa lahko izrabi vsak izmed 
staršev. 

Vem, da je nadomestilo za to odsotnost 100 % povprečne 
osnove, od katere so mi bili obračunani prispevki za starše-
vsko varstvo v preteklih 12 mesecih.  

Vem, da doječim materam, ki delajo polni delovni čas, do otro-
kovega 18. meseca pripada odmor za dojenje in nadomestilo 
v času tega odmora. 

S partnerico/partnerjem razmisliva, kako bi si kar najbolj op-
timalno razdelila starševski dopust – ni samoumevno, da pri-
pada zgolj materi. 
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Izraba dopusta 
za nego ožjega 

družinskega člana ali 
članice 

Vem, da bolni otrok potrebuje nego, sočutje in toplino, hrano 
ter pijačo – vse to mu lahko zagotavljava tako mama kot oče. 

S partnerico/partnerjem razmisliva, kako bi si tovrstne odso-
tnosti razdelila kar najbolj enakomerno. 

Delo s krajšim 
delovnim časom 

zaradi starševstva

Vem, da imamo starši do določene starosti otroka/otrok pravi-
co delati s krajšim delovnim časom. A razmislim, ali bo morda 
kasneje prehod na polni delovni čas morda otežen, kako bo to 
vplivalo na moj karierni razvoj itd.

Preverim, ali bi mi delodajalec omogočil kakšno drugo obliko 
dela za lažje usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja – 
morda takšno, da dve uri dnevno delam od doma. 

S partnerico/partnerjem razmisliva, ali bi si lahko enakomerno 
razdelila delo s krajšim delovnim časom. 

Delo s krajšim 
delovnim časom 

iz drugih razlogov 
(npr. delodajalec ne 
omogoča zaposlitve 

s polnim delovnim 
časom)

Vem, da bo na tak način za pridobitev 40 let pokojninske dobe 
potrebnih več let – morda 40 let pokojninske dobe ne dose-
žem.

Vem, da to lahko pomeni nižjo pokojnino oziroma kasnejše 
izpolnjevanje pogojev za upokojitev. 

Delo na črno Vem, da opravljam nezakonito delo in s tem tvegam plačilo 
kazni ter nisem vključen oz. vključena v obvezna socialna za-
varovanja in mi pravice iz teh zavarovanj ne bodo priznane.

Vem, da to pomeni veliko težavo, če zbolim, se poškodujem ali 
me doleti invalidnost. 

Vem, da na tak način ne pridobivam pokojninske dobe, zato 
bom kasneje izpolnil oz. izpolnila pogoje za upokojitev ali pa 
jih sploh ne bom. Tudi odmerni odstotek bo nižji, kot bi bil, če 
bi bil oz. bila ves čas dela vključena v obvezno zavarovanje. 

Vem, da obstaja velika verjetnost za izpostavljenost revščini 
v starosti. 

Del plače ‚na roko‘ Premisleki v takšnem primeru so enaki kot ob delu na črno: za-
vedati se moram, da v pokojninsko blagajno prispevam manj 
in da bo temu primerno tudi izplačilo, ko pride čas upokojitve. 

Sočasna upokojitev 
s partnerico/

partnerjem

Če sodim med najpogostejše pare in sem torej mlajša od par-
tnerja, bo moja morebitna sočasna upokojitev s partnerjevo 
lahko pomenila upokojitev s krajšo pokojninsko dobo, kot bi 
jo dopolnila, če bi delala še naprej in morda podaljšala delov-
no aktivnost. 

To bo lahko zame problem zlasti v primeru, če ostanem sama 
z nizko pokojnino, zato je smiselno vnaprej razmišljati tudi o 
možnosti, da bi partner podaljšal delovno aktivnost in se upo-
kojiva skupaj kasneje z višjimi dohodki. 

Predčasna 
upokojitev

Vem, da bo znižanje pokojnine trajno (malus). 

Pred odločitvijo prosim za izračun višine tako predčasne kot 
tudi starostne pokojnine, da se informiram o višini njune raz-
like.

Razmislim o kasnejši upokojitvi. 

Upokojitev ob 
izpolnjevanju 

prvih pogojev za 
upokojitev

Pred odločitvijo prosim za izračun višine pokojnine, če se upo-
kojim predčasno ali starostno.

Razmislim o podaljšanju delovne aktivnosti. 

Podaljšanje delovne 
aktivnosti

Vem, da mi podaljšanje delovne aktivnosti prinaša višji doho-
dek in kasneje boljšo pokojnino. 

Za zaključek
Na višino pokojnine in na našo upokojitev lahko vplivajo številni dejavniki. 
Na nekatere imamo neposreden vpliv sami, drugi so stvar dogovora v par-
tnerstvu, tretji so stvar delovnega okolja, četrti stvar družbe in zakonodaje. 
A ne glede na vse - pomembno je, da o pokojnini ne začnemo razmišljati 
šele tik pred zdajci, temveč se zavedamo, kaj vse lahko vpliva nanjo. Zato je 
sprejemanje informiranih odločitev - ob upoštevanju naših možnosti - eden 
najpomembnejših preventivnih dejavnikov pred presenečenjem, ki nas lahko 
doleti, če nas skozi celotno delovno kariero in življenje ne vodi tudi misel na 
to, kako pomembna je varna starost.  


