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POTEK DELAVNICE -  PREDUPOKOJITVENE AKTIVNOSTI   

I. Del  
 
• Uvodna predstavitev 12 - 15 minut.  
• Predstavitev rezultatov MORS 
• Predstavitev dobrih praks 5-7 min (MORS, Univerza za tretje življenjsko obdobje,  
      Upravna akademija, Zavod za zaposlovanje) 
 
II. Del 

 
• Delo v skupinah 
 
III.   Del 
 
• Razprava 
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Predupokojitvene aktivnosti - definicija  

• Predupokojitvene aktivnosti so tiste, s katerimi delavec (tudi nezaposleni) v obdobju 
pred odhodom v pokoj pridobi ustrezna znanja za planiranje tretje življenjske 
kariere. 

 
 
• Obenem je potrebno na družbeni ravni ustvarjati pogoje za izvajanje 

predupokojitvenih aktivnosti in tudi pogoje za uspešen prehod v pokoj in prilagoditev 
življenja. 
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Primeri dobrih praks – Slovenija  

− Ministrstvo za obrambo RS: rezidenčni seminar za pripadnike Slovenske vojske in njihove 
svojce; 

− Univerza za tretje življenjsko obdobje: enoletno predupokojitveno usposabljanje z naslovom 
“Moji starši so stari“ – kritična geragogika; 

− Inštitut Antona Trstenjaka: v okviru Mreže medgeneracijskih programov za kakovostno 
staranje: tečaji za kakovostno življenje namenjeni ljudem, ki se pripravljajo na upokojitev ali pa so 
že upokojeni; 

− Zavod za zaposlovanje: deležnik, ki se je v procesu AHA.SI že lotil načrtovanja. 

− Ministrstvo za javno upravo in Emonicum: odnosi do starejših zaposlenih, vključevanja 
njihovega znanja in izkušenj za uspešno delo upravnih in javnih ustanov ter služb; 

− Zavod Uršulinka: delavnice vzdrževanja miselne kondicije, sreče in ljubezni, predavanja o zdravi 
prehrani in vadbi, podporne skupine za svojce starejših z demenco, multiplo sklerozo, 
Parkinsonovo boleznijo in delavnice proti izgorevanju starejših ter delavnice za podjetja.  

− Policijski sindikat: kot deležnik, ki načrtuje.  
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Primeri dobrih praks iz tujine 

Avstrija 

Nemčija 

Predupokojitvene aktivnosti definirane v okviru Avstrijske strategije vseživljenjskega 
učenja, nesistemsko na nacionalni in regionalni ravni. 

Predupokojtvene aktivnosti niso sistematično urejene: programi Zveznega združenja 
upokojenskih organizacij, programi posameznih večjih podjetij ali javnih inštitucij.  

Velika Britanija 

področje ni sistemsko urejeno, potekajo pa številne aktivnosti z bogatim naborom vsebin 
za ciljne skupine različnih starosti. 
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Belgija 

ni sistemsko urejeno, programe izvajajo različne ustanove, tudi univerze za tretje 
življenjsko obdobje. 

Francija 

po 87. členu francoskega zakona o financiranju socialne varnosti iz leta 2009 podjetja 
podpisati dogovor oz. izdelati akcijski načrt za promocijo starejših delavcev, sicer mora 
plačati denarno kazen. 

Primeri dobrih praks iz tujine 



ZAKONSKA PODLAGA 
kot model za vključitev v ZDR-1 (Uradni list RS, št. 21/2013 z dne 13.3.2013) 

ZVZD-1 (Uradni 
list RS št. 

43/2011 z dne 
3.6.2011) 

 

Kadrovske      

službe  

Zavod za 
zaposlovanje 

V obdobju 
od 2 do 5 
let pred 

upokojitvijo  KONKRETNA IZVEDBA 

ORGANIZACIJA: 
 
Nadstandard 
 
Optimalen standard 
 
Minimalen standard 

VSEBINE: 
• Finančno svetovanje 
• Pomen zdrave prehrane in telesne aktivnosti 

za zdravje 
• Strukturiranje časa 
• Ustvarjalnost v TŽO 
• Spremembe ob upokojitvi na osebni ravni, v 

družini in v širšem okolju, družinski odnosi 
• Obvladovanje stresa in  
• tehnike sproščanja 
• Različne oblike zasvojenost 
• Odnos do minljivosti, umiranja in smrti in 

žalovanja, pomoč hudo bolnim in umirajočim 
• Lastna izkušnja upokojitve 
• Branje nas bogati 
 

ZPIZ 

LOKALNE SKUPNOSTI 
Andragoški 

center 
Slovenije 

Medgeneracijski 
centri 

ZDUS 

 
Prostovoljstvo CSD/DSO 

 

PREDLOG 
LOGIČNEGA OKVIRA 
ZA PRIPRAVO  
UKREPA 
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Ovrednotenje dobre prakse MORS: 
• Informativni dan MORS za bodoče upokojence 

• Že upokojeni pripadniki  

• Udeleženci seminarja Debeli rtič 2015  

Anketo pripravili: NIJZ 
 
Zbiranje podatkov je potekalo 24.3.2015 na informativnem dnevu MORS 
 
Anketa je bila posredovana vsem uslužbencem Ministrstva za obrambo Republike 
Slovenije, ki so se ali se bodo upokojili 2015.  
 
 Skupaj anketiranih 41 (35 pripadniki MORS in 7 SV / upokojenec; 39 M in 2 Ž) 

Rezultati informativni dan MORS 



Kako zadovoljni ste (bili), v celoti gledano, s svojim delom?   
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Kako skrbite za svoje zdravje?  

Ali menite, da je vaše zdravje na splošno: 
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Katere od spodaj navedenih aktivnosti ste opravljali v preteklih dvanajstih mesecih?  
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Nekdanji pripadniki MORS  

Kako zadovoljni ste bili s svojim delom na delovnem mestu do upokojitve?  
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Skupaj anketiranih 133,  

od tega 114 pripadnikov SV in 20 uslužbencev MORS 

113 M in 16 Ž, 7. 

 

Prvi orientacijski preliminarni rezultati, z nizko stopnjo odgovora. Raziskava 
je še v teku, zbiranje podatkov poteka od 20. maja.  



Ali bi vas naslednja znanja in veščine, ki bi jih pridobili v okviru predupokojitvenega 
seminarja, lahko na življenje po upokojitvi bolje pripravila?  1 del 
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Ali bi vas naslednja znanja in veščine, ki bi jih pridobili v okviru predupokojitvenega 
seminarja, lahko na življenje po upokojitvi bolje pripravila?  2 del 
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Koliko za vas velja …? 

Ali ste se vi udeležiti celotedenskega predupokojitvenega seminarja 
na Debelem rtiču/Pokljuki, ki ga je organiziral MORS?  
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Ocenite organizacijo oz. izvedbo celotedenskega predupokojitvenega seminarja, ki ste se 
ga vi udeležili:  

Ocena: 

2 2 2 2 3 3 
6 

8 
6 

14 

32 

27 
30 

20 

44 

64 63 
61 

73 

39 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Termin seminarja Trajanje 5 dni Možnost postavljanja
vprašanj

Lokacija seminarja Izbor posameznih
tematik

D
e

le
ž 

(%
) 1

2

3

4

5



Kako bi ocenili svoje …? 
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Kako najpogosteje preživljate vaš prosti čas?  

20% 

15% 

25% 

56% 

29% 

46% 

17% 

30% 

17% 

5% 

19% 

8% 

2% 

6% 
4% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

  Ukvarjam se z aktivnostmi, za katere ni potrebna
telesna aktivnost

  Ukvarjam se z lažjimi telesnimi aktivnostmi   V prostem času se ukvarjam z aktivnostmi za
ohranjanje telesne kondicije

Vedno Pogosto Občasno Redko Nikoli



Vaše počutje in splošno stanje v zadnjih 4 tednih 
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Koliko ljudi vam je tako blizu, da lahko nanje računate, če imate resno osebno težavo?  
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Kako pogosto se počutite pod stresom ali velikim pritiskom?  
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Katera znanja in veščine bi vam v življenju po upokojitvi bile v pomoč 
  

Zdravstvene tegobe, spremembe starostnih obdobij, 
možnosti ugodnejših cenovnih letovanj-morje, 
terme ... 

Krajše praktične in teoretične predstavitve nekaterih 
obrambnih borilnih veščin  

 Učenje tujega jezika Prenos svojega znanja na druge, mlade 

Skrb za zdravje in fizične aktivnosti Fizična pripravljenost 

Kako si plačati dom za ostarele z slabo pokojnino Vrste rekreacije v poznejših letih 

Sposobnost živeti sam, samodisciplina Usposabljanje na področju računalništva  

Administrativni (tehnični) postopek upokojitve, 
urejanja pokojnine, urejanje odhoda iz MORS (sv) 
ipd.  

Možnost opravljanja manjših delovni obveznosti z 
možnostjo zaslužka. 

Bralna navada Vrtnarjenje 

Možnost dodatnega zaslužka Pravno varstvo  



Ali menite, da vas bodo / da so vas spodaj našteta znanja in veščine, ki jih boste pridobili v okviru 
predupokojitvenega seminarja, pripravila na življenje po upokojitvi?  1 del 

Predstavitev ključnih rezultatov pri udeležencih seminarja 2015 

1-Sploh ne  2- Ne  3- Niti da-niti ne  4-Da  5- Da, zelo  6- O tem nisem zvedel nič; delavnice se nisem udeležil   

1 2 3 4 5

Skrb za zdravje

Zdrava prehrana

Telesna dejavnost

Pravni vidiki v zvezi z nepremičninami in ostalim premoženjem

Ureditev financ

Možnosti sklepanja novih prijateljstev

Kako postati prostovoljec

Oblike pomoči za stare ljudi in izzivi dolgotrajne oskrbe

Obvladovanje sprememb ob upokojitvi v partnerskem odnosu in družini

Katere veščine ... (pričakovanja in ocena) 

pričakovanja ocena



Ali menite, da vas bodo / da so vas spodaj našteta znanja in veščine, ki jih boste pridobili v okviru 
predupokojitvenega seminarja, pripravila na življenje po upokojitvi?  2 del 

Predstavitev ključnih rezultatov pri udeležencih seminarja 2015 

1-Sploh ne  2- Ne  3- Niti da-niti ne  4-Da  5- Da, zelo  6- O tem nisem zvedel nič; delavnice se nisem udeležil   

1 2 3 4 5

Načrtovanje časa

Možnost prostočasnih dejavnosti

Pomen literature, književnosti in filozofije

Odnos do smrti, sprejemanje umiranja, žalovanje

Preprečevanje padcev

Odvisnost od alkohola in druge kemične odvisnosti

Obvladovanje stresa

Duhovna oskrba v času prehoda iz aktivne službe v upokojitev

Katere veščine ... (pričakovanja in ocena) 

pričakovana ocena



1 2 3 4 5

Koliko časa … ste se počutili pomembni, dragoceni 

Koliko časa … sposobni uživati v svojih vsakodnevnih dejavnostih 

Koliko časa … malodušni, nesrečni in potrti 

Koliko časa … sposobni soočiti se z vašimi problemi 

Koliko časa  … ste imeli občutek, da lahko vplivate na svoje 
življenje 

Koliko časa … razmišljali o sebi kot o nekoristni ali odvečni osebi 

Koliko časa … imeli občutek, da lahko odločate o življenju svoje 
skupnosti  

Počutje, občutki 

v zadnjih 4 tednih po seminarju

Koliko časa v zadnjih štirih tednih / v zadnjem tednu ste se počutili … 

1-Ves čas  2-Večino časa  3- Nekaj časa  4- Zelo malo časa  5- Nikoli  



Prosimo, označite, koliko po vašem mnenju držijo naslednje trditve 1 del: 

1 2 3 4 5

Zadostna telesna dejavnost je eden od pogojev za
usklajenost duševnih in telesnih funkcij.

Če jemo veliko sadja in zelenjave, smo odpornejši na
bolezni.

Če smo preveč pod stresom, lahko resno zbolimo.

Po upokojitvi je vredno razmisliti o selitvi v ustreznejšo
nepremičnino.

Ni pomembno, koliko zares dobrih prijateljev človek ima.

Če počnemo več različnih stvari, imamo več prijateljev.

Večina alkoholnih pijač redi.

Ena pokajena cigareta na dan ne ogroža človekovega
zdravja.

Drži - ne drži? 

pred seminarjem po seminarju

1- Sploh ne drži   2- Ne drži   3- Niti-niti   4- Drži    5- Popolnoma drži  



1- Sploh ne drži   2- Ne drži   3- Niti-niti   4- Drži    5- Popolnoma drži  

1 2 3 4 5

Osebni finančni načrt potrebujemo za oceno porabe denarja v
prihodnosti.

Branje knjig zavzame čas, ki ga človek lahko porabi bolj koristno.

Prostovoljno delo v človeku zbudi občutek zadovoljstva in
koristnosti.

Na padce in poškodbe pri starejših ne moremo vplivati.

Tudi po upokojitvi je dobro vnaprej načrtovati porabo časa.

Starejši, ki so telesno in umsko aktivni, potrebujejo manj pomoči.

Upokojitev enega od obeh zakoncev minimalno vpliva na njuno
skupno življenje in življenje cele  družine.

Tudi pogovori o bolezni in smrti lahko prispevajo k boljšim
odnosom.

Drži - ne drži? 

pred seminarijem po seminariju

Prosimo, označite, koliko po vašem mnenju držijo naslednje trditve 2 del: 
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Ključni izzivi za predupokojitvene aktivnosti  

v Sloveniji 

1. ni zakonske podlage za izvajanje predupokojitvenih aktivnosti; 

2. kadrovske službe delodajalcev niso izkoriščene pri načrtovanju in izvajanju tovrstnih 

aktivnosti; enako velja za Zavod za zaposlovanje ter Zavod za pokojninsko in 

invalidsko zavarovanje, pa tudi sindikate in nevladne organizacije; 

3. dostopnost in dosegljivost teh aktivnosti nista enaki za vse socialno ekonomske sloje 

delavcev in različna geografska območja;  

4. ni definiranih prednostnih tem za vključevanje v predupokojitvene aktivnosti; analiza 

kaže, da je potrebno poleg bolj uveljavljenih tem zdravega življenjskega sloga, 

medgeneracijskega sodelovanja, vseživljenjskega izobraževanja in spodbujanja 

prostovoljstva nujno vključiti tudi finančne teme in finančno pismenost;  
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Predlagane rešitve in ukrepi  

za širjenje predupokojitvenih aktivnosti  

v slovenskem okolju (1) 

1. Podpora bodočih upokojencev, tudi trenutno nezaposlenih,  z zakonsko obveznim 
nudenjem predupokojitvenih aktivnosti 3 -5 let pred upokojitvijo 
 

2. Trend k čim bolj postopnemu prehodu v upokojitev in aktivno vlaganje ne zgolj v 
načrtovanje, temveč tudi preusmerjanje in zaključevanje kariere 
 

3. Predupokojitvene aktivnosti naj vsebinsko celostno zajemajo finančno  in 
nepremičninsko svetovanje, spodbujanje zdravega življenjskega sloga, opravljanje 
(ne)plačanega dela, aktivno preživljanje prostega časa in ohranjanje socialne mreže 
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Predlagane rešitve in ukrepi  

za širjenje predupokojitvenih aktivnosti  

v slovenskem okolju (2) 

4. Za materialno varnost, profesionalno izpolnjenost, zdrav način življenja in  socialno 
vključenost starejših ne glede na njihov SE položaj prost dostop do predupokojitvenih 
aktivnosti  
 

5. Povezati tovrstna izobraževanja z večjo kvaliteto življenja po upokojitvi, poudariti 
pomen pozitivnega doživljanja tretjega življenjskega obdobja in opolnomočenja za 
sklepanje pomembnih življenjskih odločitev.  
 

6. V Sloveniji  predupokojitvene aktivnosti razvijati glede na značilnosti našega okolja, 
izhajati iz potreb ciljne populacije. 
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Ključni deležniki  

- Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje,  
- Ministrstvo za obrambo in njegove Zveza društev upokojencev,  
- Društvo upokojenih pedagoških delavcev Slovenije,  
- Zveza društev upokojencev Slovenije,  
- Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije  
- Ministrstvo za javno upravo  
- Inštituta za ekonomska raziskovanja 
- Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 
- Zavod za zaposlovanje 
- Inštitut EMONICUM 
- Inštitut Antona Trstenjaka 
- Nacionalni inštituta za javno zdravje 
- Pedagoška fakulteta 
- Sindikalna združenja ….. 
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Predstavitev dobrih praks 5-7 min  

 
• MORS 

• Univerza za tretje življenjsko obdobje 
• Upravna akademija 

• Zavod za zaposlovanje 
 

Vaše mnenje ….. 

I. Del 
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II. Del 
  
 • Strukturirana razprava o zastavljenem modelu/shemi za 

pripravo ukrepa - razdelitev v tri skupine. 
 
1. Skupina:                    Zakonodajni sistemski nivo 

ZAKONSKA PODLAGA 
kot model za vključitev v ZDR-1 (Uradni list RS, št. 21/2013 z dne 13.3.2013) 

Kaj želimo? 

2. Skupina:  

KONKRETNA IZVEDBA 

ORGANIZACIJA in  
VSEBINE 

3. Skupina  

LOKALNE SKUPNOSTI 

VKLJUČEVANJE 



ZAKONSKA PODLAGA 
kot model za vključitev v ZDR-1 (Uradni list RS, št. 21/2013 z dne 13.3.2013) 

ZVZD-1 (Uradni 
list RS št. 

43/2011 z dne 
3.6.2011) 

 

Kadrovske      

službe  

Zavod za 
zaposlovanje 

V obdobju 
od 2 do 5 
let pred 

upokojitvijo  KONKRETNA IZVEDBA 

ORGANIZACIJA: 
 
Nadstandard 
 
Optimalen standard 
 
Minimalen standard 

VSEBINE: 
• Finančno svetovanje 
• Pomen zdrave prehrane in telesne aktivnosti 

za zdravje 
• Strukturiranje časa 
• Ustvarjalnost v TŽO 
• Spremembe ob upokojitvi na osebni ravni, v 

družini in v širšem okolju, družinski odnosi 
• Obvladovanje stresa in  
• tehnike sproščanja 
• Različne oblike zasvojenost 
• Odnos do minljivosti, umiranja in smrti in 

žalovanja, pomoč hudo bolnim in umirajočim 
• Lastna izkušnja upokojitve 
• Branje nas bogati 
 

ZPIZ 

LOKALNE SKUPNOSTI 
Andragoški 

center 
Slovenije 

Medgeneracijski 
centri 

ZDUS 

 
Prostovoljstvo CSD/DSO 

 

PREDLOG 
LOGIČNEGA OKVIRA 
ZA PRIPRAVO  
UKREPA 
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• Argumentacija problema in prioritete  
• Definiranje namena in strateškega cilja  

• Definiranje specifičnih ciljev  
• Predlogi specifičnih priporočil za področje 

• Predlog ukrepov in aktivnosti  
• Predlog nosilca in sodelujočih  

• Predlog časovnega okvira  
• Predlog kazalnikov : na podlagi AAI 

• Opis stališč deležnikov : kjer je to dostopno 
 

UKREPI  AKTIVNOSTI  
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III. Del 
 
Kako se predupokojitvene aktivnosti navezujejo na aktivnosti drugih delovnih 
paketov ? 
 
1. Podaljšano zaposlovanje in odloženo upokojevanje  
2. Skrb za zdravje na splošno in preventivo padcev bolj specifično. 
3. Opolnomočenje v tretjem življenjskem obdobju.  
4. Bivalne pogoje v starosti, IT tematike ... 
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ZAKLJUČEK 
 
Poročanje skupin (vsaka skupina na kratko poroča) 
 
Priprava na zaključni plenarni del   
 
skupni poročevalec Živa Žerjal 
 


