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»Želim, da ohranite predupokojitveni seminar, saj je resnično odlična 
priprava za res veliko spremembo v življenju« 

 

»Upam, da bo država imela še toliko sredstev, da vam bo tudi v bodoče 
omogočena izvedba tovrstnega seminarja, kajti zame je bil predupokojitveni 
seminar najlepše prejeto darilo od službe, ki sem jo opravljala v Slovenski 
vojski in Teritorialni obrambi 32 let.« 

 

»Pomembno je, da se v vseh okoljih gleda na ljudi, še posebej tiste, ki so sami, bolni oziroma  
materialno šibki. Zelo je pomembno, da se ljudje pri odhodu v pokoj ne zapustijo, temveč se 
posvetijo tistim stvarem, ki jih niso mogli opravljati, ko so bili v službi. Tudi članstvo v društvih 
upokojencev ni slabo, čeprav se sliši kot obrabljena fraza. Zelo pomembno je, da se pripadniki SV 
in MORS, ko odslužijo državi, aktivno vključijo v društvo upokojencev MORS in sicer v sekcijo, kjer 
živijo (Društvo upokojencev MORS)« 

 

»Vsega je bilo, kar sem potreboval: stroka, ambient, druženje, izbor dobre tematike, 

neposredni in sproščeni pogovori s predavatelji, smeh, veselje, piknik na koncu, jutranje 

fizično razgibavanje, pohodi v naravi Pokljuke«. 

 

 
 

»Doživel sem ga kot nekakšen privilegij, saj česa podobnega večina delavcev v 

Sloveniji, pred odhodom v pokoj, ni deležnih«.  
 



Povzetek 
 

S pomočjo Ministrstva za obrambo smo anketirali nekdanje pripadnike MORS, ki so se upokojili v letih 

2005-2015. Zbiranje podatkov je potekalo v obdobju od 22.5.2015 do 20.8.2015. Število poslanih 

vprašalnikov pa je bilo 769. Vseh skupaj je bilo izpolnjenih in obdelanih 318 vprašalnikov (41,3 %).  

 

Celoten vprašalnik je zajemal 5 sklopov. Prvi sklop je zajemal splošna vprašanja o nekdanjih pripadnikih, 

kako so se pripravili na upokojitve ter  kako zadovoljni so bili s svojim. Na Drugi sklop so odgovarjali tisti, 

ki so se udeležili predupokojitvenega seminarja MORS. Drugi sklop vprašanj je zajemal znanja in veščine, 

ki so jih pridobili na seminarju, splošna ocena o seminarju ter njihova mnenja glede izboljšave seminarja. 

Na tretji sklop so odgovarjali tisti, ki se niso udeležili predupokojitvenega seminarja. Četrti sklop 

vprašanje je bil namenjen za vse anketirance. Odgovarjali so na vprašanja kako skrbijo za svoje zdravje, 

kako ocenjujejo svoje telesno zmogljivost, psihično počutje in splošno kakovost življenja. Zadnji peti sklop 

vprašalnika je zajemal podatke o demografiji.  

 

V zaključku velikih razlik med udeleženci in neudeleženci seminarja nismo našli. Med udeleženci je delež 

tistih, ki imajo partnerja, nekoliko višji.  Prav tako je med udeleženci nekoliko višji delež tistih iz 

Podravske in nekoliko nižji delež tistih, ki živijo v Osrednjeslovenski regiji. Primerjava po materialnem 

statusu pokaže, da se seminarja pogosteje udeležujejo tisti, ki so socialno ekonomsko nekoliko 

stabilnejši. Udeleženci seminarja so v nekoliko večji meri naklonjeni nenehnim spremembam, gibanju in 

novostim, nekoliko manj kot neudeleženci so videti vezani na tradicijo in radi imajo nove ideje. Videti je, 

da so neudeleženci nekoliko bolj naklonjeni trdnim pravilom, jasnim, enoznačnim razmeram in znanim 

stvarem, nakazano bolj pa so naklonjeni tudi uporu in nasprotovanju. Kot se je pokazalo tudi v drugih 

segmentih celotnega projekta, je med najbolj problematičnimi zadevami po upokojitvi (še posebej pri 

relativno mladih upokojencih SV) možnost dodatnega zaslužka.  

 

Anketirali smo tudi pripadnike MORS na predupokojitvenem seminarju Debeli rtič. Poskušali smo 

ugotoviti učinek seminarja, ki predstavlja intervencijo oz. kaj bi jim olajšal prehod v upokojitev. 

Rezultati zbrani na osnovi trodelnega anketnega vprašalnika kažejo, da je kar tri četrtine udeležencev s 

svojim delom na delovnem mestu zelo zadovoljnih. Primerjali smo sklope vprašanj na katere so slušatelji 

odgovarjali v prvem in tretjem delu vprašalnika. Kar pri 12 trditvah o pričakovanjih, ki so jih slušatelji 

imeli glede vsebin seminarja, so se ob primerjavi, pokazale statistično značilne razlike. Največjo beležimo 

pri skrbi za zdravje, ki jo je ob zaključku seminarja prepoznala kot koristno velika večina slušateljev. Med 

trditvami o načinu življenja, so anketiranci najbolj spremenili svoje stališče glede možnosti vpliva na 

padce in poškodbe pri starejših ter glede vpliva upokojitve enega od obeh zakoncev na skupno družinsko 

življenje. Odgovori kažejo, da so udeleženci seminarja v dobri psihofizični kondiciji in zadovoljni s 

kakovostjo svojega življenja. Seminar je z vseh vidikov (termin, lokacija, trajanje, izvedba in izbor tem) kot 

dober ali odličen ocenila velika večina slušateljev.  
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Uvod  

 
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. 
 
V Sloveniji v nekaterih inštitucijah že potekajo predupokojitvene aktivnosti. Najdlje, skoraj tri desetletja, 
jih izvaja Univerza za tretje življenjsko obdobje kot enoletno predupokojitveno usposabljanje z naslovom 
“Moji starši so stari“ – kritična geragogika. Inštitut Antona Trstenjaka v okviru Mreže medgeneracijskih 
programov za kakovostno staranje izvaja tečaje za kakovostno življenje. Namenjeni so ljudem, ki se 
pripravljajo na upokojitev ali pa so že upokojeni. V času projekta AHA.SI so na Zavodu za zaposlovanje 
zaznali potrebno po tovrstnem izobraževanju in se v letu 2015 že lotili načrtovanja tovrstnih seminarjev 
za brezposelne starejše delavce, ki odhajajo v pokoj. Tudi Ministrstvo za javno upravo (upravna 
akademija) ima v sodelovanju z Inštitutom Emonicum nekajletno izkušnjo organizacije tovrstnih 
izobraževanj za delavce pred upokojitvijo, med teme pa vključujejo tudi odnos do starejših zaposlenih ter 
vključevanje njihovega znanja in izkušenj za uspešno delo upravnih in javnih ustanov ter služb. V letu 
2013 se je predupokojitvenih aktivnosti lotil tudi Zavod Uršulinka, deležnik, ki je pričel načrtovati 
tovrstne aktivnosti v procesu projekta AHA.Si pa je tudi Policijski sindikat. 
 
Predupokojitvene aktivnosti so zaradi poklicnega upokojevanja organizirane tudi na Ministrstvu za 
obrambo RS kot rezidenčni seminar za pripadnike Slovenske vojske in njihove svojce. 
 
Urejeno imajo zakonsko podlago in sicer Zakon o službi v SV (Ur.l.RS, št. 68/2007) - 91. člen (priprava za 
odhod iz vojaške službe) in Navodilo za izvajanje priprav za odhod pripadnikov iz Slovenske vojske (dok. 
MORS št. 0070-13/2011-5, z dne 21.11.2011). Organiziran je 5 dnevni seminar. Predupokojitveni seminar 
MORS se vedno izvajajo v za to primernem okolju, ki omogoča ugodno »delovno klimo« ter sprejem 
večjega števila udeležencev (počitniške kapacitete MORS Pokljuka ali Debeli Rtič).  
 
Na seminarju se organizirajo različne vsebine, kot so: finančno-nepremičninsko svetovanje ob prehodu v 
pokoj, pomen zdrave prehrane in telesne aktivnosti za zdravje, strukturiranje časa v TŽO, ustvarjalnost v 
TŽO in programi za kakovostno življenje po upokojitvi, 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, preprečevanje padcev v starosti in oblike pomoči za stare 
ljudi.  
 
Predupokojitveni seminarji so namenjeni pripadnikom Slovenske vojske, ki bodo v tekočem in 
naslednjem letu izpolnili pogoje za pridobitev pravice do poklicne ali starostne pokojnine in jim bo na tej 
osnovi, v skladu z 92.čl. Zakona o obrambi, prenehalo delo na obrambnem področju, in njihove zakonske 
partnerje. 

  

http://aha.si/
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I. Nekdanji pripadniki MORS  

1. Metodologija 

1.1 Metodološki pristop 
 
Sodelavci z NIJZ, člani ekipe projekta AHA.SI, smo sestavili  vprašalnik za nekdanje pripadnike MORS. 
Celoten vprašalnik je zajemal 5 sklopov. Prvi sklop je zajemal splošna vprašanja o nekdanjih pripadnikih, 
kako so se pripravili na upokojitve, kako zadovoljni so bili s svojim delom ter ali so se udeležili 
predupokojitvenega seminarja. Na Drugi sklop so odgovarjali tisti, ki so se udeležili predupokojitvenega 
seminarja MORS. Drugi sklop vprašanj je zajemal znanja in veščine, ki so jih pridobili na seminarju, 
splošna ocena o seminarju ter njihova mnenja glede izboljšave seminarja. Na tretji sklop so odgovarjali 
tisti, ki se niso udeležili predupokojitvenega seminarja. Četrti sklop vprašanje je bil namenjen za vse 
anketirance. Odgovarjali so na vprašanja kako skrbijo za svoje zdravje, kako ocenjujejo svoje telesno 
zmogljivost, psihično počutje in splošno kakovost življenja. V četrtem sklopu smo jih spraševali tudi o 
prostem času, sedenju, spanju, kako so se počutili v zadnjem mesecu, kako pogosto uživajo določeno 
vrsto jedi, ali kadijo, so pod stresom ali pritiskom, katere aktivnosti opravljajo v svojem času ter izbor 
različnih trditev, ki se ujemajo z njihovimi nazori. Zadnji peti sklop vprašalnika je zajemal podatke o 
demografiji (spol, letnico rojstva, zakonski stan, izobrazba in regija).  
 

1.2 Vzorec 

Zbiranje podatkov je potekalo v obdobju od 22.5.2015 do 3.6.2015. Anketne vprašalnike smo poslali po 
pošti na naslove nekdanjih pripadnikov MORS-a. Pošta je odšla iz ustanove Ministrstva za obrabno 
Republike Slovenije, kjer upravljajo z naslovi nekdanjih pripadnikov. Anketa je bila poslana vsem 
pripadnikom, ki so se upokojili od leta 2005-2015, izključeni so bili pripadniki invalidi in pripadniki iz leta 
2014.  

Realizacija / odziv 

Število poslanih vprašalnikov je bilo 769. Vseh skupaj je bilo izpolnjenih in obdelanih 318 vprašalnikov. 
Skupaj v procentih 41,3 % vprašalnikov.  
Opomniki smo udeležencem poslali v dveh krogih.  

Vnos podatkov 

Zbrane podatke na papirnatih vprašalnikih smo sodelavci z NIJZ nato ročno vnesli v aplikacijo za spletno 
anketiranje 1KA (www.1ka.si). 
Ker je namen raziskave med nekdanjimi pripadniki MORS in SV, bomo rezultate, kjer je to smiselno, 
predstavili tako, da bodo razvidne morebitne razlike med udeleženci in neudeleženci. 
 
Glede na namen raziskave, začnimo z vprašanjem, na osnovi katerega bomo primerjali skupini 
respondentov med seboj 

http://www.1ka.si/
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1.2.1 Udeležba na seminarju  

Tabela 1: Ali ste se vi udeležiti celotedenskega predupokojitvenega seminarja na Debelem rtiču/Pokljuki, ki ga je 
organiziral MORS? 

 Število Delež (%) % med odg. 

Odgovori 

Da 155 48,7 49,2 

Ne 160 50,3 50,8 

Skupaj 315 99,1 100,0 

Manjkajoče vrednosti Brez odgovora 3 ,9  

Skupaj 318 100,0  

Med nekdanjimi uslužbenci MORS-a in SV, ki so se na vabilo k sodelovanju v raziskavi odzvali, je skoraj 
točno polovica uslužbencev MORS-a in polovica pripadnikov SV.   
Spremenljivko, ki pove, ali se je oseba seminarja udeležila ali ne, od tu naprej imenujemo »udeležba« z 
vrednostma »Da« in »Ne«  

1.2.2 Tip slušatelja seminarja 

 

Slika 1: Tip slušatelja seminarja 

Navedbe pod »drugo«: civilna oseba, oboje (1991-2000 OVS - dalje v SV), vzdrževalec.  
Med respondenti prevladujejo (nekdanji) pripadniki Slovenske vojske. Dobrih 10% je uslužbencev MORS, 
preostali pa so osebe, ki so v vojski opravljale »civilne« poklice. 
 
Pripadniki SV so se v nekoliko večjem delu udeležili predupokojitvenega seminarja, kot ostali nekdanji 
zaposleni na MORS, vendar razlika ni bistvena. 
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1.2.3 Spol 

 

Slika 2: Spol 

Glede na poklice naše populacije po pričakovanju med anketiranimi prevladujejo moški (84%). 

Med udeleženci predupokojitvenega seminarja je delež moških sorazmerno še nekoliko višji. 

 

1.2.4 Leto rojstva 

Anketirani so vpisali leto rojstva.   

 

Respondenti so večinoma rojeni med poznimi 40-imi in zgodnjimi 60-imi leti prejšnjega stoletja. En 
upokojenec je znatno mlajši, gre za predčasno invalidsko upokojitev. 
 

 

Slika 3: Leto rojstva  
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1.2.5 Leto upokojitve 

Večina respondentov se je upokojila med letoma 2005 in 2014, kar je pričakovano, saj smo prav te bivše 
pripadnike MORS oziroma SV povabili k raziskavi. 

 

 

»Povp.« Min Max N 

2009 1997 2014 312 

 

Slika 4: Leto upokojitve. 

 

1.2.6 Starost ob upokojitvi 

Na osnovi letnice rojstva in leta upokojitve smo (približno) izračunali starost ob upokojitvi. 

 
 
 

 

Starost ob upokojitvi vojakov je nekoliko nižja od starosti ob upokojitvi za druge poklice, saj imajo 

pripadniki Slovenske vojske glede upokojevanja specifično zakonodajo. 
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1.2.7 Izobrazba 

 

 

Slika 5:Izobrazba  

Dobra tretjina upokojenih uslužbencev MORS in SV ima zaključeno srednjo šolo, vsak peti ima 

univerzitetno izobrazbo ali več. 

1.2.8 Zakonski stan 

 

Slika 6: Zakonski stan 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

D
e

le
ž 

(%
) 

Udeleženci seminarja

Neudeleženci seminarja

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

D
e

le
ž 

(%
) 

Udeleženci seminarja

Neudeleženci seminarja



 

15 

Med respondenti prevladujejo poročene osebe (80 %), če k njim prištejemo tiste, živijo v izven zakonski 
skupnosti ali imajo stalnega partnerja, s katerim ne živijo, je delež oseb, ki imajo partnerja 86%. 
Če primerjamo delež oseb s partnerjem glede na udeležbo na predupokojitvenem seminarju, ugotovimo, 
da je med udeleženci delež tistih, ki imajo partnerja, nekoliko višji. 
 

1.2.9 Regija bivališča  

 

Slika 7: Regija bivališča 

Respondenti prihajajo iz vseh slovenskih regij. Med udeleženci seminarja je – v primerjavi z 
ne-udeleženci - nekoliko višji delež tistih iz Podravske in nekoliko nižji delež tistih, ki živijo v 
Osrednjeslovenski regiji. Drugih podatkov o neudeležencev nismo posebej raziskovali.  
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1.2.10 Materialno stanje 

 

 Udeležba N Povprečje Std. odklon 

Kako vam vaši mesečni prejemki zadostujejo za zadovoljevanje vaših potreb? 
Da 149 2,60 ,805 

Ne 155 2,83 ,831 

 

Slika 8: Kako vam vaši mesečni prejemki zadostujejo za zadovoljevanje vaših potreb? 

Primerjalni podatki med udeleženci in neudeleženci seminarja v vzorcu glede na materialni status kažejo, 
da se seminarja pogosteje udeležujejo tisti, ki so socialno ekonomsko stabilnejši (p < 0,05).  

 

1.3 Obdelava podatkov 

Statistična analiza podatkov je bila izvedena z računalniškim paketom SPSS (IBM SPSS Statistics,Version 
21) in Excel za Windows.  

Uporabljene statistične metode za analizo podatkov 
 
FREKVENČNA PORAZDELITEV 

Frekvenčna porazdelitev spremenljivke je porazdelitev vrednosti spremenljivk in njihovih frekvenc. 
Frekvence po navadi zapišemo v obliki relativnih frekvenc oziroma strukturnih odstotkov. 
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ARITMETIČNA SREDINA (POVPREČJE) 

Aritmetična sredina je ena izmed najbolj reprezentativnih vrednosti za spremenljivko. Definirana je kot 
vsota vseh vrednosti, deljena s številom enot v populaciji oziroma v vzorcu. Primerna je za številske, 
približno normalno, unimodalno porazdeljene spremenljivke. 

(x)=xi/n 

 

STANDARDNI ODKLON 

Standardni odklon je varianca izražena v merski enoti in je ena izmed mer razpršenosti. Varianca je 
povprečje odklonov od aritmetične sredine. Analitično jo izračunamo s pomočjo naslednje formule:  

(x)=1/n*(xi-)2 

Aritmetična sredina in standardni odklon zelo dobro opisujeta približno normalno in unimodalno 
porazdeljeno spremenljivko. Vendar pa je unimodalna spremenljivka lahko bolj ali manj simetrična ter 
bolj ali manj sploščena.  

Za osnovno informacijo o porazdelitvi opazovane spremenljivke zato navedemo še stopnjo asimetrije in 
stopnjo sploščenosti, ki ju merita: 

 

STANDARDNA NAPAKA ARITMETIČNE SREDINE (standard error of mean) 

Interval zaupanja, ki ga določata njegova spodnja in njegova zgornja meja, je interval, v katerem se z 
dano gotovostjo (običajno določimo 95-odstotno) nahaja ocenjevani parameter (z verjetnostjo tveganja 

 se parameter nahaja v tem intervalu). Analitična formula za izračun intervala zaupanja za aritmetično 
sredino je naslednja: 

x-1,96*s/√n < (x) < x+1,96*s/√n 

t-TEST 

S pomočjo t-testa preverjamo domneve o enakosti dveh povprečij. Na (dveh) podvzorcih, ki ju želimo 
primerjati, izračunamo aritmetični sredini in ocenimo ali je njuna razlika dovolj velika po vnaprej 

predpisanih kriterijih. Vnaprej določimo stopnjo značilnosti , na podlagi katere določimo kritično 
območje. Ničelna domneva, ki jo želimo zavrniti, je: 

H0: 1= 2. 

t statistika za primerjavo povprečij v primeru, da če sta skupni populacijski varianci enaki, je: 

t = (x1-x2-(1-2))/s*(n1*n2/n1+n2)  t ~ t(n1+n2-2) 

Formula za oceno skupne vzorčne variance: 

s2=(n1-1)*s1
2+(n2-1)*s2

2/(n1+n2-2) 

Na vzorčnih podatkih izračunamo eksperimentalno vrednost statistike, in če le-ta pade v kritično 
območje, ničelno domnevo zavrnemo in sprejmemo alternativno domnevo o različnih aritmetičnih 

sredinah ob vnaprej določeni stopnji značilnosti , sicer pa rečemo, da vzorčni podatki kažejo na 
statistično neznačilne razlike med parametrom in vzorčno oceno. 

Podprogram omogoča preverjanje domnev o povprečnih vrednostih številskih (intervalnih ali 
razmernostnih) spremenljivk na populaciji. Spremenljivke morajo biti normalno porazdeljene. 
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SPSS pozna tri različne vrste t-testov: 

 Za en vzorec (One Sample t-test) 

Preverjamo ali je povprečna vrednost ene spremenljivke različna (oziroma ali manjša ali večja) od 
hipotetičnega povprečja.  

 Za odvisna vzorca (Pared Samples t-test) 

Pri odvisnih vzorcih preverjamo ali je povprečna vrednost razlike vrednosti dveh spremenljivk pri istih 
enotah ali manjša ali večja (oziroma različna) od nič.  

 Za neodvisna vzorca (Independent Samples t-test) 

Preverjamo ali je povprečna vrednost iste spremenljivke v eni skupini enot različna (oziroma ali večja ali 
manjša) od povprečne vrednosti v drugi skupini enot.  

 

Za testiranje statistične pomembnosti razlik med skupinama, smo uporabili t-test (za primerjavo 
neodvisnih vzorcev, če smo lahko primerjali povprečja. Za primerjavo nominalnih spremenljivk smo 
uporabili statistiko Hi-kvadrat.  
 

Uporabljene oznake in okrajšave :  

MORS Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije 
SV Slovenska vojska 
b.o. - neodgovor vprašanja 
m.v. – manjkajoča vrednost 
[R] – obrnjena trditev  
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2. Rezultati 
 

2.1 Odnos do seminarja in ocena udeležencev 
 
Vprašanja v tem delu se nanašajo na oceno predupokojitvenega seminarja, na katera so odgovarjali le 
tisti, ki so na vprašanje glede udeležbe odgovorili z »Da« (155 oseb). 
 
Učinkovitost seminarja  

 

Slika 9: Ocena koristnosti seminarja – po višini ocene na lestvici od 1 do 5, od najvišje do najnižje 

Upokojenci, ki so odgovarjali na vprašalnik, so v pokoju že nekaj let in lahko z distance ocenijo, katere 
teme so jim dejansko koristile ob spremembi zaposlitvenega statusa. Po oceni uporabnosti tematik z že 
izpeljanih delavnic, so bodoče upokojence na spremembe najbolje pripravile delavnice o skrbi za zdravje, 
prostočasnih dejavnostih in obvladovanje sprememb po upokojitvi. Praktično vse naštete teme so 
ocenjene z oceno, ki je večja od sredine, kar pomeni, da so bile, po mnenju udeležencev, koristne. 
Kot se je pokazalo tudi v drugih segmentih celotnega projekta, je med najbolj problematičnimi zadevami 
po upokojitvi (še posebej pri relativno mladih upokojencih SV) možnost dodatnega zaslužka.  

 
Dodatna znanja in veščine, ki bi bile udeležencem seminarja še v pomoč 
 

Poglejmo si še, katere teme so respondenti predlagali kot nadgraditev seminarja. Navajamo predloge in 
komentarje, urejene po tematikah (ne po pomembnosti). 
Katera znanja in veščine bi vam v življenju po upokojitvi bile še v pomoč (poleg zgoraj naštetih) ?  
Možnost dodatnega zaslužka 

 Možnost opravljanja manjših delovni obveznosti z možnostjo zaslužka; Dodatni zaslužek 

 Možnost dodatnega zaslužka, saj se počutim premladega, da sem moral že v pokoj (3x). MORS, 
Zakon o obrambi - neusklajeni z ZPIZ-2! 

1 2 3 4 5

Skrb za zdravje

Možnost prostočasnih dejavnosti

Obvladovanje sprememb ob upokojitvi v partnerskem odnosu in
družini

Strukturiranje časa

Oblike pomoči za stare ljudi in izzivi dolgotrajne oskrbe

Možnosti sklepanja novih prijateljstev

Kako postati prostovoljec

Pravni vidiki v zvezi z nepremičninami in ostalim premoženjem

Ureditev financ

Možnost dodatnega zaslužka
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 Zelo rad sem delal in želel sem delati še dlje časa, vendar mi je to uspelo le samo nekaj 
mesecev. O zgoraj navedenem vprašanju sploh nisem razmišljal 

Spretnosti, domača opravila 

 Možnosti opravljanja del. npr. na vrtu, sadovnjaku in podobno. 

 Boljše obvladovanje "obrtniških" znanj in veščin, potrebnih za delo v in okoli hiše, vzdrževanje, 
delo v vrtu in podobno; Električar, mehanik; Rokodelska znanja (obdelava lesa, vrtnarstvo); 
Kuhanje; Vožnja z avtomobilom; Vrtnarjenje; Hobi, ročne spretnosti 

Problemi z denarjem 

 Denar na splošno; Kako preživeti s pokojnino; Kako si plačati dom za ostarele z slabo 
pokojnino?; varčno življenje - kako razporediti pokojnino da lahko preživiš 

Šport, rekreacija, fizična pripravljenost  

 fizična pripravljenost, ki sem jo že imel v SV in mi v pokoju pride prav; Skrb za zdravje in fizične 
aktivnosti 

 krajše praktične in teoretične predstavitve nekaterih obrambnih borilnih veščin; veščine v 
posameznih športih 

 Mogoče vrste rekreacije v poznejših letih; Aktivnosti v naravi, Vaje za razgibavanje, vaje za hitro 
pomiritev, vzdrževanje fizične kondicije; Športne aktivnosti, pohodništvo, lov 

Vpetost v socialno okolje 

 prenos svojega znanja na druge, mlade, tiste, ki to znanje potrebujejo, oz. tiste, ki so do 2 leti 
pred upokojitvijo. 

 medgeneracijsko sodelovanje, nove možnosti aktivnega življenja,  

 psihološke delavnice - premagovanje stresnih situacij, večja skrb človeka v stiskah,  

 razni hobiji in družabno življenje,  

 Pomoč pri skrbi in vzgoji vnukov. Kaj je prava mera pomoči in nasvetov ter v kakšni obliki. 
Pravni nasveti, pravice 

 S področja pravic zdravstvenega zavarovanja in razumevanja delovanja zdravstvenega varstva 
od ambulante do UKC 

 sam administrativni (tehnični) postopek upokojitve, urejanja pokojnine, urejanje odhoda iz 
MORS (SV) ipd. 

 pravna svetovanja; Pravno varstvo 

 izračun pokojnine in zvezna pojasnila sektorja za finance 
Tuj jezik, uporaba računalnika 

 Najbolj pogrešam znanje tujega jezika (4x) 

 usposabljanje na področju računalništva (3x) 
Soočanje s težavami 

 realnost 

 starostne tegobe, spremembe starostnih obdobij in ugodnejših cenovnih letovanj, terme, 
morje... 

 soočanja s sodobnimi problemi družbe in ekologije, 

 soočanja z raznimi boleznimi in nevarnostmi ter s smrtjo v zadnjem življenjskem obdobju 
Drugo – kaj bi dodali v anketo 

 Bralne navade 

 Več pozornosti/znanja za zdravje 

 Sposobnost živeti sam, samodisciplina 

 seminar je bil v redu in zanimiv, a če ne živiš polno, zanimivo življenje ti tega ne more dati 
nobenem seminar 
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Ocena izvedbe seminarja 
 

 

Slika 10: Ocena izvedbe seminarja 

Slušatelji za nazaj seminar označujejo odlično ali skoraj odlično v vseh pogledih. 
Po tem »šolskem« ocenjevanju, smo anketirane pozvali, naj ubesedijo svoj odnos do seminarja. Postavili 
smo jim tri odprta vprašanja in sicer:  

- predlogi za izboljšave,  
- dodana vrednost in  
- kaj bi seminarju dodali.  

Poglejmo si odgovore, ki jih navajamo v celoti, le uredili smo jih po vsebinah. 

2.1.1 Predlogi za izboljšavo seminarja 

Oceno seminarja in predloge za izboljšavo seminarja je podalo 86 (55%) oseb.  Kaj bi vi izboljšali pri 

organizacijski izvedbi seminarja? 

Zadovoljni slušatelji 

 brezhibna organizacija, vse dobro organizirano; Vse je bilo odlično; Vse v redu 

 nič, bilo je super, super znani predavatelji. 

 Se mi zdi, da je kar primeren; Je zadovoljil moje zahteve 

 sem bila zadovoljna z organizacijo; zadovoljivo 

 V letu 2011 je bil seminar organizacijsko izveden na vrhunski ravni in z predavatelji, ki so izvedli 
svoje teme na zelo visokem nivoju in hkrati razumljivo za vse nivoje in inteligenčne sposobnosti 
dojemanja posameznih udeležencev. (do tega sklepa sem prišel ob pogovorih in debatah z 
udeleženci). 

 Za izboljšanje organizacije seminarja nimam nobenih idej, ker je bil izveden več kot odlično. 

 Za izboljšavo seminarja idej nimam, ker je seminar bil izveden odlično. 
Pravice ob odhodu v pokoj, odmera pokojnine 

 dodati pravne nasvete in navodila 

 dve do tri ure strokovnjaka s področja zakonskih določil SPIZ 1, 2 itd. Za nas je bilo specifično 
področje poklicnega upokojevanja in skoraj nobeden od nas se ni upokojil pod pričakovanimi 
pogoji 

 Pojasnila sektorja za finance o plačilih prispevkov za upokojitev 
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 predstavniki SPIZA bi morali biti bolje poučeni o svojem delu katerega opravljajo. Tako pa so si 
samo pisali vprašanja, odgovorov pa nismo dobili oziroma so jih objavljali mediji. 

 Več usmeritev in napotil za pridobivanje pravic upokojenca, predvsem odmer pokojnine itd..... 
Lokacija, namestitev, prehrana 

 Bil je zelo solidno organiziran in izveden, sama lokacija na Debelem rtiču bi bila čisto ok, če si 
namestitev v zidanem objektu ne bi zaslužila nezadostne ocene (3x). 

 Omenjeni so bili o: lokacija, ozvočenje, prehrana. 
Izkušnje predhodnikov in vodstva 

 bivši upokojenci povedo svoje izkušnje; življenjske izkušnje 

 dodal bi predavanje ali dva starejših upokojencev (častnik,  podčastnik in vojak) iz vrst MORS ali 
policije, ki bi predstavili svoje izkušnje; K predstavitvi upokojenskega življenja in problemov s 
katerimi se srečujejo, bi bilo zaželeno poklicati vse tri predstavnike : častnika, podčastnika, kakor 
tudi civilno osebo. 

 Odličen bi bil obisk najvišjega predstojnika 

 Program bi popestrili s sodelovanjem in izkušnjami starejših upokojencev,...  sodelovanje 
svojcev, partnerja oz. življenjskega sopotnika je bilo dobrodošlo, če ne celo nujno. 

Organizacija aktivnosti, trajanje 

 seminar naj bo daljši (2x); podaljšal bi čas na en teden in malo skrajšal dnevne teme; Več časa 
(4x); Skrajšal bi na 3 dni; 

 Izboljšal bi timsko reševanje in pristop do posameznih seminarskih tem; manjše skupine- timsko 
delo (2x); Več časa nameniti pogovorom in mnenjem; Več debat; Več dela v skupinah; Več 
vodenih tematskih pogovorov med udeleženci seminarja; tehnika usposabljanja 

 Malo več aktivnosti v obliki razgovorov in delavnic z manj sedenja v predavalnicah, čeprav so 
bila predavanja potrebna in zelo zanimiva; Manj predavanj; Odloča naj strokovnost izvajalca!; 
Zmanjšati število predavanj; Mogoče več seznanjanja z zdravstvenimi problemi v starosti; 
Mogoče več zdravstvene vzgoje in seznanjanje pravic v zdravstvu 

 kulturno zabavni večer, organizirano druženje ob večerih,  spremeniti obliko učilnice oz. 
razporeditev stolov (ne samo eks-katedra  ne samo dejstva pri posameznih temah; Poudarek na 
praktični izvedbi vsebin. Bilo je preveč teorije; Več praktičnega znanja; Več praktičnih aktivnosti.   

 Piknik in več medsebojnega druženja sprehodi; Šport in rekreacija; Več gibanja v naravi ....; Več 
druženja med udeleženci; Več prostega časa druženje 

 Prepovedal odhode domov in organiziral družabne večere (ples, igre)... 
Umestitev seminarja 

 obvezna udeležba na seminarju za vse, ki se upokojijo (3x) 

 seminar spremeniti v izobraževanje med delom v zadnjih dveh letih; Več ponovitev 

 Sistem vodenja seminarja, poenostaviti izvedbo seminarja 
Aktivnost po upokojitvi 

 Predstavitev več različnih možnosti udejstvovanja po upokojitvi in obisk kakšnega doma za 
starostnike; Obisk v organizacijah ki se ukvarjajo s starostniki 

 Več poudarka bi bilo potrebno dati temam, ki predstavljajo aktivnosti bodočega upokojenca v 
povezavi s SV 

 večji poudarki- možnost aktivnega udejstvovanja 
Kaj me je motilo 

 Pogrešam bolj konkretne stvari 

 odzivnost (v 2014 se pravna niti kadrovska služba niso udeležili seminarja, čeprav so bili v 
programu) in boljša pripravljenost  tistih, ki so bili predavatelji iz MORS 

 dodatno tematiko in vsebine 
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 Tiste, ki so tik pred upokojitvijo, pripraviti na vse pasti, ki jih je potrebno vedeti ob činu 
upokojitve. Žal posameznika lahko površna informiranost in nepoznavanje pasti stane tudi 100 
€ mesečno pri pokojnini. Zagotoviti res prave strokovnjake-praktične poznavalce upokojevanja 
(ne teoretike nesposobneže in bleferje). 

 Želel bi več poudarka na prehod iz službe v pokoj 

 

2.1.2 Dodana vrednost seminarja 

Predloge so podale 104 (67%) osebe. 

Kaj se vam je zdela največja dodana vrednost celotnega seminarja? 
Predvsem druženje, vzpostavitev in razvijanje socialne mreže 

 Druženja  s sodelavci, spoznavanje in izmenjava medsebojnih izkušenj 22x); Druženje, delavnica; 
Obisk upokojencev; Medsebojno komuniciranje med udeleženci; Srečal veliko bivših oseb; 
izmenjava naslovov, telefonskih; Vedeti kdo vse se upokoji; Srečanje bodočih upokojencev 

 Različni pogledi na upokojitev, izmenjava mnenj; Različnost pogledov in možnost izpostavljanja 
lastnih pogledov in želja; Razširitev obzorja; Sodelovanje - prisotnost predstavnikov drugih 
društev; Spoznavanje z novimi stvarmi in usmeritev; Usposobljenost za nadaljnje življenje 

 zanimivimi predavatelji; Nove informacije; Gostujoči pripadniki; Izmenjava izkušenj; medsebojni 
pogovori; Možnost aktivnega sodelovanja pri posameznih temah. 

 sprostitev in umirjanje na imenitni lokaciji (2x); Okolje, sproščenost; Pohod, zaključni večer. 
Predavanja, predavatelji, tematika 

 cenjeni vrhunski predavatelji (7x) eminentne Sanje Rozman, dr. Pečjaka, dr Stritiha 

  raznolik izbor  tem (2x) 
Udeležba s partnerji 

 sodelovanje svojcev (žene, moža...) (4X) 
Podpora pri spremembi statusa (»upokojenec bom!«) 

 Seminar mi je bil v veliko pomoč pri tem, da sem se sploh začel zavedati, kako korenite 
spremembe so pred mano z odhodom v pokoj (5X). 

 občutek,  da ob tem prehodu nekako nisi sam in da organizacija skrbi zate ob odhodu (3x); "Ne 
obupaj"  in "pomagaj si sam", bodi še naprej aktiven 

 Zmožnost osvetlitev upokojevanja iz drugih zornih kotov, o katerih še nisem razmišljal 

 priprava na novo življenjsko obdobje in s tem razmišljanje o tem, da si vsako leto starejši in 
imaš manj moči. 

 Po seminarju sem bil resnično pripravljen na odhod v pokoj. Dobil sem odgovore na vsa 
vprašanja, ki so me predhodno begala in na katera sem zaman iskal odgovore drugje. 

Vsebina na splošno in posamično 

 Zanimive teme, znanja in informacije, ki sem jih pridobil (9X); Na enem mestu mnogo 
odgovorov; Splošna seznanjenost z vsem o upokojitvi 

 Seznanitev s morebitnimi problemi staranja (3); Tretje življenjsko obdobje 

 poleg druženja, še predstavitev problematike po upokojitvi - kar posameznik ne pozna 

 potrditev pozitivnih življenjskih navad in usmeritev ter izboljšanje slabših načinov za kvalitetno 
tretje življenjsko obdobje... 

 Kako načrtovati dnevne aktivnosti in premagovati stresno obdobje po upokojitvi; Novi pogledi 
na življenje »potem«; 
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 informacije o procesih staranja in aktivnosti za "zoperstavljanje" temu procesu; Zdravstvena 
oskrba; Izkušnje, ki so bile predstavljene v zvezi z oskrbo starejših 

 Kaj postoriti z prostim časom, skrb za zdravje, telesna aktivnost 

 Paliativna oskrba, zdravstvene težave in problemi starostnikov, odvisnosti 

 partnerski odnosi in družina 

 Vsebine seminarja na CD zgoščenki se mi je zdela dodana vrednost 

 

2.1.3 Kaj bi seminarju dodali 

Na to vprašanje je odgovorilo 75 (48%) oseb. 

Kaj ste na seminarju najbolj pogrešali? 
 
Nič, ničesar, vse je bilo v redu 

 Dejansko nič nisem pogrešal (19X); Verjetno bi se ga dalo, na podlagi dosedanjih izkušenj, še 
nekoliko izboljšati, menim pa, da je tudi v sedanji obliki pri večini udeležencev dosegel svoj 
namen. Doživel sem ga kot nekakšen privilegij, saj česa podobnega večina delavcev v SLO, pred 
odhodom v pokoj, ni deležnih. 

 Ničesar nisem pogrešal. Nad organizacijo in izvedbo pa sem bil pozitivno presenečen, saj sem v 
20 letni karieri v SV bil priča ravno nasprotnim izkušnjam. 

 Nisem o tem razmišljala, ker za enkrat nisem pogrešala nič takega; Zadostna priprava na 
upokojitev; sem zadovoljen 

 Vsega je bilo, kar sem potreboval: stroka, ambient, druženje, izbor dobre tematike, neposredni 
in sproščeni pogovori s predavatelji, smeh, veselje, piknik na koncu, jutranje fizično 
razgibavanje, pohodi v naravi Pokljuke. 

Družabnost, zabava 

 več družabnih aktivnosti, zabave, pogovora (4x); Animacije; Nekaj akcij za sprostitev; 
Organizacija druženja 

 otroke, obisk vrtca ali prvošolcev 

 rekreacija, daljši pohodi....; šport-rekreacijo...enodnevni pohodi.. 

 več pogovora, manj predavanja 

 več prisotnih 
Pravni in praktični vidiki glede višine pokojnine 

 tolmačenje ZPIZ zakona (2x) 

 kako preživeti z pokojnino (3x); premalo informacij o pokojnini 

 Kakršnih koli napotil za možnosti dela in zaslužka po upokojitvi 
Posamezne pomembne teme 

 Pogovor(e) z zdravniki, ki se ukvarjajo z značilnimi obolenji staranja moških in žensk 

 pomen fizične aktivnosti, na prostem in v stanovanju, brez rekvizitov. 

 teme za vsakdanjost-aktivno preživljanje prostega časa (2x) 

 več primerov iz življenja, vključevanje v novo življenjsko okolje 

 zakonske določbe glede dedovanja 
Koga smo pogrešali 

 kadrovsko službo in pravno službo MORS; odgovore sektorja za finance 

 obisk nadrejenega (minister in načelnik GŠSV); Obisk poveljujočih; Predstavnike pristojnih; 
Razgovor z mojimi neposrednimi predpostavljenimi 
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 pogovor z že upokojenimi sodelavci; Praktične izkušnje drugih; Konkretne nasvete, kaj je treba 
vse postoriti do same upokojitve; Izmenjavo izkušenj; konkretne rešitve 

 prisotnost soproge/a, ki se zaradi službe ni mogel/la udeležiti (2x) 

 Strokovnjaka za poznavanje upokojevanja. 
Ohranitev aktivnih stikov 

 kako ohraniti stik s SV; Možnosti prostovoljnega sodelovanja izven MORS 

 Večji poudarek na povezanost pripadnikov MORS in SV ter na koncu v institucijo (MORS, SV) in 
pripadnosti državi, saj smo nekateri bili aktivni branitelji osamosvojitve Slovenije. 

Kritika 

 bolje pripravljene in realne predavatelje, realnost 

 Boljše pogoje namestitve! 
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2.2 Odnos do seminarja neudeleženci  

Naslednji dve vprašanji sta namenjeni le tistim, ki se seminarja niso udeležili (160 oseb). 

Razlog za ne-udeležbo 

 

Slika 11: Razlog za neudeležbo na seminarju 

Če smo ob prebiranju odgovorov, komentarjev in pohval udeležencev dobili vtis o idilični podobi 

organiziranja MORS-ovega predupokojitvenega seminarja za svoje bodoče upokojence, nam da vpogled v 

odgovore neudeležencev tudi drugačno podobo. 

Navajamo razloge za neudeležbo, ki so jih anketirani dopisali v opcijo »drugo«: 

 
Odsotnost, službena odsotnost, bolezen 

 misija (6x) 

 službene obveznosti (5X) 

 bolniška (2x) 
Seminarja še ni bilo; bil je 1-dnevni 

 ni še bilo seminarja (5x) 

 seminar je bil organiziran v Ljubljani (3x) 
Negativen odnos 

 Glede na pridobljene informacije je takšen seminar brezvezen-neuporaben; Nepotrebno 

 Ni bilo poskrbljeno za vegetarijansko prehrano 

 Občutek, da ne spadam k družbi 

 seminar je vodil človek, ki tega ni sposoben 
Osebni razlog 

 Hčerka se je tisti teden poročila 

 nisem bil dovolj motiviran 

 osebni razlog 
Niso me povabili, obvestili, ni mi bilo omogočeno 

 nisem bil povabljen (14x); Nisem dobil vabila (3x); nisem bila pozvana; niso me prijavili; niso mi 
poslali 

 ni mi pripadal (2x) 

 nisem bil obveščen (2x) 
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 nisem imel možnosti(2x) 
Nekaj se je zalomilo 

 nepričakovana upokojitev 

 nepripravljenost MORS, KAD ob uvajanju ZPIZ-2 

 prepozno  

 Prisilna upokojitev 

 vabilo sem prejel po upokojitvi 

 Vodja službe mi ni dovolil 
Počutim se opeharjenega 

 bil sem na dolžnosti v tujini – ZDA (nisem dobil plačila potnih stroškov zase in soprogo 

 degradacija 8. mesecev pred upokojitvijo 

 MORS oz. GŠSV ni bil pripravljen povrniti potnih stroškov iz lokacije, kjer sem služboval pred 
upokojitvijo - zelo me je prizadelo in me še! 

 MORS še "ni vedel", da imam pogoje za upokojitev! 

 na seminar sem bil povabljen naslednje leto po upokojitvi 

Le manjši del (manj kot 30%) neudeležencev se seminarja ni udeležilo zato, ker so se sami tako odločili. 

Mnogi za udeležbo niso imeli časa (praviloma zaradi službene zadržanosti), drugim ni bilo onemogočeno, 

izgleda, ko da jih je sistem prezrl.  

Če bi … 

Če bi imeli danes enako možnost, ali bi se predupokojitvenega seminarja udeležili? 

 

 

Slika 12: Možnost za udeležbo na seminarju 

Očitno je, da je tistih, ki bi se odločili za udeležbo na seminarju, več kot tistih, ki se za to ne bi odločili.  
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2.3 Primerjava udeležencev in neudeležencev 

V tem delu bomo primerjali lastnosti, stališča udeležencev in neudeležencev predupokojitvenega 

seminarja. 

2.3.1 Zadovoljstvo z delom na delovnem mestu 

 

 

Slika 13:  Kako zadovoljni ste bili s svojim delom na delovnem mestu do upokojitve?  

Razliko v povprečjih smo preverili tudi t-testom in izkazalo se je, da med skupinama ni statistično 

značilnih razlik, čeprav kaže, da so bili udeleženci nekoliko bolj zadovoljni s svojim delom.  
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2.3.2 Pripravljenost na upokojitev 

 

Slika 14: Pripravljenost na upokojitev  

Navedbe pod »drugo«: lahko bi še delal (2x); delo z vnuki; nadaljeval sem s prostočasnimi aktivnosti -od 

prej vanje vključujem tudi druge; nisem čutil nobenega stresa; Pričakovala sem vsaj občasno povezavo z 

delom in ljudmi, s katerimi sem delala; utrujena od dela; zadovoljstvo z pokojnino; zaradi odnosov čim 

prej v pokoj; ZUJF. 

T-test je pokazal statistično značilno razliko med udeleženci seminarja pri trditvah Na upokojitev sem se 

dobro pripravil in Že pred upokojitvijo sem načrtoval, kako bom porabil svoj čas po upokojitvi. Le 13 % 

nekdanjih pripadnikov, ki so se predupokojitvenega seminarja udeležili, je  odgovorilo, da se na 

upokojitev niso pripravili (6 % sploh ne velja zame in 7 % ne velja zame) in dve tretjini, da so upokojitev 

bili pripravljeni (49 % velja zame in 18 % zelo velja zame). Med  tistimi, ki se seminarja niso udeležili, pa je 

na upokojitev bilo nepripravljenih več kot četrtina (16 % sploh ne velja zame in prav toliko ne velja zame) 

in pripravljenih 44 % (32 % velja zame in 12 % zelo velja zame).  

Porabo svojega časa po upokojitvi je predhodno načrtovalo dve tretjine  anketiranih, ki so se seminarja 

udeležili (52 % velja zame in 15 % zelo velja zame) in dobra polovica tistih, ki se seminarja niso udeležili 

(39 % velja zame in 17 % zelo velja zame 17%). Takih, ki niso naredili načrtov za porabo časa po upokojitvi 
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je bilo med udeleženci seminarja  17 % (6 % sploh ne velja zame in 11 % ne velja zame), med tistimi, ki se 

seminarja niso udeležili pa nekaj manj kot četrtina (17 % zelo velja zame in 14 % velja zame). Tudi pri 

trditvah v zvezi z občutki  pričakovanja upokojitve, načrtovanjem dejavnosti po njej in načrtovanju 

sprememb po upokojitvi z družino, so deleži pozitivnih odgovorov večji med anketiranci, ki so se 

seminarja udeležili oz. so ti v primerjavi z ostalimi, ki se seminarja niso udeležili, med njimi manjši deleži 

negativnih odgovorov, čeprav brez statistično značilnih razlik.  

2.3.3 Skrb za zdravje 

 

Slika 15: Kako skrbite za svoje zdravje? 

 

Tabela 2: Skrb za zdravje – primejava udeležencev in neudeležencev (t-test) 

Levene-ov test o 
enakosti varianc t-test o enakosti povprečij 

F p. t df p 
Razlika 
povprečij 

Std. Napaka 
razlike 

95% interval zaupanja za razliko 
povprečij 

Sp. meja Zg. meja 

,175 ,676 -,447 293 ,656 -,043 ,096 -,231 ,146 

Že na prvi pogled kaže, t-test pa še potrdi, da se v povprečna skrb za zdravje ne razlikuje med udeleženci 

in neudeleženci seminarja.  

 

Oboji večinoma kar dobro skrbijo za svoje zdravje. Zanemarljivo malo je tistih, ki za zdravje skrbijo slabo 

in malo tistih, ki za zdravje skrbijo le zadovoljivo.  
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2.3.4 Samoocena zdravja in počutja 

 

 

Slika 16: Kako bi ocenili svoje … 

 

Tabela 3: Kako bi ocenili svoje … - Primerjava udeleženci/neudeleženci (t-test) 

 Levene-ov test o 
enakosti varianc t-test o enakosti povprečij 

F p. t df p 
Razlika 
povprečij 

Std. 
Napaka 
razlike 

95% interval zaupanja 
za razliko povprečij 

Sp. meja Zg. meja 

… splošno zdravstveno stanje ,037 ,848 -1,310 302 ,191 -,107 ,081 -,267 ,054 

… telesno zmogljivost 1,659 ,199 -1,494 302 ,136 -,142 ,095 -,330 ,045 

… psihično počutje ,080 ,777 -,854 302 ,394 -,074 ,087 -,245 ,097 

… splošno kakovost svojega 
življenja 

2,881 ,091 -1,390 301 ,166 -,118 ,085 -,284 ,049 

Udeleženci in ne udeleženci se ne razlikujejo v nobenem podvprašanju. 
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2.3.5 Prostočasne aktivnosti 

 

Slika 17: Katere od spodaj navedenih aktivnosti ste opravljali v preteklih dvanajstih mesecih? 

Udeleženci seminarja pogosteje obiskujejo različna društva in se izobražujejo za lastno veselje. 

2.3.6 Sedeč življenjski slog 

 

Slika 18: Koliko časa v običajnem dnevu sedite (pred TV, pri jedi, branju knjig, delu…) ?  
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Udeležba N Povprečje Std. odklon 

Da 148 3,66 2,704 

Ne 151 3,59 1,830 

Skupaj 299 3,63 2,301 

Respondenti na dan v povprečju presedijo dobre tri in pol ure. 
Glede na udeležbo na seminarju ni razlik. 

2.3.7 Telesna aktivnost 

Podatki so prikazani na naslednjem grafu. Deleži odgovorov so predstavljeni po parih; zgornji predstavlja 
udeležence, spodnji neudeležence seminarja. 
 

 

Slika 19: Kako se najpogosteje ukvarjate s telesno dejavnostjo med prostim časom?  

Iz slike razberemo, da se več kot tri četrtine respondentov vedno ali vsaj pogosto ukvarja z lažjimi 

telesnimi aktivnostmi. Skoraj polovica udeležencev seminarja se vedno ali pogosto ukvarja tudi z 

aktivnostmi za ohranjanje telesne kondicije, med neudeleženci seminarja je takih približno tretjina. Kot 

druge dejavnosti so anketiranci navajali  kolesarjenje (5x) in planinarjenje, hojo (4x), delo na kmetiji (4x) 

igranje tenisa (2x), skrb za vnuke, prebiranje strokovne literature, delo v društvih (2x), ples, petje v zboru, 

potovanja in vzdrževanje hiše. 

 

Vizualno primerjavo po deležih smo nadgradili še s številsko primerjavo povprečij. 

 

Vse razlike smo preverili še s t-testom in izkaže se, da se udeleženci in neudeleženci statistično značilno 

(p < 0,05) razlikujejo glede na ukvarjanje z aktivnostmi za ohranjanje telesne kondicije.  
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2.3.8 Ritem spanja  

 

Slika 20: Koliko ur običajno spite na noč?  

 

Udeležba N Povp. Std. odklon 

Da 150 7,05 1,247 

Ne 152 7,09 ,996 

Skupaj 302 7,07 1,126 

Respondenti v povprečju na dan spijo 7 ur. 
Glede na udeležbo na seminarju ni razlik. 
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2.3.9 Prehrambne navade 

Z vprašanjem o pogostosti uživanja posameznih jedi, smo želeli preveriti prehranske navade 

anketirancev.  

 

Slika 21: Kako pogosto uživate naslednje jedi ?  

Na prvi pogled med udeleženci in neudeleženci ni posebnih razlik v prehranjevalnih navadah.  

 

Več kot polovica respondentov nikoli ne uživa sladkih pijač, vsi dokaj redko uživajo ocvrte jedi. 

Razveseljivo je, da Jih skoraj dve petini večkrat tedensko izbira bolj priporočena živila (polnozrnat kruh 

ter mleko in izdelke z manj maščob), ta navada se nekoliko bolj nakazuje pri udeležencih seminarja. 
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2.3.10 Kajenje 

 

 

 

Slika 22: Kajenje 

Prav nihče, od tistih, ki so na vprašanje odgovorili, ni izbral odgovora »sedaj kadim« ali »občasno kadim«! 

Vsekakor je to zelo spodbuden rezultat. 

 

2.3.11 Stres 

 

Slika 23: Kako pogosto se počutite pod stresom ali velikim pritiskom? 

Udeleženci – po lastnem mnenju – dokaj dobro obvladujejo stres. Približno 70% jih je pod stresom redko 
ali celo nikoli. Med skupinama glede na udeležbo ni statistično značilnih razlik. 
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2.3.12 Počutje in občutki  

 

Slika 24: Koliko časa v zadnjih 4 tednih ste se počutili… 

Razlike med skupinami so majhne in nobena ni statistično značilna. 

 

 

Slika 25: Koliko časa v zadnjih 4 tednih ste… 

Glede samoocenjenega počutja in občutkov so razlike med skupinami majhne in nobena ni statistično 

značilna. Uporabljeni vprašalnik je namenjen odkrivanju depresije, zato so rezultati na splošno dobri, saj 

so ga predvidoma izpolnjevali ljudje brez večjih težav v duševnem zdravju. Ne glede na to, da med 

primerjanima skupinama ni statistično značilnih razlik, pa so pri vseh odgovorih razen pri zmožnostih 

soočanja s problemi rezultati nekoliko bolj pozitivni v skupini, ki se je udeležila seminarja. 
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2.3.13 Socialna mreža  

Tabela 4: Koliko ljudi vam je tako blizu, da lahko nanje računate, če imate resno osebno težavo? 

 
Udeležba 

Skupaj Da Ne 

Nobeden 
Število 1 6 7 

% po vrsticah 14,3 % 85,7 % 100,0 % 

 % po stolpcih 0,7 % 4,0 % 2,3 % 

1 ali 2 
Število 36 44 80 

% po vrsticah 45,0 % 55,0 % 100,0 % 

 % po stolpcih 24,3 % 29,1 % 26,8 % 

Od 3 do 5 
Število 68 69 137 

% po vrsticah 49,6 % 50,4 % 100,0 % 

 % po stolpcih 45,9 % 45,7 % 45,8 % 

Več kot 5 
Število 38 28 66 

% po vrsticah 57,6 % 42,4 % 100,0 % 

 % po stolpcih 25,7 % 18,5 % 22,1 % 

Ne vem 

Število 5 4 9 

% po vrsticah 55,6 % 44,4 % 100,0 % 

% po stolpcih 3,4 % 2,6% 3,0 % 

Skupaj 

Število 148 151 299 

% po vrsticah 49,5 % 50,5 % 100,0 % 

% po stolpcih 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

 
Razlike med obema skupinama primerjanih anketirancev niso značilne, je pa videti, da imajo udeleženci 

seminarja nakazano nekoliko bolj široko socialno omrežje. Verjetno tudi sicer iščejo več stikov z drugimi 

ljudmi in so se tudi zato udeležili seminarja, možno pa je, da so kakšno dodatno informacijo, ki jih je 

spodbudila k iskanju socialnih stikov, dobili tudi na seminarju. 

2.3.14 Domače živali 

Le dobi dve petini upokojencev MORS imata domačo žival. Dobra polovica (56% med udeleženci in 57% 

med neudeleženci) hišnega ljubljenčka nima. 

Pri tistih, ki živali imajo, prevladujejo lastniki psov (približno četrtina) in mačk (približno petina) . Ostali so 

navedli, da imajo zajčka (2x), konja (2X), papigo (2x), morskega prašička, želvo, ribe ali čebele. 

2.3.15 Nazori 

V vprašalniku so bile trditve postavljene drugače – nekatere trditve na desni so bile v vprašalniku na levi 

in obratno. Za predstavitev rezultatov smo jih preuredili in sicer tako, da smo konzervativne postavili na 

levo, liberalne pa na desno. 



 

39 

Tabela 5: V vsaki vrstici izberite eno trditev, ki se najbolje ujema z vašimi nazori 

 
udeleženci neudeleženci 

 

 

ne 
vem   

ne 
vem  

trdno zasidrani odnosi 56,5 18,1 25,4 64,0 17,6 18,4 nenehne spremembe   

red in mir  50,7 8,3 41 65,3 6,1 28,6 gibanje in novosti 

vezanost na tradicijo 34,3 10,9 54,7 44,5 11,7 43,8 veselje do sprememb 

uveljavljeni pogledi/nazori 25,2 6,5 68,3 31,9 13,3 54,8 nove ideje 

trdna pravila 48,1 15,6 36,3 54,4 15,4 30,1 Improvizacija 

ohranjanje tradicionalnega 43,5 23,2 33,3 51,1 18,7 30,2 Reforme 

jasne, enoznačne razmere 45,6 23,5 30,9 56,8 18,9 24,2 Presenečenja 

umestitev in podreditev 28,1 29,6 42,2 25,6 27,1 47,4 
protest, upor, 
nasprotovanje 

znane stvari 30,1 20,6 49,3 43,6 13,5 42,9 
nove, doslej neznane 
stvari 

 

Udeleženci seminarja so v nekoliko večji meri naklonjeni nenehnim spremembam, gibanju in novostim, 

nekoliko manj kot neudeleženci so videti vezani na tradicijo in radi imajo nove ideje.  

 

Videti je, da so neudeleženci nekoliko bolj naklonjeni trdnim pravilom, jasnim, enoznačnim razmeram in 

znanim stvarem, nakazano bolj pa so naklonjeni tudi uporu in nasprotovanju. 

 

Slika 26: V vsaki vrstici izberite eno trditev, ki se najbolje ujema z vašimi nazori 
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2.3.16 Bi nam morda želeli sporočiti še kaj?  

Dodatna sporočila sta napisali 102 osebi, povzeli smo bistvena sporočila, izpustili pa smo tista z izrazito 

osebno noto, da ne bi prišlo do prepoznavnosti anketiranca… 

 

Pobude za dejavno življenje po upokojitvi: 

 

 Zelo dobrodošlo pa bi bilo še mogoče kasnejše sodelovanje s tistimi, ki bi še želeli delati, pa 

recimo določeno število ur na teden. Veliko možnosti še obstaja, kajti vojska ima te kapacitete in 

bi bil finančni vložek zanemarljiv.  Ko sem odšel v pokoj sem šele začel živeti preje pa sem 

životaril. 

 priprava na upokojitev bi se morala pričeti 2-3 leta pred upokojitvijo, človek se ne sme počutiti 

odpisanega, pozneje celo "zavrženega" po 17 letih aktivnega dela v SV . V TO oz. SV sem vstopil 

kot stotnik I, v pokoj pa kot stotnik. Kot veteran vojne za Slovenijo sem ves čas svoji domovini in 

narodu služil častno in predano. Sem proti upokojevanju po odloku vlade (psihofizično sposobni- 

če želijo naj delajo dlje). Imajo delovne izkušnje in znanje katero naj uporabljajo kot mentorji 

mlajšim. 

 Uporabna vrednost mene kot nekdanjega višjega časnika zelo hitro upada. Nekoč si bil, danes je 

le spomin. medtem, ko civilni poklic lahko še vedno ustvarjalno uporabljaš. 

 Lepo bi bilo, da bi bivšim pripadnikom omogočili sodelovanje v prostovoljni rezervi in s tem 

omogočili dodaten zaslužek in lažje preživetje, saj imamo veliko izkušenj in smo pripravljeni 

delati.  

 Vsaj pet let po upokojitvi bi bil za MORS oz. SV s svojimi izkušnjami lahko še zelo koristen, vsaj 

na občasnih aktivnostih na katere bi bil povabljen (predavanja, svetovanje, kritične presoje). 

Morda za določena področja še sedaj.  MORS preveč površno pozablja na upokojence - ker 

nisem član DU MORS nisem vabljen na novoletna srečanja ipd. Sistem bi za to moral biti 

občutljiv, prepoznati nepravilnost in bi jo moral preprečiti! 

 Vse moje delovne izkušnje, vse moje strokovno znanje je šlo z upokojitvijo v nič. Škoda je 

ogromnega potenciala, če pomislim na ogromno število vseh upokojencev. 

 V pokoj sem odšel v prepričanju, da sem še sposoben in ustvarjalen. Moti me nedorečenost 

sistema ZPIZ - 2 predvsem, ko spremljam izvajanje poklicnega upokojevanja. zakaj sistem dela v 

javni upravi nekaterim dovoli, da delajo čez svojo starost, drugi pač te možnosti nimamo in 

takrat za nas velja zloglasni  ZUJF? 

 več pozornosti s strani organizacije po upokojitvi, omogočiti delo; Da bi se bolje poskrbelo za 

upokojence in jim dali možnost da so tudi aktivni  

 Narediti za bivše pripadnike razne delavnice, izlete, izobraževanja, predavanja 

 MORS in Sv smo upokojenci prej v breme kot v korist. Ne znajo uporabiti znanje in veščine 

upokojenih oseb. 

 

Pobude za izvajanje seminarja 

 Vendar če ne bi bil pripravljen, bi bil zelo velik udarec. To sem opazil na nekaterih mojih 

prijateljih - žalostno so izgledali - družba jih je dobesedno posrkala v svoj tempo, za katerega vsi 
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vemo kakšen je - podivjan. Jaz imam vikend katerega sem 20 let delal in tako načrtoval odhod v 

pokoj - sem pa še športno aktiven.   Vsem zaposlenim  v MORS svetujem naj se pripravijo 

drugače jih po predčasno pokosila bolezen. Zdrav način prehranjevanja in gibanje, veliko gibanja 

so odrešitev, to jim morate dopovedat 

 Želim, da ohranite predupokojitveni seminar, saj je resnično odlična priprava za res veliko 

spremembo v življenju. 

 Upam, da bo država imela še toliko sredstev, da vam bo tudi v bodoče omogočena izvedba 

tovrstnega seminarja, kajti zame je bil predupokojitveni seminar najlepše prejeto  darilo od 

službe, ki sem jo opravljala  v SV in TO 32 let. 

 še naprej izvajajte ta program, saj potrjuje življenjske izkušnje, usmerja in popravlja vizijo  

 lepo je imeti občutek, da nisi pozabljen 

 Da se mora v naši družbi veliko spremeniti. Odpraviti je treba pritiske na delovnem mestu, 

mobbing, stres, izboljšati osnovo za delo, okolje ...  Prijateljstva in ostale zadeve kot je priprava 

na upokojitev mora potekati cel čas ne samo za časa seminarja. 

 Pomembno je, da se v vseh okoljih gleda na ljudi, še posebej tiste, ki so sami, bolni oziroma  

materialno šibki. Zelo je pomembno, da se ljudje pri odhodu v pokoj ne zapustijo, temveč se 

posvetijo tistim stvarem, ki jih niso mogli opravljati, ko so bili v službi. Tudi članstvo v društvih 

upokojencev ni slabo, čeprav se sliši kot obrabljena fraza. Zelo pomembno je da se pripadniki SV 

in MORS, ko odslužijo državi aktivno vključijo v društvo upokojencev MORS in sicer  v sekcijo, 

kjer živijo (DU MOS). 

 Zelo važno je, da upokojenec ostane fizično in psihično aktiven. 

 v pokoju je lepo, če želiš in znaš še kaj početi, kar pa nisi počel v službi 

 omogočite Predupokojitveni seminar čim več zainteresiranim; Na predupokojitveni seminar bi 

bilo potrebno privabiti večino bodočih upokojencev; MO naj nadaljuje s pred upokojitvenimi 

seminarji; Nadaljujte z predupokojitvenimi aktivnostmi; Predupokojitveni seminar je dobra stvar 

:-) 

 spodbujajte, da se ljudje čim bolje pripravijo na upokojitev;  Veliko novih spoznanj 

 Podpiram vašo anketo kot del raziskave in primer dobre prakse za doprinos kakovostnejših 

izvedb tovrstnih predupokojitvenih seminarjev. 

 da bi v bodoče ne pozabili nobenega poslati na predupokojitveno izobraževanje  

 osebno nisem čutil za pripravo na upokojitev, to se je pri meni zgodilo spontano in s tem nisem 

imel nobenih težav. 

 

Kritična razmišljanja: 

 Predupokojitvene seminarje ki jih pripravlja MORS so nekoristni, saj na njih v glavnem predavajo 

osebe, ki z upokojitvijo nimajo pojma, vsi te  samo  prepričujejo da ne postaneš alkoholih, da ne 

ješ mastnega, da ne kadiš, da kot upokojenec živiš čim bolj zdravo. Pri teh penzijah se tega ne 

da. Seminarje naj vodijo ljudje iz stroke ki so v penziji in ti da  nasvet iz lastnih izkušenj.  Vse 

ostalo je nepomembno. Če pa se nekdo želi zapiti se bo zapil ali gre na seminar ali ne.  Seminar 

naj se organizira na nivoju, če MORS nima denarja tudi take seminarje naj ne prireja ker so le ti 

neuporabni. Ker se pri upokojevanju pripadnikov vojske govori o specifični skupini  ljudi se 
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seminar mora tudi temu prilagoditi. Ne moreš vse metat v isti kot, nekoga ki dela v pisarni in 

nekoga ki dela z vojsko, z orožjem,  terensko delo, tujina inp. 

 Upokojitev je zaključek profesionalnega obdobja in zaključek življenja. Seminar je informativnost 

in ne da ničesar. Splošne teme so za pripadnike SV premalo. Smiselno bi bilo v skladu z zakonom 

o službi predupokojitveno obdobje vključiti v program CSP in ga z obveznimi vsebinami razvijati 

zadnji dve leti delovna dobe. Gre za pomembno spremembo socialnega mreženja s katero 

posameznik živi do konca življenja. Med drugim je bila ena od oblik dodatne skrbi tudi naš 

predlog za veteranski center v Logatcu.... Lep pozdrav! 

 nezadovoljstvo z predčasno upokojitvijo 

 odhod pri 53 letih v pokoj zelo prekmalu. 

 Zelo razočaran glede višine pokojnine, upokojiti smo se morali po zakonu, pokojnina pa komaj 

zadošča za preživetje. Sprašujem se kaj je MORS naredil za pripadnike vojne za Slovenijo in 

MSNZ? Odgovor: nič, to je sramota. Za osamosvojitev smo dali na razpolago svoja življenja, 

življenja družinskih članov in aktivno sodelovali pri obrambi Slovenije. Niti MORS niti država za 

nas ni poskrbela, da bi tisti, ki smo bili branitelji osamosvojitvene vojne 1991 dobili dodatek pri 

pokojnini. Nam je država in MORS mačeha, ne pa krušna mati.  

 Sistem upokojevanja v MORS (za druge dele javne uprave pač ne morem trditi) je nepravičen in 

škodljiv do ljudi in do institucije (SV). Problem je v pogojih za upokojevanje, ki so "neposrečeno"  

določeni. MORS je verjetno edina firma v državi, ki upokojuje ljudi (iz SV)  čeprav jih potrebuje 

(potem pa jih najema za določene naloge)  in ne glede na to ali ljudje želijo ali ne še naprej 

delati. 

 namesto predupokojitvenih seminarjev rajši kakšen denar za penzije. ker tam so sami asi lahko 

zbirali boljše sobe, mi pa smo bili kot cigani. 

 pri seminarju povabite pravne svetovalce tudi zavarovalnice 

 tematiko bolje izberite; krajša predavanja 

 Morali bi več propagirati S.V. med mladino (mediji, šole) ker mladi ne vedo kaj je danes ponos in 

čast služiti edini domovini! 

 Ponosen sem ker sem pripadnik SV. Nerodno natisnjen obrazec. 

 proučite nasilno upokojevanje! Omogočite možnost, da se ljudje lahko odločijo v letu ali dveh. 

 Želim si, da bi vsi upokojenci živeli normalno in zadovoljno (zadovoljni s svojo pokojnino), ki so si 

jo sigurno zaslužili s svojim delom 

 upokojen sem v 10 dneh brez priprave zaradi neznanega razloga- na MORS ne delajo svojega 

dela 

 Da bi mi upokojenci bili ravnopravni s ostalim v družbi. Kar pomeni, na primer da nam vlada taka 

ali drugačna ne sme krajšati naše že pridobljene pravice (ZUJF) in podobno. 

 

Druge pobude za MORS 

 MORS bi lahko ponudil nove aktivnosti DU, kot so računalniški tečaji, izleti- ekskurzije 

 Na MORS-u bi nujno potrebovali neodvisnega svetovalca za upokojitev, ki bi deloval IZKLJUČNO 

v interesu zaposlenih oziroma odhajajočih v pokoj. 

 poskrbeti za možnost druženja in srečanj; Kakšno obletnico na Debelem rtiču; čim več druženj 
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 več organiziranih srečanj z svojimi bivšimi enotami-prostor, klub. Enkrat letno ni dovolj. 

 vprašanje: kaj je s skupnimi prostori, ki jih lahko uporabljamo upokojenci? 

 Ali ohranjate stike z bivšimi kolektivom, ali spremljate dogodke v vezi SV? 
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II. Predupokojitveni seminar na Debelem rtiču 2015 

3. Metodološki pristop  
 
Sodelavci z NIJZ, člani ekipe projekta AHA.SI, smo sestavili tridelni vprašalnik. Prvi del vprašalnika (pred 

seminarjem, ki predstavlja intervencijo) vsebuje tri vprašanja o delu in upokojitvi, niz trditev o 

spremembah po upokojitvi s petstopenjsko lestvico odgovorov. Nadaljuje se z nizoma trditev, s katerima 

smo želeli pridobiti pričakovanja anketirancev glede vsebin seminarja in njihova stališča glede tem 

seminarja, prav tako s petstopenjsko lestvico odgovorov. Zaključi se z vprašanji, s katerimi smo dobili 

demografsko sliko anketirancev: spol, starost, stopnjo izobrazbe in regijo v kateri bivajo. Drugi del 

vprašalnika (o navadah in življenjskem slogu anketirancev) vsebuje vprašanji o samooceni zdravja, niz 

trditev, ki se nanašajo na počutje in občutja, vprašanje o prostočasnih aktivnostih ter pet vprašanj o 

življenjskem slogu. Nanašajo se na sedeče dejavnosti, spanje, kajenje, število bližnjih oseb, stres in 

prehranske navade. Vsa vprašanja razen tistega o pogostosti uživanja določenih živil ali pijač s sedem 

stopenjsko lestvico odgovorov, imajo petstopenjsko lestvico odgovorov. V njem smo anketirance 

spraševali tudi po njihovih aktivnostih v letu pred anketiranjem ter z nizom parov nasprotujočih si trditev 

ugotavljali njihovo odprtost do življenjskih sprememb na sploh. V tretjem delu vprašalnika (po 

zaključenem seminarju) se ponovijo niz trditev o spremembah po upokojitvi, občutjih (tokrat v zadnjem 

tednu), niz trditev o pričakovanjih anketirancev glede vsebin seminarja in njihova stališča glede tem 

seminarja, vprašanje o samooceni zdravja. Anketirance smo v zaključnem sklopu vprašanj tudi prosili, da 

podajo svojo oceno seminarja (lokacija, termin, trajanje, izbor tematik in kvaliteta izvedbe), in jim z 

dodatnim odprtim vprašanjem dali možnost, da napišejo, kaj so na seminarju pogrešali. V procesu 

priprave vprašalnika smo kontaktirali predavatelje seminarja MORS, z željo, da nam vsak od njih 

posreduje nekaj trditev oziroma vprašanj vezanih na njihovo temo predavanja, s katerimi bi lahko 

preverili znanje in stališča udeležencev. Predavatelji se na predlog niso odzvali, zato smo sklop 16 trditev, 

ki preverjajo stališča o načinu življenja, sestavili sodelavci NIJZ sami in jih s pomočjo Zveze društev 

upokojencev na 12 osebah predhodno testirali. Kasneje se je pri obdelavi podatkov izkazalo, da so 

omenjena vprašanja za udeležence seminarja Debeli rtič bila premalo senzibilna. Njih smo k izpolnjevanju 

trodelnega vprašalnika povabili med samim predupokojitvenim seminarjem, ki jim je bil namenjen. 

Podatke za prvi in drugi del vprašalnika  

 

smo od njih pridobili na uvodni dan seminarja, kjer je bilo prisotnih 59 udeležencev. Podatke, ki se 

nanašajo na tretji del vprašalnika smo pridobili na peti, zaključni dan seminarja, ko je bilo prisotnih 51 

udeležencev. Nekateri udeleženci so se seminarju pridružili kasneje, nekateri so seminar predčasno 

zapustili. Skupaj smo identificirali 62 različnih oseb. Vprašalnike smo anketirancem razdelili po 

zaključenih posameznih delavnicah. Pred izpolnjevanjem vsakega dela vprašalnika so anketiranci prejeli 

ustna navodila, za morebitna vprašanja pa smo jim bili na voljo ves čas izpolnjevanja vprašalnikov.   

Vzdušje na seminarju je bilo dobro, kar je tudi pripomoglo k temu, da so udeleženci sodelovali z nami in 

korektno izpolnili pripravljene vprašalnike. Med udeleženci nismo opazili nikogar, ki bi namenoma zavrnil 

izpolnjevanje vprašalnika. 
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Vsak del vprašalnika je bil opremljen s šifro/ kodo, ki si jo je vsak anketiranec sestavil sam. Koda/šifra je 

anketiranca spremljala skozi vse tri dele vprašalnika, s čimer smo zagotovili anonimnost ter povezljivost 

njegovih odgovorov v prvem drugem in tretjem delu vprašalnika.  

 

3.1 Realizacija / odziv 

 

Tabela 6: Število odgovorjenih vprašalnikov 

Število vprašalnikov  Število oseb 

1 vprašalnik 

Samo 1. 1 

Samo 2. 3 

Samo 3. 3 

2 vprašalnika 1. in 2. 8 

3 vprašalniki  47 

Skupaj  62 

 

Tri četrt anketirancev je odgovorila na vse tri dele vprašalnika, med tistimi, ki niso je največ takih, ki so 

izpolnili prvi in drugi del vprašalnika, tretjega pa ne. K izpolnjevanju slednjega so bili naprošeni po 

zaključku seminarja in morda so ga nekateri udeleženci zapustili že predčasno. 

 

Tabela 7: Število odgovorov na posamezen vprašalnik 

 

 

 

  

1. vprašalnik 59 

2. vprašalnik 58 

3. vprašalnik 51 
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4. Vzorec  
 
Enotedenski seminar Ministrstva za obrambo RS, namenjen bodočim upokojenim pripadnikom Slovenske 

vojske in drugim uslužbencem ministrstva ter njihovim partnerjem − Debeli rtič 2015 − je potekal od 

ponedeljka 8. do petka 12. junija 2015. Na seminarju so se izvajale različne delavnice, ki jih je za 

udeležence organiziralo MORS, izvedli pa so jih njihovi sodelavci in zunanji predavatelji 

Vsi udeleženci seminarja  predstavljajo našo ciljno populacijo, ki ima naslednje lastnosti:  

4.1 Demografija 
 
Uvodoma smo od slušateljev seminarja želeli izvedeti ali so pripadniki Slovenske vojske oz. uslužbenci 
MORS ali spremljajo na seminarju svojega partnerja. 

4.1.1. Tip slušatelja seminarja 

 

Slika 27: Tip slušatelja seminarja  

Vseh slušateljev Slovenske vojske je bilo v največjem deležu (70%), če k tem dodamo še ostale 
uslužbence MORS pa skoraj tri četrtine (79 %). 17 % jih je bilo takih, ki so na seminarju kot slušatelji 
spremljali svojega partnerja.  

 
  

9% 

70% 

17% 

4% 

Uslužbenec MORS

Pripadnik SV

Seminarja se udeležujem kot partner zaposlenega na MORS

Drugo:  CU, upokojenec
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4.1.2 Leto (predvidene) upokojitve 

Tabela 8: Leto upokojitve 

 Število Delež (%) Delež (%) med odg. 

Odgovori 

2007 1 1,6 2,0 

2011 1 1,6 2,0 

2015 26 41,9 53,1 

2015/16 1 1,6 2,0 

2016 16 25,8 32,7 

2018 2 3,2 4,1 

2019 1 1,6 2,0 

2027 1 1,6 2,0 

Skupaj 49 79,0 100 

M.v. b.o.* 10 16,1  

 b.o.** 3 4,8  

 Skupaj 13 21,0  

Skupaj 62 100,0 
 

 
Več kot polovica slušateljev (53 %) se bo predvidoma upokojila v letu 2015, ena tretjina (33 %) v letu 

2016. 4 % (verjetno taki, ki se pod tip slušatelja uvrščajo v kategorijo drugo), se jih je upokojilo že prej, 6 

% pa jih predvideva, da se ne bodo upokojili pred letom 2016 (najverjetneje gre za partnerke, ki na 

seminarju spremljajo pripadnike SV). 

  

4.1.3 Spol 

 

Slika 28: Spol  

64 % slušateljev je moških, kar glede na to, da gre za pripadnike SV in druge uslužbence MORS in 

presenetljivo. Predvidevamo, da je večina ženskih udeleženk seminarja spremljalo svoje partnerje in da 

so uslužbenke MORS med njimi v manjšini. 

70% 

30% 

Moški Ženski
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4.1.4 Letnica rojstva 

Tabela 9: Leto rojstva udeležencev 

 Število Delež (%) Delež (%) med odg. 

Odgovori 

1949 1 1,6 1,9 

1955 1 1,6 1,9 

1956 3 4,8 5,6 

1957 5 7,9 9,3 

1958 7 11,1 13,0 

1959 7 11,1 13,0 

1960 13 20,6 24,1 

1961 7 11,1 13,0 

1962 5 7,9 9,3 

1963 3 4,8 5,6 

1964 2 3,2 3,7 

Skupaj 54 85,7 100,0 

M.v. 

b.o.* 5 7,9 
 

b.o.** 3 6,3 
 

Skupaj 8 14,3 
 

Skupaj 62 100,0 
 

 
Največ, skoraj četrtina (24 %) anketirancev je rojenih leta 1960, po 13 % leto prej in kasneje. Časovno 
obdobje rojstva slušateljev sega od leta 1949 do 1964. Predvidevamo, da so med najstarejšimi tisti, ki se 
pod tip slušatelja uvrščajo v kategorijo drugo in med najmlajšimi ženske, ki so na seminarju spremljale 
svoje partnerje.  
 

4.1.5 Zakonski stan 

 

Slika 29: Zakonski stan  
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84 % anketirancev je poročenih, 7 % jih živi v izvenzakonski skupnosti, 5 % jih je razvezanih, po 2 % pa 

samskih in takih, ki na to vprašanje niso želeli odgovoriti. 

 

4.1.6 Najvišja dosežena stopnja izobrazbe 

 

Slika 30:Izobrazba  

30 % slušateljev ima 4-letno srednjo šolo, 21 % jih je končalo višješolski program pred bolonjsko reformo, 

18 % pa po njej, 16 % jih ima opravljen strokovni program ali specializacijo 1. bolonjske stopnje, 12 % jih 

ima 2ali 3 letno strokovno šolo, po 2 % pa jih ima osnovno šolo ali specializacijo, magisterij znanosti, 

doktorat znanosti.  
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4.1 7 Regija prebivališča  

 

Slika 31: Regija prebivališča 

Največ, 21 % udeležencev seminarja prihaja iz Osrednjeslovenske regije, 18 % iz podravske, po 12 % iz 

Jugovzhodne in Gorenjske regije, 9 % iz Obalnokraške, 7 % iz Notranjsko-kraške, ter po 3,5 % iz 

Pomurske, Savinjske in Spodnjeposavske regije. 
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5. Vnos in obdelava podatkov 
 
Zbrane podatke na papirnatih vprašalnikih smo sodelavci z NIJZ nato ročno vnesli v aplikacijo za spletno 

anketiranje 1KA (www.1ka.si) in sicer za prvi in drugi del vprašalnika 9 in 10. junija 2015 ter za tretji del 

vprašalnika 13 in 14. junija 2015.  

 

5.1 Obdelava  
 

Statistična analiza podatkov je bila izvedena z računalniškim paketom SPSS (IBM SPSS Statistics, Version 
21) in Excel za Windows.  

 

5.1.1 Uporabljene statistične metode za analizo podatkov 

FREKVENČNA PORAZDELITEV 
 
Frekvenčna porazdelitev spremenljivke je porazdelitev vrednosti spremenljivk in njihovih frekvenc. 
Frekvence po navadi zapišemo v obliki relativnih frekvenc oziroma strukturnih odstotkov. 
 
ARITMETIČNA SREDINA (POVPREČJE) 
Aritmetična sredina je ena izmed najbolj reprezentativnih vrednosti za spremenljivko. Definirana je kot 
vsota vseh vrednosti, deljena s številom enot v populaciji oziroma v vzorcu. Primerna je za številske, 
približno normalno, unimodalno porazdeljene spremenljivke. 

 (x)=xi/n   
 
STANDARDNI ODKLON 
Standardni odklon je varianca izražena v merski enoti in je ena izmed mer razpršenosti. Varianca je 
povprečje odklonov od aritmetične sredine. Analitično jo izračunamo s pomočjo naslednje formule:  

(x)=1/n*(xi-)2  
Aritmetična sredina in standardni odklon zelo dobro opisujeta približno normalno in unimodalno 
porazdeljeno spremenljivko. Vendar pa je unimodalna spremenljivka lahko bolj ali manj simetrična ter 
bolj ali manj sploščena.  
Za osnovno informacijo o porazdelitvi opazovane spremenljivke zato navedemo še stopnjo asimetrije in 
stopnjo sploščenosti, ki ju merita: 
 
STANDARDNA NAPAKA ARITMETIČNE SREDINE (standard error of mean) 
Interval zaupanja, ki ga določata njegova spodnja in njegova zgornja meja, je interval, v katerem se z 
dano gotovostjo (običajno določimo 95-odstotno) nahaja ocenjevani parameter (z verjetnostjo tveganja 

 se parameter nahaja v tem intervalu). Analitična formula za izračun intervala zaupanja za aritmetično 
sredino je naslednja: 

 x-1,96*s/√n < (x) < x+1,96*s/√n 
 
t-TEST 
S pomočjo t-testa preverjamo domneve o enakosti dveh povprečij. Na (dveh) podvzorcih, ki ju želimo 
primerjati, zračunamo aritmetični sredini in ocenimo ali je njuna razlika dovolj velika po vnaprej 

http://www.1ka.si/
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predpisanih kriterijih. Vnaprej določimo stopnjo značilnosti , na podlagi katere določimo kritično 
območje. Ničelna domneva, ki jo želimo zavrniti, je: 

 H0: 1= 2. 
t statistika za primerjavo povprečij v primeru, da če sta skupni populacijski varianci enaki, je: 

 t = (x1-x2-(1-2))/s*(n1*n2/n1+n2)  t ~ t(n1+n2-2) 
Formula za oceno skupne vzorčne variance: 
 s2=(n1-1)*s1

2+(n2-1)*s2
2/(n1+n2-2)      

Na vzorčnih podatkih izračunamo eksperimentalno vrednost statistike, in če le-ta pade v kritično 
območje, ničelno domnevo zavrnemo in sprejmemo alternativno domnevo o različnih aritmetičnih 

sredinah ob vnaprej določeni stopnji značilnosti , sicer pa rečemo, da vzorčni podatki kažejo na 
statistično neznačilne razlike med parametrom in vzorčno oceno. 
Podprogram omogoča preverjanje domnev o povprečnih vrednostih številskih (intervalnih ali 
razmernostnih) spremenljivk na populaciji. Spremenljivke morajo biti normalno porazdeljene. 
 
SPSS pozna tri različne vrste t-testov: 

 Za en vzorec (One Sample t-test) 

Preverjamo ali je povprečna vrednost ene spremenljivke različna (oziroma ali manjša ali večja) od 
hipotetičnega povprečja.  

 Za odvisna vzorca (Pared Samples t-test) 

Pri odvisnih vzorcih preverjamo ali je povprečna vrednost razlike vrednosti dveh spremenljivk pri istih 
enotah ali manjša ali večja (oziroma različna) od nič.  

 Za neodvisna vzorca (Independent Samples t-test) 

 
Preverjamo ali je povprečna vrednost iste spremenljivke v eni skupini enot različna (oziroma ali večja ali 
manjša) od povprečne vrednosti v drugi skupini enot.  

5.1.2 Uporabljene oznake in okrajšave 

MORS Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije 
 
b.o.* - neodgovor vprašanja 
b.o.** - neodgovor celega vprašalnika 
m.v. – manjkajoča vrednost 
[R] – obrnjena trditev  
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6. Rezultati 

6.1 Zadovoljstvo z delom, zdrav življenjski slog, osebno socialno omrežje in 
osebni nazori. 
 
Ker se poklicno delo povezuje z odnosom do upokojitve, nas je zanimalo, kako so slušatelji seminarja bili 
zadovoljni na svojem delovnem mestu.  

6.1.1 Kako zadovoljni ste (bili) s svojim delom na delovnem mestu?  

 

Zadovoljstvo z delom na delovnem mestu 

 

 
Tri četrtine (75 %) udeležencev seminarja je (bilo) z delom na svojem delovnem mestu zadovoljnih in 
12 % zelo zadovoljnih. 6 % jih je do svojega dela v smislu zadovoljstva ostalo neopredeljenih, 5 %  jih je 
(bilo) nezadovoljnih in 2 % zelo nezadovoljnih.  
 

6.1.2 Skrb za svoje zdravje  

 

Slika 33: Skrb za zdravje 
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Slika 32: Zadovoljstvo na delovnem mestu 
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Na vprašanje kako skrbijo za svoje zdravje so z 6,3 % odgovorili z odlično, 22,2 % zelo dobro, 50,8  % 
dobro in 12,7 % zadovoljivo. Na vprašanje jih ni odgovorilo 7,9  % anketirancev.  

6.1.3 Samoocena zdravja in počutja  

 

Slika 34:Samoocena zdravja in počutja  

Splošno zdravstveno stanje so anketiranci ocenili kot zelo dobro z 8,6 %, dobro z 65,5 %, srednje 24,1 %, 

slabo 1,7 % in zelo slabo z 0 %.  

 

Na vprašanje kako preživljajo svoj prosti čas smo želeli izvedeti kako so anketiranci telesno aktivni.  
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Anketiranci so ocenjevali svoje splošno zdravstveno stanje, v največji meri so ocenili kot dobro 71,4 %. 

Telesno zmogljivost so ocenili kot  54 % dobro in 36% srednje. Psihično počutje kot  dobro z 64 % in 

srednje z 12 %.  Splošno kakovost svojega življenja so ocenili kot dobro z 70 %  in srednje z 14 %.  

 

S spodnjim vprašanjem smo želeli pridobiti informacije o kakovosti seminarja, kako so bili udeleženci 

zadovoljni s seminarjem.  

 

6.1.4 Samoocena zdravja in počutja – primerjava pred in po seminarju 
 

Ker nas je zanimalo, ali udeležba na seminarju vpliva na spremembo stališč glede določenih tem, smo 

nekatera vprašanja zastavili v dveh različnih vprašalnikih.  

Za primerjavo odgovorov, ki so jih udeleženci podali pred začetkom in ob koncu seminarja, smo uporabili 

T-test in sicer T-test za odvisna vzorca.  

V analizo so vključene le osebe, ki so odgovorile na primerjalno vprašanje v obeh vprašalnikih. 

 

Tabela 10: Razlike med uparjenima spremenljivkama 
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Razlika 

povprečij 

95% interval zaupanja  

za razliko povprečij 

Sp. meja Zg. meja 

Par 1 Splošno zdravstveno stanje ,239 ,083 ,395 3,093 45 ,003 

Par 2 Telesno zmogljivost ,085 -,097 ,267 ,942 46 ,351 

Par 3 Psihično počutje ,191 ,012 ,371 2,142 46 ,038 

Par 4 
Splošno kakovost svojega 

življenja 
,152 -,001 ,305 2,004 45 ,051 

 
Razlike v povprečjih odgovorov pred in po seminarju so v obarvanih vrsticah statistično različne. 

Po seminarju so udeleženci nekoliko slabše ocenili svoje splošno zdravstveno stanje in psihično počutje. 
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6.1.5 Kajenje  

 

Slika 35: Kadilske navade 

Nikoli ni kadilo 48,2 % anketirancev. Sedaj jih kadi 19,6  % anketirancev, občasno jih kadi 3,6 % 

anketirancev.  

 

Tabela 11: Sedaj ne kadim, a prej sem kadil/a – koliko let? 

Število let Število oseb 

0,5 1 

1 2 

2 1 

3 1 

5 1 

10 2 

14 1 

15 2 

16 1 

17 1 

20 1 

28 1 

35 1 

Skupaj 16 

 

Število let, ki so kadili se giblje med 0,5 let in 25 let.  
 

Tabela 12: Sedaj kadim - koliko cigaret,cigar,pip/dan? 

Število cigaret Število oseb 

10 2 

15 1 

20 7 

5-10 1 

Število pokajenih cigaret je od 5 do 20 cigaret, cigar, pip na dan.  

Občasno kadim - koliko cigaret,cigar,pip in kako pogosto 
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6.1.6 Prehranjevalne navade  

Na vprašanje kako pogosto uživajo naslednje jedi smo želeli izvedeti prehranske navade anketirancev.  

 

Slika 36: Prehranske navade  

Polnozrnat kruh anketiranci uživajo v največji meri  1-2 krat na dan z 21,4 %. Mleko z manjšo vsebnostjo 

maščob  anketiranci največkrat uživajo 4-6krat na teden z 17,9 % in nikoli 26,8 %.  

Sladke in brezalkoholne pijače anketiranci največkrat uživajo 1-3 krat na mesec 38,2 % in nikoli 29,1 %.  

Anketiranci ocvrte jedi največkrat uživajo 1 krat na teden z 42,9 %.  

6.1.7 Preživljanje časa 

Število ur sedenja na dan  
N=57 
Povpr.=4,3 

 
 
 
Anketiranci v povprečju sedijo 4,3 ure na dan. Največje število ur sedenja je 15, najmanjše pa 0.  
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Slika 37: Število ur sedenja na dan  
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6.1.8 Število ur spanja na noč 

N=57 
Povpr.=6,9 

 

 

 
Anketiranci običajno spijo v povprečju 6,9 ure na dan. Najmanjše število ur spanja je 5 ur, največje pa 10 

ur.  

 

Naslednje vprašanje smo anketirancem postavili, ker nas je zanimalo, kakšno je bilo njihovo splošno 

stanje v zadnjem mesecu pred anketiranjem.  

Slika 38: Število ur spanja na noč 
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6.1.9 Preživljanje prostega časa 

 

Slika 39: Preživljanje prostega časa 

 
Več kot tri četrtine anketirancev je bila 2 do 3-krat na teden ali pogosteje zaposlena z nekimi sedečimi 

aktivnostmi,  velika večina (90 %) med njimi se je 2 do 3-krat na teden ali pogosteje ukvarjala z lažjimi 

telesnimi aktivnostmi, več kot polovica med njimi (55 %) pa si je v prostem času 2 do 3-krat na teden ali 

pogosteje prizadevala aktivno ohranjati telesno kondicijo.  

 

Navedbe pod »drugo«: 

 delo na kmetiji 

 kmetijstvo 

 kondicijski sprehodi s psom 

 škuljam 

 šport 

 ustvarjalno delo s fizično obremenitvijo 

 

Od anketirancev smo želeli izvedeti, s katerimi prostočasnimi aktivnostmi so se ukvarjali v letu pred 

anketiranjem. 

6.1.10 Prostočasne aktivnosti v zadnjem letu 

Kar tri četrt anketirancev je bralo knjige, revije in časopise, več kot polovica med njimi se je izobraževala 

za lastno veselje, reševala besedne in številčne igre, obiskovala športno, družabno in druge vrste društvo, 

po 45 % pa se jih je vključevalo v prostovoljno delo ali družabne igre. 
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Slika 40: Aktivnosti v zadnjem letu – po pogostosti 

 

 

 

Slika 41: Število vseh aktivnosti, ki so jih anketiranci opravljali v zadnjem letu 

Najbolj vsestransko dejavni anketiranci so opravljali v zadnjem letu kar 8 različnih vrst prostočasnih 

aktivnosti.  

 

Želeli smo ugotoviti ali se anketiranci v svojem življenju zlahka prilagajajo novostim ali jim je pomembna 

stabilnost, tradicionalnost v življenju.  
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6.2 Psiho-sociane okoliščine 

6.2.1 Občutje stresa 

 

Slika 42: Kako pogosto se počutite pod stresom ali velikim pritiskom? 

Več kot ena tretjina slušateljev je pod stresom ali pritiskom le občasno (42,9 %) ali redko (35,7 %), 7,1 % 

sploh nikoli,  10,7 % pa jih stres doživlja pogosto in 3,6 % vedno. 

 

Zanimala so nas tudi občutja udeležencev v zadnjem mesecu pred anketiranjem, po katerih smo jih 

kasneje ponovno vprašali za teden, ko so prisostvovali seminarju.  

 

6.2.2 Počutje in občutki udeležencev  

 

Slika 43: Počutje v zadnjem mesecu 
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Kot pomembna in dragocena se je nekaj manj kot polovica anketirancev (48 %) počutila nekaj časa in 33 

% večino časa. Več kot polovica anketirancev se je večino časa tudi počutila sposobna uživati v svojih 

vsakodnevnih dejavnostih (59 %), malodušni, nesrečni in potrti pa so se počutili zelo malo časa (55 %) ali 

nikoli (24 %). 42 % anketirancev se je počutila sposobna soočiti s svojimi problemi večino časa, več kot 

četrtina (26 %) nekaj časa in 21 % ves čas. 

 

Slika 44: Občutja v zadnjem mesecu 

 

45 % slušateljev je imelo v zadnjem mesecu pred seminarjem občutek, da lahko vpliva na svoje življenje 

večino časa, skoraj četrtina (24 %) pa ves čas ali nekaj časa. Več kot polovica med njimi (55 %) o sebi kot 

o nekoristni ali odvečni osebi ni razmišljala nikoli in več kot tretjina (38 %) zelo malo časa. Prav toliko (38 

%) jih je večino časa imelo občutek, da lahko odločajo o življenju svoje skupnosti. 

 

Slika 45: Počutje v zadnjem tednu – po seminarju 
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Skoraj polovica (49 %) anketirancev se je v mesecu pred seminarjem večino časa počutila pomembne in 

dragocene, 12 % pa ves čas. 49 % jih je bilo sposobnih uživati v svojih vsakodnevnih dejavnostih večino 

časa in 28 % ves čas. 43 % se jih je počutilo malodušne, nesrečne in potrte zelo malo časa in 45 % nikoli. 

60 % se jih je počutilo sposobne soočiti se s  problemi večino časa, 14 % pa ves čas.  

 

 

Slika 46: Občutki v zadnjem tednu – po seminarju 

 
Ob zaključku seminarja je 60 % udeležencev imelo občutek, da lahko vplivajo na svoje življenje večino čas 

in 16 % ves čas. 67 %  jih o sebi kot nekoristni ali odvečni osebi ni razmišljalo nikoli in več kot četrtina 

(26,5 %) zelo malo časa. Občutek, da lahko odločajo o življenju svoje skupnosti jih je  večino časa imelo 

45 % in 10 % ves čas.  

 

Tabela 13: Razlike med uparjenima spremenljivkama 
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95% interval zaupanja 
za razliko povprečij 

Sp. meja Zg. meja 

Par 1 … pomembni, dragoceni ,152 -,148 ,452 1,022 45 ,312 

Par 2 
… sposobni uživati v svojih 
vsakodnevnih dejavnostih 

,125 -,154 ,404 ,903 47 ,371 

Par 3 … malodušni, nesrečni in potrti [R] -,261 -,537 ,015 -1,904 45 ,063 

Par 4 
… sposobni soočiti se z vašimi 
problemi 

,196 -,151 ,542 1,138 45 ,261 

Nobena razlika ni statistično značilna. 
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Tabela 14: Razlike med uparjenima spremenljivkama 
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95% interval zaupanja 
za razliko povprečij 

Sp. meja Zg. meja 

Par 1 
… imeli občutek, da lahko vplivate na 
svoje življenje 

-,043 -,316 ,231 -,313 46 ,756 

Par 2 
… razmišljali o sebi kot o nekoristni ali 
odvečni osebi [R] 

-,170 -,394 ,053 -1,533 46 ,132 

Par 3 
… imeli občutek, da lahko odločate o 
življenju svoje skupnosti 

,167 -,135 ,468 1,112 47 ,272 

 
Čeprav se nobena razlika ni pokazala kot statistično značilna, je vseeno razvidno, da so se ob koncu 

seminarja deleži pozitivnih občutij med slušatelji povečali in deleži negativnih občutij zmanjšali. 

6.2.3 Osebno socialno omrežje  
 

Želeli smo dobiti predstavo o tem, kakšna je socialna mreža slušateljev, zato smo jim postavili vprašanje, 

koliko oseb jim v življenju predstavlja zanesljivo oporo. 

 

 

Slika 47: Koliko ljudi vam je tako blizu, da lahko nanje računate, če imate resno osebno težavo? 

 
V primeru resnih težav 50 % slušateljev lahko računa na pomoč 3 do 5 bližnjih oseb, 25 % 1 ali 2 oseb, in 

21 % več kot 5 oseb.   

 

S pomočjo 7 parov nasprotujočih si trditev smo skušali ugotoviti ali so anketiranci v svojem življenju bolj 

naklonjeni stalnicam ali imajo raje spremembe. 
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6.2.4 Osebni nazori   

Tabela 15: V vsaki vrstici izberite eno trditev, ki se najbolje ujema z vašimi nazori – število odgovorov 

 Za vsakega od navedenih parov trditev 
izberite tisto, ki velja za vas 

 

 velja zame 
← 

ne vem 
velja zame 
→ 

 

nenehne spremembe 19 11 27 trdno zasidrani odnosi 

red in mir 23 4 27 gibanje in novosti 

veselje do sprememb 35 3 16 vezanost na tradicijo 

nove ideje 36 7 12 uveljavljeni pogledi/nazori 

trdna pravila 21 7 27 Improvizacija 

ohranjanje tradicionalnega 29 9 17 Reforme 

presenečenja 26 7 22 jasne, enoznačne razmere 

umestitev in podreditev 21 17 17 protest, upor, nasprotovanje 

nove, doslej neznane stvari 32 7 15 znane stvari 

 

 

Slika 48: Osebni nazori – primerjava deležev na polih konzervativno-liberalno 

Anketirancem so bližje trdo zasidrani odnosi, gibanje in novosti, veselje do sprememb, nove ideje, 

improvizacija, ohranjanje tradicionalnega, presenečenja, podreditev ter nove, doslej neznane stvari kot 

pa nenehne spremembe, red in mir, tradicija, uveljavljeni nazori, trdna pravila, reforme, enoznačne 

razmere, protest in znane stvari.   
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6.3 Razlike o samooceni zdravja-počutje, v odnosu do upokojitve, v pričakovanju 
glede vsebin seminarja  in v stališčih o temah seminarja.  
 

Od anketirancev smo želeli izvedeti, kakšen je njihov odnos do lastne upokojitve, preden so se udeležili 

seminarja.  

6.3.1 Odnos do upokojitve  

 

 

Slika 49: Odnos do upokojitve – pred seminarjem 

Nekaj manj kot polovica (46 %) slušateljev je odgovorilo, da se zavedajo sprememb, ki jih čakajo po 

upokojitvi in nekaj manj kot tretjina (31 %) je takih, ki se tovrstnih sprememb zavedajo zelo močno. 5 % 

je takih, ki se tovrstnih sprememb ne zavedajo in 2 % takih, ki se jih sploh ne zavedajo. 

 

Nekaj manj kot tretjina (31 %) udeležencev seminarja je do svoje upokojitve nevtralnih, nekaj manj kot 

četrtina (24 %) se je veseli in o njej razmišljajo, 15 % se zelo veseli. Prav tak delež slušateljev se svoje 

upokojitve ne veseli in enako številni so tudi tisti, ki se je sploh ne veselijo in o njej ne razmišljajo radi. 

Skoraj polovica (47 %) anketirancev že ve, kaj bodo po svoji upokojitvi počeli in 8 % jih to ve že zelo 

natančno, 32 % jih je glede načrtovanih dejavnosti po upokojitvi neopredeljenih, 10 % jih tovrstnih 

načrtov še nima, 2 % slušateljev pa je takih, tega, kako bodo porabili svoj čas po upokojitvi sploh še ne ve.  

Za 46 % slušateljev velja, da se na spremembe po svoji upokojitvi pripravljajo z družino, in za 31 % to zelo 

velja. 14 % jih je do priprav na spremembe po upokojitvi skupaj z družino neopredeljenih, 7 % je takih, ki 

se na svojo upokojitev skupaj z družino in bližnjimi ne pripravljajo in 3 % jih je odgovorilo, da zanje sploh 

ne velja, da bi se na svojo upokojitev pripravljali skupaj z družino in bližnjimi. 
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Slika 50: Odnos do upokojitve – po seminarju 

 
Da zanje velja, da se zavedajo sprememb, ki jih čakajo po upokojitvi, je odgovorilo nekaj manj kot  tri 

četrtine (71 %) anketirancev.  Za 39 % anketirancev ne velja,  da se upokojitve ne veselijo in o njej neradi 

razmišljajo. Več kot polovica med njimi (53 %) tudi že ve, kako bo porabila svoj čas po upokojitvi.  

 

6.3.2 Odnos do upokojitve – primerjava pred in po seminarju  

 

Tabela 16: Razlike med uparjenima spremenljivkama – primerjava pred in po seminarju 
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Razlika povprečij 

95% interval zaupanja  

za razliko povprečij 

Sp. meja Zg. meja 

Par 1 
Zavedam se sprememb, ki me 

čakajo po upokojitvi  
-,020 -,305 ,264 -,144 48 ,886 

Par 2 
Upokojitve se ne veselim, o njej 

nerad razmišljam 
,571 ,267 ,876 3,771 48 ,000 

Par 3 
Že vem, kako bom porabil svoj 

čas po upokojitvi 
-,061 -,320 ,197 -,477 48 ,636 

 

Po seminarju se je v povprečju spremenil odnos do upokojitve – udeleženci po seminarju so manj 

nenaklonjeni upokojitvi. 

 

Z nizom 17 trditev smo želeli ugotoviti, katere teme seminarja bi slušateljem v življenju prišla najbolj 

prav.  O tem smo jih spraševali ob začetku in nato ponovno ob zaključku seminarja. 
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6.3.3 Pričakovanja glede vsebine seminarja 

 

Slika 51: Pričakovanja glede vsebine seminarja 

Ob začetku seminarja so najvišja pričakovanja  slušatelji imeli v zvezi s telesno dejavnostjo (60 % visoka in 

12 % zelo visoka), z oblikami pomoči za stare ljudi in izzivi dolgotrajne oskrbe (69 % visoka in 2 % zelo 

visoka), skrbjo za zdravje na splošno (64 % visoka in 7 % zelo visoka), zdravim prehranjevanjem (63 % 

visoka in 7 % zelo visoka) ter  obvladovanjem stresa (67 % visoka in 3 % zelo visoka). Nasprotno pa so 

najmanjša pričakovanja imeli od obravnavanja odvisnosti od alkohola in drugih kemičnih odvisnosti (37 % 

visoka in 2 % zelo visoka), od pomena branja (49 % visoka in 7 % zelo visoka) in načrtovanja časa (46 % 

visoka in 5 % zelo visoka).     

 

Z nizom 16 trditev, postavljenih ob pričetku in ponovno ob koncu seminarja, smo želeli ugotoviti, kakšna 

so stališča slušateljev v zvezi z življenjskim slogom.   
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6.3.4 Ocena vsebine seminarja – po izvedbi 

 

Slika 52: Ocena vsebine seminarja – po izvedbi 

Ob zaključku seminarja je kar 90 % udeležencev kot koristno prepoznalo skrb za zdravje (72 % da in 18 % 

da zelo), 86 % znanje o preprečevanju padcev (66 % da in 20 % da zelo), 80 % oblike pomoči za starejše 

(68 % da in 12 % da zelo), možnosti sklepanja novih prijateljstev (67 % da in 13 % da zelo) in prav tako 

iskanje možnosti prostočasnih aktivnosti. V najmanjši meri so kot koristne vsebine po zaključku seminarja 

ocenili pravne vidike v zvezi z nepremičninami in ostalim premoženjem (50 % da in 4 % da zelo), ureditev 

financ (58 % da in 2 % da zelo) ter duhovno oskrbo (47 % da in 15 % da zelo).  

 

Predvsem pomoč starejšim in skrb za zdravje sta očitno izpolnili pričakovanja udeležencev, saj sta bili 

med najvišje ocenjenimi tako pred kot po seminarju.  
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Katera znanja in veščine bi vam bila po upokojitvi (poleg zgoraj naštetih) še v pomoč, ste morda 

pogrešali kakšno temo?  

Brez pripomb 

 Menim, da so teme strokovno izbrane 

 Mislim, da ne 

 Ne 

 

Ob upokojitvi 

 Kaj urediti, da bo čim manj problemov ob upokojiti (urejanje papirjev ...) Birokracija, kaj ti 

pripada, da te ne peljejo žejnega čez vodo 

 Pogrešal sem predstavitev postopkov, kaj je potrebno urediti, kakšne papirje vse je potrebno 

zagotoviti za odhod v pokoj. 

 Predstavnikom KD - obrazložitev poklicnega upokojevanja 

 predvsem pravni nasveti pred odhodom iz MORS- morda prihod Matosa. 

 Skupaj bi morali izvesti temo glede upokojevanja predstavniki MORS, KD in ZPIZ 

 

Aktivnost po upokojitvi 

 Dodatni zaslužek v penziji 

 davčne obremenitve upokojencev, možnost zaposlitve upokojenca 

 upokojensko delo, kje upokojenci združijo svoje zmožnosti 

 Zakonito možnost dodatnega zaslužka po upokojitvi 

 Kam usmerjati obstoječa poklica znanja in veščine po upokojitvi. 

 

Dodatni predlogi za seminar 

 večino stvari poznam od prej, sama nič ne pogrešam. menim, da bi prišla prav bolj konkretna 

delavnica za udeležence (strukturiranje časa). preveč teorije in premalo praktičnosti v 

delavnicah. 

 morda bi lahko udeleženci predstavili svoje konjičke, ročne spretnosti, ročna dela. 
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6.3.5 Primerjava pričakovanj in ocene vsebin seminarja  

Tabela 17: Primerjava pričakovanj in ocene vsebin seminarja 

 
Razlike med uparjenima spremenljivkama 
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Razlika povprečij 

95% interval zaupanja 

za razliko povprečij 

Sp. Meja Zg. meja 

Par 1 Skrb za zdravje -,340 -,518 -,162 -3,839 49 ,000 

Par 2 Zdrava prehrana -,204 -,423 ,015 -1,872 48 ,067 

Par 3 Telesna dejavnost -,306 -,502 -,110 -3,136 48 ,003 

Par 4 
Pravni vidiki v zvezi z nepremičninami 

in ostalim premoženjem 
,140 -,117 ,397 1,095 49 ,279 

Par 5 Ureditev financ ,080 -,169 ,329 ,645 49 ,522 

Par 6 
Možnosti sklepanja novih 

prijateljstev 
-,479 -,760 -,198 -3,432 47 ,001 

Par 7 Kako postati prostovoljec -,583 -,829 -,338 -4,775 47 ,000 

Par 8 
Oblike pomoči za stare ljudi in izzivi 

dolgotrajne oskrbe 
-,327 -,533 -,120 -3,181 48 ,003 

Par 9 

Obvladovanje sprememb ob 

upokojitvi v partnerskem odnosu in 

družini 

-,200 -,422 ,022 -1,807 49 ,077 

Par 10 Načrtovanje časa -,360 -,622 -,098 -2,765 49 ,008 

Par 11 Možnost prostočasnih dejavnosti -,347 -,606 -,088 -2,691 48 ,010 

Par 12 
Pomen literature, književnosti in 

filozofije 
-,653 -,977 -,329 -4,052 48 ,000 

Par 13 
Odnos do smrti, sprejemanje 

umiranja, žalovanje 
-,360 -,622 -,098 -2,765 49 ,008 

Par 14 Preprečevanje padcev -,520 -,737 -,303 -4,823 49 ,000 

Par 15 
Odvisnost od alkohola in druge 

kemične odvisnosti 
-,720 -1,029 -,411 -4,676 49 ,000 

Par 16 Obvladovanje stresa -,140 -,438 ,158 -,943 49 ,350 

Par 17 
Duhovna oskrba v času prehoda iz 

aktivne službe  v upokojitev 
-,880 -1,241 -,519 -4,892 49 ,000 

 
Kar pri 12 trditvah glede pričakovanj, ki so jih slušatelji imeli glede vsebin seminarja, so se ob primerjavi 

odgovorov pred seminarjem in po njem, pokazale statistično značilne razlike in le pri 5 ne. 
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Slika 53: Razlike med pričakovanji in oceno izvedbe  

 
Ob pričetku in ponovno ob zaključku seminarja smo slušateljem zastavili tudi niz 17 trditev, na osnovi 

katerih smo ugotavljali njihova stališča o življenjskem slogu. 
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6.3.6 Stališča o načinu življenja  

 

Slika 54: Stališča o načinu življenja – pred seminarjem 

Pred seminarjem se je največ slušateljev strinjalo s trditvami, da če smo preveč pod stresom, lahko resno 

zbolimo (71 % drži in 29 % popolnoma drži), da je zadostna telesna dejavnost je eden od pogojev za 

usklajenost duševnih in telesnih funkcij (61 % drži in 32 % popolnoma drži), da starejši, ki so telesno in 

umsko aktivni, potrebujejo manj pomoči (73 % drži in 17 % popolnoma drži. Najmanj slušateljev se je 

strinjalo s trditvami, da na padce in poškodbe pri starejših ne moremo vplivati (39 % drži, 0 % popolnoma 

drži), da ena pokajena cigareta na dan ne ogroža človekovega zdravja (14 % sploh ne drži in 28 % ne drži), 

da je po upokojitvi vredno razmisliti o selitvi v ustreznejšo nepremičnino (35 % drži in 7 % zelo drži) in da 

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

(55 % drži in 3 % popolnoma drži). 

 

4 

18 

4 

8 

2 

16 

18 

2 

2 

6 

43 

4 

4 

39 

47 

57 

6 

37 

2 

2 

12 

33 

8 

14 

13 

16 

10 

16 

8 

12 

4 

4 

20 

6 

59 

63 

63 

52 

27 

74 

67 

29 

71 

16 

67 

12 

88 

77 

39 

88 

39 

22 

37 

4 

15 

8 

16 

22 

8 

13 

2 

4 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

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.

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.

Delež (%) 

Sploh ne drži

Ne drži

Niti – niti 

Drži



 

74 

 

Slika 55: Stališča o načinu življenja – po seminarju 

Ob zaključku seminarja se je največ anketirancev strinjalo s trditvami, da če smo preveč pod stresom, 

lahko resno zbolimo (63 % drži in 37 % popolnoma drži), da je zadostna telesna dejavnost je eden od 

pogojev za usklajenost duševnih in telesnih funkcij (59 % drži in 39 % popolnoma drži) in da je tudi po 

upokojitvi dobro vnaprej načrtovati porabo časa (88 % drži in 8 % popolnoma drži). Najmanj se jih je 

strinjalo s trditvami, da upokojitev enega od obeh zakoncev minimalno vpliva na njuno skupno življenje 

in življenje cele družine (39 % drži in 2 % popolnoma drži), da ena pokajena cigareta na dan ne ogroža 

človekovega zdravja (39 % ne drži in 8 % sploh ne drži) ter, da ni pomembno, koliko zares dobrih 

prijateljev človek ima (43 % ne drži in 8 %). 

 

Anketiranci so po seminarju ostali trdni v svojih stališčih predvsem glede trditve, da prevelika 

izpostavljenost stresu povzroči bolezen in da je zadostna telesna dejavnost eden od pogojev za 

usklajenost duševnih in telesnih funkcij. 

  

4 

18 

4 

2 

8 

2 

16 

18 

2 

2 

6 

43 

4 

4 

39 

47 

2 

57 

6 

37 

2 

2 

12 

33 

8 

14 

13 

16 

10 

16 

8 

12 

4 

4 

20 

6 

59 

63 

63 

52 

27 

74 

67 

29 

71 

16 

67 

12 

88 

77 

39 

88 

39 

22 

37 

4 

4 

4 

15 

8 

16 

4 

22 

8 

13 

4 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

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…

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.

Osebni finančni načrt potrebujemo za oceno porabe denarja v…

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

Prostovoljno delo v človeku zbudi občutek zadovoljstva in…

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…

Tudi pogovori o bolezni in smrti lahko prispevajo k boljšim…

Delež (%) 

Sploh ne drži Ne drži Niti – niti Drži Popolnoma drži



 

75 

6.3.7 Stališča o načinu življenja – primerjava pred in po seminarju  

Tabela 18: Razlike med uparjenima spremenljivkama – primerjava pred in po seminarju 

 Razlike med uparjenima 
spremenljivkama 
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Razlika 
povprečij 

95% interval zaupanja za 
razliko povprečij 

Sp. meja Zg. meja 

Par 1 
Zadostna telesna dejavnost je eden od pogojev za 
usklajenost duševnih in telesnih funkcij. 

-,102 -,290 ,086 -1,093 48 ,280 

Par 2 
Če jemo veliko sadja in zelenjave, smo odpornejši 
na bolezni. 

-,020 -,219 ,178 -,206 48 ,837 

Par 3 Če smo preveč pod stresom, lahko resno zbolimo. -,102 -,249 ,044 -1,400 48 ,168 

Par 4 
Po upokojitvi je vredno razmisliti o selitvi v 
ustreznejšo nepremičnino. 

-,146 -,393 ,101 -1,188 47 ,241 

Par 5 
Ni pomembno, koliko zares dobrih prijateljev 
človek ima. 

,000 -,361 ,361 ,000 48 1,000 

Par 6 
Če počnemo več različnih stvari, imamo več 
prijateljev. 

-,041 -,268 ,186 -,362 48 ,719 

Par 7 Večina alkoholnih pijač redi. -,106 -,329 ,116 -,961 46 ,341 

Par 8 
Ena pokajena cigareta na dan ne ogroža 
človekovega zdravja. 

,000 -,384 ,384 ,000 47 1,000 

Par 9 
Osebni finančni načrt potrebujemo za oceno 
porabe denarja v prihodnosti. 

-,224 -,475 ,026 -1,801 48 ,078 

Par 10 
Branje knjig zavzame čas, ki ga človek lahko 
porabi bolj koristno. 

,306 -,070 ,682 1,635 48 ,109 

Par 11 
Prostovoljno delo v človeku zbudi občutek 
zadovoljstva in koristnosti. 

-,102 -,307 ,103 -1,000 48 ,322 

Par 12 
Na padce in poškodbe pri starejših ne moremo 
vplivati. 

,571 ,225 ,918 3,312 48 ,002 

Par 13 
Tudi po upokojitvi je dobro vnaprej načrtovati 
porabo časa. 

-,146 -,344 ,053 -1,477 47 ,146 

Par 14 
Starejši, ki so telesno in umsko aktivni, potrebujejo 
manj pomoči. 

,000 -,216 ,216 ,000 47 1,000 

Par 15 
Upokojitev enega od obeh zakoncev minimalno 
vpliva na njuno skupno življenje in življenje cele 
družine. 

,286 ,005 ,567 2,043 48 ,047 

Par 16 
Tudi pogovori o bolezni in smrti lahko prispevajo 
k boljšim odnosom. 

-,061 -,210 ,087 -,829 48 ,411 
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Statistične značilne razlike med »prej« in »potem« so se pokazale pri dveh stališčih in sicer pri trditvah, 

da  na padce in poškodbe pri starejših ne moremo vplivati in da upokojitev enega od obeh zakoncev 

minimalno vpliva na njuno skupno življenje in življenje cele družine. 

 

6.4 Ocena seminarja: vsebina, lokacija, termin, trajanje in kvaliteta predavanj 
 
S šolskimi ocenami od 1 (nezadostno) do 5 (odlično) ocenite organizacijo in izvedbo pred-upokojitvenega 

seminarja na Debelem rtiču: 

 

 

Slika 56: Ocena seminarja  

Seminarju je z vseh vidikov najvišji oceni (5 odlično in 4 prav dobro) prisodila velika večina (86 % in več) 

slušateljev. Termin seminarja je s 5 (odlično) ocenilo 92 % slušateljev, lokacijo seminarja 88 %, trajanje 

seminarja 84 %, splošno kvaliteto izvedbe seminarja več kot pol (52 %) in izbor posameznih tematik več 

kot tretjina (36 %) slušateljev. Pri tem je treba upoštevati, da je izboru tematik 50 % slušateljev prisodilo 

oceno prav dobro, kvaliteto predavanj pa je s 4 ocenilo 42 % slušateljev.  

 

Bi nam morda želeli sporočiti še kaj? (vaše pripombe, želje ...) 

 Ne želim v pokoj. 

 Urediti zakonodajo, pravočasno obveščanje. 

 

Bi nam morda želeli sporočiti še kaj? (vaše pripombe, želje ...) 

Pripombe in predloge je podalo 23 udeležencev. Njihovi odgovori so urejeni v posamezne sklope: 
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Zadovoljni udeleženci: 

 bilo mi je lepo, saj sem se zelo veliko naučil 

 Brez pripomb in brez predlogov, naj ostane tako kot je in bo v redu 

 Hvala 

 Kar tako naprej 

 Pohvala organizatorjem Robiju in Petru 

 organizatorju vse pohvale za trud in prijaznost  

 premišljeno načrtovana in pojemajoča se predavanja, posamezni predavatelji odlični in visoko 

strokovna tematika, pohvala organizatorjem za visoko strokovnost in izvedbo seminarja.  

 Samo tako naprej. Srečno  

 vse je bilo kvalitetno 

 

Predlogi za dodatne teme 

 Kakšno temo iz področja upokojevanja, možnosti dodatnega dela, postopki,... 

 Zakonodaja in pogoji upokojevanja   

 Rekreacija, športne aktivnosti, pohodi 

 Lahko bi celo podaljšali ta seminar, vendar vem, da ni finančnih možnosti. 

 ministrstvo bi nam moralo boljše razložiti postopke, ki jih moramo urediti pred upokojitvijo. 

 Na seminarju manjka seznanitev z birokratskimi zapleti pred odhodom v pokoj. 

 Nekateri se sploh ne zavedajo problema poklicne upokojitve. niso bili na predstavitvi. Načrtujte 

kakšne 2 ure ta to temo! 

 Seminarje s tako vsebino bi bilo potrebno izvajati že mnogo prej, kot nekaj mesecev pred 

upokojitvijo. Seminar kot takšen je zelo primeren tudi za mlajše zaposlene, saj so problemi 

zdrave prehrane, telesne dejavnosti, načrtovanja financ, obvladovanje stresa ... pomembne za 

vse kategorije zaposlenih. 

 več informacij o pravnem vidiku upokojevanja  

 Zaposleni v SV bi lahko v zadnjih 3 letih čas, ki je namenjen usposabljanju namenili vsebinam 

priprave na odhod iz SV 

 
Kritika 

 Poslanci pozdravili, se pohvalili in odšli-vprašanje?   

 Manj trženja več informacij 

 posamezni predavatelji predavajo kot v šoli 

 premalo se govori o spremembah ob upokojitvi 

 določene teme manjkajo (davki, delo v pokoju) 

 razmislite o predavateljicah o zdravi hrani, odvisnostih, obvladovanju stresa in strukturiranju 

časa. izvajalke so bile preveč teoretične, predavanje pa neuporabno za reševanje konkretnih 

situacij. 

 Ura predavanj naj bi trajala 45 minut  

 Klimatizirana predavalnica 
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Drugo 

 pričakujem javno objavo študije 

 Upam, da se bo to nadaljevalo in razširilo na druge delovne organizacije. Hvala 
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7. Diskusija 
 

Poleti 2015 smo s podporo Ministrstva za obrambo RS (MORS) izvedli anketo med pripadniki MORS in 

Slovenske vojske (SV), ki so se upokojili v zadnjem desetletnem obdobju. Na anketo je odgovorilo 318 

upokojenih pripadnikov, odzivnost na anketo je bila 40 %. Zanimala nas je predvsem razlika med tistimi 

upokojenci MORS, ki so se udeležili predupokojitvenega seminarja, in tistimi, ki na seminar niso šli.  

 

Med udeleženci seminarja je delež tistih, ki imajo partnerja, nekoliko višji. Prav tako je med udeleženci 

nekoliko višji delež tistih iz Podravske in nekoliko nižji delež tistih, ki živijo v Osrednjeslovenski regiji. 

Primerjava po materialnem statusu pokaže, da se seminarja pogosteje udeležujejo tisti, ki so socialno 

ekonomsko nekoliko stabilnejši. 

 

Ker gre v primeru ovrednotenja predupokojitvenga seminarja MORS za populacijo zdravih odraslih 

posameznikov z ustaljenimi življenjskimi navadami in razmišljanjem, je težko pričakovati velike razlike po 

intervenciji, pri številnih spremenljivkah pa se nakazujejo pozitivni premiki ob koncu seminarja v 

primerjavi z njegovim začetkom. Udeleženci seminarja so v nekoliko večji meri naklonjeni nenehnim 

spremembam, gibanju in novostim, nekoliko manj kot neudeleženci so videti vezani na tradicijo in radi 

imajo nove ideje. Videti je, da so neudeleženci nekoliko bolj naklonjeni trdnim pravilom, jasnim, 

enoznačnim razmeram in znanim stvarem, nakazano bolj pa so naklonjeni tudi uporu in nasprotovanju. 

 

Ovrednotenje predupokojitvenega seminarja MORS je pokazalo, da so pripadniki SV zelo zadovoljni s 

svojim delom na delovnem mestu in da svoje splošno zdravstveno stanje, psihično počutje, in kakovost 

svojega življenja ocenjujejo kot dobro. V svojem življenju imajo v povprečju največkrat 3 do 5 bližnjih 

oseb, na katere se lahko oprejo v primeru resne osebne težave in največkrat niso pod stresom. 

 

Zagotovo lahko trdimo, da so bili udeleženci seminarja na upokojitev značilno bolje pripravljeni in v večji 

meri so že pred upokojitvijo načrtovali, kako bodo porabili svoj čas po upokojitvi. Le dobra desetina 

nekdanjih pripadnikov, ki so se predupokojitvenega seminarja udeležili, je odgovoril, da se na upokojitev 

niso pripravili. Med tistimi, ki se seminarja niso udeležili, je bilo na upokojitev nepripravljenih več kot 

četrtina anketiranih.  

 

Porabo svojega časa po upokojitvi je predhodno načrtovalo dve tretjine anketiranih, ki so se seminarja 

udeležili in dobra polovica tistih, ki se seminarja niso udeležili. Tudi pri trditvah v zvezi z občutki  

pričakovanja upokojitve, načrtovanjem dejavnosti po njej in načrtovanju sprememb po upokojitvi z 

družino, so deleži pozitivnih odgovorov večji med anketiranci, ki so se seminarja udeležili, čeprav brez 

statistično značilnih razlik.   

Ugotovili smo tudi nekaj razlik v življenjskem slogu - udeleženci seminarja se na primer značilno 

pogosteje ukvarjajo z aktivnostmi za ohranjanje telesne kondicije; nekaj manj kot polovica jih nikoli ni 

kadila.  
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Upokojenci, ki so odgovarjali na vprašalnik, so v pokoju že nekaj let in lahko z distance ocenijo, katere 

teme so jim dejansko koristile ob spremembi zaposlitvenega statusa. Po oceni uporabnosti tematik z že 

izpeljanih delavnic, so bodoče upokojence na spremembe najbolje pripravile delavnice o skrbi za zdravje, 

prostočasnih dejavnostih in obvladovanje sprememb po upokojitvi. Praktično vse naštete teme so 

ocenjene z oceno, ki je večja od sredine, kar pomeni, da so bile, po mnenju udeležencev, koristne. 

Kot se je pokazalo tudi v drugih segmentih celotnega projekta, je med najbolj problematičnimi zadevami 

po upokojitvi (še posebej pri relativno mladih upokojencih SV) možnost dodatnega zaslužka.  

 

Predupokojitveni seminar MORS na Debelem rtiču je nedvomno uspešen tudi z vidika odnosa do 

upokojitve, saj je med udeleženci močno poudarjena značilno zmanjšana nenaklonjenost do upokojitve. 

Zaznana nenaklonjenost je najverjetneje posledica tega, da se pripadniki SV upokojujejo poklicno, torej 

mlajši od splošne slovenske populacije, in da so, ko zapustijo svojo službo, že zaradi narave svojega 

poklica v dobri psiho-fizični kondiciji. Seminar jim očitno olajša razumevanje prehoda iz poklicnega v 

življenja v pokoj. 

 

Navdušujoče so statistično značilne razlike v pričakovanjih anketirancev glede vsebin seminarja in 

dejansko izvedbo seminarja.  

 

 

Mnenja udeležencev:  

 

Ob zaključku seminarja so udeleženci pohvalili samo organizacijo seminarja. Všeč jim je bilo, da so imeli 

možnost izbire predavanj, sami so tudi imeli že popolnoma izoblikovane predloge glede novih tem 

seminarja in sicer so izpostavili področje financ: davke, dodatne možnosti za delo in socialno 

podjetništvo, kot eno izmed možnosti za izboljšanje finančnega položaja po upokojitvi, ko se dohodki 

zmanjšajo. Menili so tudi, da bi bilo potrebno spremeniti naslove in opise posameznih predavanj v 

programu, saj iz njega niso razbrali pestrosti delavnic. Nedvomno so se zavzeli za ohranitev seminarja, 

tudi za bodoče generacije uslužbencev MORS.  

 

Z besedami enega od slušateljev: »Premišljeno načrtovana in dopolnjujoča se predavanja. Posamezni 

predavatelji so odlični in tematika predstavljena na visoko strokovnem nivoju. Vsa pohvala 

organizatorjem za visoko izvedbo seminarja.«  
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8. Zaključek 
 
Od leta 2005 dalje, ko je Ministrstvo za obrambo RS pričelo izvajati predupokojitvene seminarje, ki naj 

olajšajo prehod v novo življenjsko obdobje, je bilo ovrednotenje te intervencije leta 2015 izvedeno prvič, 

v okviru projekta AHA.SI.  

 

Vzorčni okvir za ovrednotenje predstavlja v prvem primeru populacija tistih pripadnikov SV, ki so se na 

MORS upokojili v zadnjem desetletnem obdobju, v drugem primeru pa celotna populacija tistih 

pripadnikov, ki se upokojujejo v letih 2015 ali 2016.  

V prvem primeru smo želeli preveriti razlike med pripadniki, ki so se v zadnjem desetletju udeležili 

seminarja, in tistimi, ki so to možnost imeli, pa je niso izkoristili.  

V drugem primeru smo želeli preveriti zadovoljstvo udeležencev seminarja, zato smo jih v vrednotenje 

vključili na začetku in na koncu enotedenskih aktivnosti. Pri tem smo tvegali selekcijsko pristranskost 

vzorca v smislu osebnostnih lastnosti, zadovoljstva z delom na delovnem mestu, naklonjenost upokojitvi, 

saj nismo imeli možnosti v analizo vključiti tudi tistih, ki se povabilu na seminar niso odzvali. Obstaja 

namreč možnost, da se za udeležbo na seminarju niso odločile prav tiste osebe, ki priprave na upokojitev 

med vsemi potrebujejo najbolj. Zato bo v nadaljevanju možno poglobljeno analizirati pridobljene 

podatke in predlagati dodatne motivacijske aktivnosti za posameznike, ki se zaradi različnih razlogov 

težje vključujejo v seminar, pa bi jih bilo smiselno ciljano spodbuditi, da bi bili podporo v obliki seminarja 

pred upokojitvijo pripravljeni sprejeti.  

V nadaljevanju bi bilo možno učinek intervencije preverili tudi na podobni kontrolni populaciji (na primer 

policisti). 
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9. Viri 
 

1.) Predupokojitvene priprave za zdravo in aktivno starost. Analitsko poročilo DS4 projekta AHA:SI 

verzija 2.0.  

2.) Predupokojitveni seminar MORS 

3.) Field A. Discovering Statistics Using SPSS, 3rd Edition (Introducing Statistical Methods). SAGE 

Publications Ltd, 2009. 
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Seznam prilog 

Priloga 1: Vprašalniki 

 Vprašalnik za nekdanje pripadnike MORS 

 Vprašalnik za pripadnike* SV, uslužbence MORS in njihove partnerje 

Priloga 2: Dodatni tabelarični prikazi rezultatov 

 Tabele Nekdanji pripadniki MORS  

 Tabele Seminar Debeli rtič 2015 
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Priloga 1  
 

VPRAŠALNIK ZA NEKDANJE PRIPRADNIKE MORS 
 

SKLOP 1  
 

1. Na MORS-u sem delal(a) kot:  
 □ Uslužbenec MORS 
 □ Pripadnik SV  
 □ Drugo: __________________  
 

2. Prosim, navedite leto vaše upokojitve. 
Leto: ______________  
 

3. Kako zadovoljni ste bili s svojim delom na delovnem mestu do upokojitve?  
 

Zelo zadovoljen Zadovoljen Niti zadovoljen, niti 
nezadovoljen   

Nezadovoljen Zelo nezadovoljen 

 

4. Prosim označite naslednje trditve:  
 
 Sploh ne 

velja zame 

Ne velja 

zame 

Niti velja, niti 

ne velja zame 

Da, velja 

zame  

Da, zelo 

velja zame 

Na upokojitev sem se dobro pripravil 5 4 3 2 1 

Že pred upokojitvijo sem načrtoval, 
kako bom porabil svoj čas po 
upokojitvi 

5 4 3 2 1 

Zavedal sem se sprememb, ki me 
čakajo po upokojitvi  

5 4 3 2 1 

Upokojitve se nisem veselil in o njej 
nisem rad razmišljal 

5 4 3 2 1 

Že pred upokojitvijo sem načrtoval, s 
katerimi dejavnostmi se bom ukvarjal  

5 4 3 2 1 

Že pred upokojitvijo smo z družino 
načrtovali spremembe po upokojitvi 

5 4 3 2 1 

Drugo: ___________________ 

 

5 4 3 2 1 
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5. Ali ste se vi udeležiti celotedenskega predupokojitvenega seminarja na Debelem 

rtiču/Pokljuki, ki ga je organiziral MORS? 

 

Da Ne 

SKLOP 2  

Na vprašanja od 6. do 11. odgovarjate tisti, ki ste na 5. vprašanje odgovorili z DA. 

6. Ali menite, da so vas spodaj našteta znanja in veščine, ki ste jih pridobili v okviru 
predupokojitvenega seminarja, ki ste se ga udeležili, dobro pripravila na življenje po 
upokojitvi? 

 Sploh ne  Ne Niti da, niti 
ne 

Da Da, 
zelo 

Skrb za zdravje 5 4 3 2 1 

Pravni vidiki v zvezi z nepremičninami in 
ostalim premoženjem 

5 4 3 2 1 

Ureditev financ  5 4 3 2 1 

Možnosti sklepanja novih prijateljstev 5 4 3 2 1 

Možnost dodatnega zaslužka 5 4 3 2 1 

Kako postati prostovoljec 5 4 3 2 1 

Oblike pomoči za stare ljudi in izzivi 
dolgotrajne oskrbe 

5 4 3 2 1 

Obvladovanje sprememb ob upokojitvi v 
partnerskem odnosu in družini 

5 4 3 2 1 

Strukturiranje časa 5 4 3 2 1 

Možnost prostočasnih dejavnosti  5 4 3 2 1 

Drugo: ______________________ 5 4 3 2 1 

 
7. Katera znanja in veščine bi vam v življenju po upokojitvi bile še v pomoč (poleg zgoraj 

naštetih) ?  
  ________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 
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8. S šolskimi ocenami od 1 (nezadostno) do 5 (odlično) ocenite organizacijo oz. izvedbo 
celotedenskega predupokojitvenega seminarja, ki ste se ga vi udeležili: 

Lokacija seminarja 1 2 3 4 5 

Termin seminarja  1 2 3 4 5 

Trajanje 5 dni 1 2 3 4 5 

Možnost postavljanja vprašanj  1 2 3 4 5 

Izbor posameznih tematik 1 2 3 4 5 

 
9. Kaj bi vi  izboljšali pri organizacijski izvedbi seminarja? 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

10. Kaj se vam je zdela največja dodana vrednost celotnega seminarja? 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

11. Kaj ste na seminarju najbolj pogrešali? 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

SKLOP 3 

Na vprašanji 12. in 13. odgovarjate tisti, ki ste na 5. vprašanje odgovorili z NE  

12. Prosim, navedite razlog, zakaj se niste udeležili predupokojitvenega seminarja na 
Debelem rtiču/Pokljuki?  

Ni se mi zdelo 
pomembno 

Nerad se udeležujem 
takšnih stvari 

Nisem imel 
časa 

Ni me 
zanimalo 

Drugo: 
_______________________ 

 

13. Če bi imeli danes enako možnost, ali bi se predupokojitvenega seminarja udeležili?  

Da Ne Ne vem, ne morem se odločit 
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SKLOP 4 
Odgovarjajo vsi 

14. Kako skrbite za svoje zdravje? 

odlično zelo dobro dobro zadovoljivo slabo 

15. Kako bi ocenili svoje … 

 Zelo 
dobro 

Dobro Srednje Slabo Zelo 
slabo 

… splošno zdravstveno stanje 5 4 3 2 1 

… telesno zmogljivost 5 4 3 2 1 

… psihično počutje 5 4 3 2 1 

… splošno kakovost svojega 
življenja 

5 4 3 2 1 

 

16. Kako najpogosteje preživljate vaš prosti čas?  

Telesna aktivnost  Vedno Pogosto Občasno  Redko Nikoli 

Ukvarjam se z aktivnostmi, za katere ni 
potrebna telesna aktivnost  
(npr. berem, gledam televizijo, grem v 
gledališče, na obisk k prijateljem ipd.) 

5 4 3 2 1 

Ukvarjam se z lažjimi telesnimi aktivnostmi 
(npr. se sprehajam, ukvarjam z lažjim delom 
na vrtu, z lovom, ribolovom, ipd.)  

5 4 3 2 1 

V prostem času se ukvarjam z aktivnostmi za 
ohranjanje telesne kondicije (npr. telovadim, 
tečem, plavam, igram igre z žogo, smučam 
ipd.) 

5 4 3 2 1 

Drugo: ___________________ 5 4 3 2 1 

 

17. Koliko časa v običajnem dnevu sedite (pred TV, pri jedi, branju knjig, delu…) ?
 _________ur.  

18. Koliko ur običajno spite na noč? _________ur. 
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19. Naslednja vprašanja se nanašajo na vaše počutje in splošno stanje v zadnjih 4 tednih (v 
zadnjem mesecu). Pri vsakem vprašanju izberite in obkrožite številko tistega odgovora, ki 
je najbližje vašemu počutju v zadnjih 4 tednih. 

Koliko časa v zadnjih 4 tednih ste se 
počutili… 

Ves 
čas 

Večino 
časa 

Nekaj 
časa 

Zelo malo 
časa 

Nikoli 

… pomembni, dragoceni 5 4 3 2 1 

… sposobni uživati v svojih vsakodnevnih 
dejavnostih 

5 4 3 2 1 

… malodušni, nesrečni in potrti 5 4 3 2 1 

… sposobni soočiti se z vašimi problemi 5 4 3 2 1 

 

Koliko časa v zadnjih 4 tednih ste 
Ves 
čas 

Večino 
časa 

Nekaj 
časa 

Zelo malo 
časa 

Nikoli 

… imeli občutek, da lahko vplivate na svoje 
življenje 

5 4 3 2 1 

… razmišljali o sebi kot o nekoristni ali 
odvečni osebi 

5 4 3 2 1 

… imeli občutek, da lahko odločate o življenju 
svoje skupnosti (npr. razširjene družine) 

5 4 3 2 1 

 
20. Kako pogosto uživate naslednje jedi ? (obkrožite ustrezen odgovor za vsako jed) 

 
3x na dan 
ali več 

1-2x na 
dan 

4-6x na 
teden 

2-3x na 
teden 

1x na 
teden 

1-3x na 
mesec 

nikoli   

Polnozrnat kruh 7 6 5 4 3 2 1  

Mleko ali mlečne 
izdelke z manjšo 
vsebnostjo maščob 

7 6 5 4 3 2 1 

 Mesne izdelke (klobase,  
hrenovke, salame…) 

7 6 5 4 3 2 1 

Gazirane in negazirane 
brezalkoholne pijače 
(različne kole, ledeni 
čaji, …) 

7 6 5 4 3 2 1 

Ocvrte jedi 
(pomfri, ocvrto meso, 
ocvrtke,…) 

7 6 5 4 3 2 1 
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21. Ali kadite oziroma ste kdaj kadili? (obkrožite pred ustreznim odgovorom oz. dopolnite) 

□ Ne kadim in nikoli nisem kadil/a 
□ Sedaj ne kadim, a prej sem kadil/a - (koliko let )_________ 
□ Sedaj kadim, ________cigaret (ali cigar ali pip) na dan 
□ občasno kadim, ______cigaret (ali cigar ali pip) na _________ (teden/mesec/leto) 

 
22. Koliko ljudi vam je tako blizu, da lahko nanje računate, če imate resno osebno težavo?  

□ Nobeden 
□ 1 ali 2 
□ Od 3 do 5 
□ Več kot 5 
□ Ne vem  

 
23. Kako pogosto se počutite pod stresom ali velikim pritiskom?  

□ Vedno 
□ Pogosto 
□ Občasno 
□ Redko 
□ Nikoli  

 
24. Katere od spodaj navedenih aktivnosti ste opravljali v preteklih dvanajstih mesecih? 
(Označite vse ustrezne odgovore!) 
□ Prostovoljno delo 
□ Izobraževanje za lastno veselje 
□ Obiskovanje športnega, družabnega ali druge vrste društva 
□ Verske aktivnosti  
□ Sodelovanje v civilnih združenjih 
□ Branje knjig, revij ali časopisov 
□ Reševanje besednih ali številčnih iger kot so križanke ali sudoku 
□ Družabne igre (igre s kartami, šah …) 
□ 
□ 

Politično udejstvovanje 
Nič od naštetega 

 
  



 
 
 
 
 
 

90 

25. V vsaki vrstici izberite eno trditev, ki se najbolje ujema z vašimi nazori 

 Za vsakega od navedenih parov 
trditev izberite tisto, ki velja za vas 

 

 velja zame ne vem velja zame  

nenehne spremembe   ← o → trdno zasidrani odnosi 

red in mir  ← o → gibanje in novosti 

veselje do sprememb ← o → vezanost na tradicijo 

nove ideje ← o → uveljavljeni pogledi/nazori 

trdna pravila ← o → improvizacija 

ohranjanje tradicionalnega ← o → reforme 

presenečenja ← o → jasne, enoznačne razmere 

umestitev in podreditev ← o → protest, upor, nasprotovanje 

nove, doslej neznane stvari ← o → znane stvari 
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SKLOP 5  
Odgovarjate vsi 
 
26. Spol 

□ Moški 
□ Ženski  
 

27. Prosimo, da vpišete letnico rojstva: 
 Leto: 19_____ 
 

28. Kakšen je vaš zakonski stan? 
□ Poročen/a 
□ Samski/a 
□ V izven zakonski skupnosti 
□ Imam stalnega/o partnerja/ico, a ne živiva redno skupaj 
□ Razvezan/a 
□ Ovdovel/a 
□ Ne želim odgovoriti 
 

29. Kako vam vaši mesečni prejemki zadostujejo za zadovoljevanje vaših potreb?(obkrožite 
pred najprimernejšim odgovorom) 

□ S svojimi mesečnimi prejemki živim brez težav in si tudi kaj privoščim (luksuzne stvari, 
eksotične   počitnice, ...). 
□ S svojimi mesečnimi prejemki brez težav preživim mesec, ne morem pa si privoščiti 

posebnega luksuza. 
□ S svojimi mesečnimi prejemki preživim mesec, vendar moram dobro nadzorovati 

porabo. 
□ S svojimi mesečnimi prejemki težko preživim mesec, zato se pogosto odpovedujem 

vsemu razen osnovnim dobrinam. 
□ S svojimi mesečnimi prejemki ne zmorem preživeti meseca, zato se redno odpovedujem 

vsemu in tudi zaprosim za pomoč. 

□ Ne vem 
30. Ali imate morda hišnega ljubljenca? (možnih več odgovorov)  

□ Ne, nimam 
□ Da, imam psa 
□ Da, imam mačko 
□ Drugo: __________________ 
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31. Katera je vaša najvišja dosežena stopnja izobrazbe? 
□ Osnovna šola ali manj  
□ 2-3 letna strokovna  
□ 4-letna srednja šola 
□ Višješolski programi (do 1994) ali višješolski strokovni programi 
□ Specializacija po višješolskih programih, visokošolski strokovni programi (1. bolonjska 
stopnja) ali specializacija po visokošolskih strokovnih programih 
□ Univerzitetni programi (2. bolonjska stopnja) 
□ Specializacija, magisteriji znanosti doktorati znanosti (3. bolonjska stopnja) 
 

32. V kateri regiji prebivate?  
□ Pomurska □ Jugovzhodna Slovenija 
□ Podravska □ Osrednjeslovenska 
□ Koroška □ Gorenjska 
□ Savinjska □ Notranjsko - kraška 
□ Zasavska □ Goriška 
□ Spodnjeposavska □ Obalno - kraška 

 
33. Bi nam morda želeli sporočiti še kaj? (vaše pripombe, želje ...) 

 
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 
NAJLEPŠA HVALA ZA SKRBNO IZPOLJNJEN VPRAŠALNIK! 

 



KODA (za povezavo treh delov vprašalnika) 

       

Prvi dve črki  imena vaše 

matere 

Mesec vašega 

rojstva 

Številka 

čevlja 

Vaša hišna 

številka 
 

* Oblika za moški spol je v nadaljevanju ankete uporabljena  

izključno zaradi večje jasnosti in preglednosti.      

              93 

 

 

VPRAŠALNIK ZA PRIPADNIKE* SV, USLUŽBENCE MORS 
in njihove partnerje – 1. del 

 
1. Na MORS-u delam/sem delal kot:  
 □ Uslužbenec MORS 
 □ Pripadnik SV  
 □ Drugo: __________________  
 □ Seminarja se udeležujem kot partner zaposlenega na MORS  

(PROSIMO, V TEM PRIMERU IZPOLNJUJTE VPRAŠALNIK V 
NADALJEVANJU ZASE IN ZA SVOJO SITUACIJO, ne za partnerja) 
 

2. Ali nam lahko zaupate leto (predvidene) upokojitve? 
 

Leto: ______________  □ ne vem 
 
3. Kako zadovoljni ste (bili) s svojim delom na delovnem mestu?  

□ Zelo zadovoljen  
□ Zadovoljen  
□ Niti zadovoljen, niti nezadovoljen 
□ Nezadovoljen/na 
□ Zelo nezadovoljen/na  
 

4. Prosimo, označite, koliko za vas osebno držijo naslednje trditve:  

 Sploh ne 
velja zame 

Ne velja 
zame 

Niti da, 
niti ne 

Da, velja 
zame  

Da, zelo 
velja 
zame  

Zavedam se sprememb, ki me 
čakajo po upokojitvi  

          

Upokojitve se ne veselim, o 
njej nerad razmišljam 

          

Že vem, kako bom porabil svoj 
čas po upokojitvi 

          

Z družino in bližnjimi se 
pripravljamo na spremembe po 
moji upokojitvi 
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5. Ali menite, da vas bodo spodaj našteta znanja in veščine, ki jih boste pridobili v okviru 
predupokojitvenega seminarja, pripravila na življenje po upokojitvi? 

 

 Sploh ne Ne 
Niti da – 
niti ne Da Da, zelo 

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 

          

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  
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6. Prosimo, označite, koliko po vašem mnenju držijo naslednje trditve:  
 

 Sploh 
ne drži 

Ne drži Niti - 
niti  

Drži Popolno
ma drži 

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. 

          

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. 
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7. Spol 
□ Moški 
□ Ženski  
 

8. Prosimo, da vpišete letnico rojstva: 
 Leto: 19_____ 
 

9. Kakšen je vaš zakonski stan? 
□ Poročen 
□ Samski 
□ V izven zakonski skupnosti 
□ Imam stalnega/o partnerja/ico, a ne živiva redno skupaj 
□ Razvezan 
□ Ovdovel 
□ Ne želim odgovoriti 
 

10. Katera je vaša najvišja dosežena stopnja izobrazbe? 
□ Osnovna šola ali manj  
□ 2-3 letna strokovna  
□ 4-letna srednja šola 
□ Višješolski programi (do 1994) ali višješolski strokovni programi 
□ Specializacija po višješolskih programih, visokošolski strokovni programi (1. bolonjska stopnja) ali 
specializacija po visokošolskih strokovnih programih 
□ Univerzitetni programi (2. bolonjska stopnja) 
□ Specializacija, magisteriji znanosti doktorati znanosti (3. bolonjska stopnja) 
 

11. V kateri regiji prebivate?  
□ Pomurska □ Jugovzhodna Slovenija 

□ Podravska □ Osrednjeslovenska 

□ Koroška □ Gorenjska 

□ Savinjska □ Notranjsko - kraška 

□ Zasavska □ Goriška 

□ Spodnjeposavska □ Obalno - kraška 

 
12. Bi nam morda želeli sporočiti še kaj? (vaše pripombe, želje ...) 
 
_____________________________________________________________________________________ 

 
HVALA ZA SKRBNO IZPOLNJEN VPRAŠALNIK! 

 
 
 



KODA (za povezavo treh delov vprašalnika) 

       

Prvi dve črki  imena vaše 

matere 

Mesec vašega 

rojstva 

Številka 

čevlja 

Vaša hišna 

številka 
 

 
 

* Oblika za moški spol je v nadaljevanju ankete uporabljena 

izključno zaradi večje jasnosti in preglednosti.  
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   VPRAŠALNIK ZA PRIPADNIKE* SV, USLUŽBENCE MORS 
in njihove partnerje – 2. del 

 
1. Kako skrbite za svoje zdravje?  

□ Odlično 
□ Zelo dobro 
□ Dobro 
□ Zadovoljivo 

 □ Slabo 
 

2. Kako bi ocenili svoje …? (prosimo, obkrožite številko v vsaki vrsti) 

 Zelo 
dobro 

Dobro Srednje Slabo Zelo slabo 

Splošno zdravstveno stanje           

Telesno zmogljivost           

Psihično počutje           

Splošno kakovost svojega življenja           

 

3. Kako najpogosteje preživljate vaš prosti čas? Prosimo, navedite, kako pogosto se ukvarjate z vsako od 
navedenih aktivnosti. 

Aktivnosti 
Nikoli Manj kot 

1x 
tedensko 

2-3x na 
teden 

4-5x na 
teden 

(skoraj) 
vsak dan 

Ukvarjam se z aktivnostmi, za katere ni 
potrebna telesna aktivnost  
(npr. berem, gledam televizijo, grem v 
gledališče, na obisk k prijateljem ipd.) 

          

Ukvarjam se z lažjimi telesnimi 
aktivnostmi 
(npr. se sprehajam, ukvarjam z lažjim 
delom na vrtu, z lovom, ribolovom, ipd.)  

          

V prostem času se ukvarjam z 
aktivnostmi za ohranjanje telesne 
kondicije (npr. telovadim, tečem, 
plavam, igram igre z žogo, smučam ipd.) 

          

Drugo: ___________________           
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4. Koliko časa v običajnem dnevu sedite (pred TV, pri jedi, branju knjig, delu…) ? 

 _________ur.  

 

5. Koliko ur običajno spite na noč? 

 _________ur. 

6. Naslednja vprašanja se nanašajo na vaše počutje in splošno stanje v zadnjih 4 tednih (v zadnjem 
mesecu). Prosimo, pri vsakem vprašanju izberite in obkrožite številko tistega odgovora, ki je najbližje 
vašemu počutju v zadnjih 4 tednih. 

 

Koliko časa v zadnjih 4 
tednih ste se počutili… 

Ves čas 
Večino 
časa 

Nekaj 
časa 

Zelo malo 
časa 

Nikoli 

… pomembni, dragoceni           

… sposobni uživati v svojih 
vsakodnevnih dejavnostih 

          

… malodušni, nesrečni in 
potrti 

          

… sposobni soočiti se z 
vašimi problemi 

          

 

Koliko časa v zadnjih 4 
tednih ste 

Ves čas 
Večino 
časa 

Nekaj 
časa 

Zelo malo 
časa 

Nikoli 

… imeli občutek, da lahko 
vplivate na svoje življenje           

… razmišljali o sebi kot o 
nekoristni ali odvečni osebi           

… imeli občutek, da lahko 
odločate o življenju svoje 
skupnosti (npr. razširjene 
družine) 
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7. Kako pogosto uživate naslednje jedi ? (Prosimo, v vsaki vrstici označite ustrezen odgovori) 

 

 
3x na 
dan ali 
več 

1-2x na 
dan 

4-6x na 
teden 

2-3x na 
teden 

1x na 
teden 

1-3x na 
mesec 

nikoli   

Polnozrnat kruh                

Mleko z manjšo 
vsebnostjo maščob 

              

Sladke 
brezalkoholne 
pijače (različne kole, 
ledeni čaji, …) 

              

Ocvrte jedi 
(pomfri, ocvrto 
meso, ocvrtke,…) 

              

 

8. Ali kadite oziroma ste kdaj kadili? (obkrožite pred ustreznim odgovorom oz. dopolnite) 
□ Ne kadim in nikoli nisem kadil/a 
□ Sedaj ne kadim, a prej sem kadil/a - (koliko let )_________ 
□ Sedaj kadim, ________cigaret (ali cigar ali pip) na dan 
□ občasno kadim, ______cigaret (ali cigar ali pip) na _________ (teden/mesec/leto) 

 
9. Koliko ljudi vam je tako blizu, da lahko nanje računate, če imate resno osebno težavo?  

□ Nobeden 
□ 1 ali 2 
□ Od 3 do 5 
□ Več kot 5 
□ Ne vem  

 

10. Kako pogosto se počutite pod stresom ali velikim pritiskom?  
□ Vedno 
□ Pogosto 
□ Občasno 
□ Redko 
□ Nikoli  
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11. Katere od spodaj navedenih aktivnosti ste opravljali v preteklih dvanajstih mesecih? 

(Prosimo, označite vse ustrezne odgovore!) 
□ Prostovoljno delo 
□ Izobraževanje za lastno veselje 
□ Obiskovanje športnega, družabnega ali druge vrste društva 
□ Verske aktivnosti  
□ Sodelovanje v civilnih združenjih 
□ Branje knjig, revij ali časopisov 
□ Reševanje besednih ali številčnih iger kot so križanke ali sudoku 
□ Družabne igre (igre s kartami, šah …) 
□ 
□ 

Politično udejstvovanje 
Nič od naštetega 

12. V vsaki vrstici izberite eno trditev, ki se najbolje ujema z vašimi nazori 

 Za vsakega od navedenih parov 
trditev izberite tisto, ki velja za vas 

 

 velja zame ne vem velja zame  

nenehne spremembe   ← o → trdno zasidrani odnosi 

red in mir  ← o → gibanje in novosti 

veselje do sprememb ← o → vezanost na tradicijo 

nove ideje ← o → uveljavljeni pogledi/nazori 

trdna pravila ← o → improvizacija 

ohranjanje tradicionalnega ← o → reforme 

presenečenja ← o → jasne, enoznačne razmere 

umestitev in podreditev ← o → protest, upor, nasprotovanje 

nove, doslej neznane stvari ← o → znane stvari 

 
HVALA ZA SKRBNO IZPOLNJEN VPRAŠALN



 

 

* Oblika za moški spol je v nadaljevanju ankete uporabljena 

izključno zaradi večje jasnosti in preglednosti.  
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VPRAŠALNIK ZA PRIPADNIKE* SV, USLUŽBENCE MORS 
in njihove partnerje – 3. del 

 
1. Prosimo, označite, Koliko za vas osebno držijo naslednje trditve? 

Prosimo, da označite odgovor v vsaki vrstici!  

 Sploh ne 
velja 
zame 

Ne velja 
zame 

Niti da, 
niti ne 

Da, velja 
zame 

Da, zelo 
velja 
zame 

Zavedam se sprememb, ki me čakajo 
po upokojitvi  

          

Upokojitve se ne veselim, o njej 
nerad razmišljam 

          

Že vem, kako bom porabil svoj čas po 
upokojitvi 

          

 
2. Naslednja vprašanja se nanašajo na vaše počutje in splošno stanje v zadnjem tednu.  

Pri vsakem vprašanju označite tisti odgovor, ki je najbližje vašemu počutju v zadnjem tednu. 

Koliko časa v zadnjem tednu ste se 
počutili… 

Ves čas 
Večino 
časa 

Nekaj 
časa 

Zelo 
malo 
časa Nikoli 

… pomembni, dragoceni           

… sposobni uživati v svojih 
vsakodnevnih dejavnostih 

          

… malodušni, nesrečni in potrti           

… sposobni soočiti se z vašimi 
problemi 

          

 

Koliko časa v zadnjem tednu ste … 
Ves čas 

Večino 
časa 

Nekaj 
časa 

Zelo 
malo 
časa Nikoli 

… imeli občutek, da lahko vplivate na 
svoje življenje 

          

… razmišljali o sebi kot o nekoristni 
ali odvečni osebi 

          

… imeli občutek, da lahko odločate o 
življenju svoje skupnosti (npr. 
razširjene družine) 
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3. Ali menite, da so vas spodaj našteta znanja in veščine, ki ste jih pridobili v okviru predupokojitvenega 
seminarja, dobro pripravila na življenje po upokojitvi? 

 

 
Sploh 
ne Ne 

Niti da 
– niti 
ne Da 

Da, 
zelo 

O tem nisem 
zvedel nič; 
delavnice se 
nisem udeležil 

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 

            

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  
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4. Katera znanja in veščine bi vam bila po upokojitvi (poleg zgoraj naštetih) še v pomoč, ste morda 
pogrešali kakšno temo?  

 ________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

5. Prosimo, označite, koliko po vašem mnenju držijo naslednje trditve:  
 

 
Sploh ne 
drži Ne drži Niti - niti Drži 

Popolnoma 
drži 

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. 

          

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. 
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6. Kako bi ocenili svoje …? (označite odgovor v vsaki vrstici) 

 Zelo 
dobro 

Dobro Srednje Slabo Zelo slabo 

Splošno zdravstveno stanje           

Telesno zmogljivost           

Psihično počutje           

Splošno kakovost svojega 
življenja 

          

 
 

7. S šolskimi ocenami od 1 (nezadostno) do 5 (odlično) ocenite organizacijo in izvedbo pred-
upokojitvenega seminarja na Debelem rtiču: 

 

Lokacija seminarja 1 2 3 4 5 

Termin seminarja 1 2 3 4 5 

Trajanje seminarja (5 dni)  1 2 3 4 5 

Izbor posameznih tematik 1 2 3 4 5 

Splošna kvaliteta izvedbe 
predavanj 

1 2 3 4 5 

 
 
8. Bi nam morda želeli sporočiti še kaj? (vaše pripombe, želje ...) 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 

HVALA ZA SKRBNO IZPOLNJEN VPRAŠALNIK! 
  



 

 

* Oblika za moški spol je v nadaljevanju ankete uporabljena 

izključno zaradi večje jasnosti in preglednosti.  
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Priloga 2  

 
Tabele Nekdanji pripadniki MORS  
 

Tabela 19:  Na MORS-u delam/sem delal kot  

 Udeležba 

Da Ne Skupaj 

Število Delež odg.(%) po stolpcih Število Delež odg.(%) po stolpcih Število Delež odg.(%) po stolpcih 

Uslužbenec MORS 16 10,3 19 12,0 35 11,2 

Pripadnik SV 133 85,8 130 82,3 263 84,0 

Drugo: 6 3,9 9 5,7 15 4,8 

b.o. 0  2  2  

Skupaj 155 100,0 160 100,0 315 100,0 

 

Tabela 20: Spol respondentov 

 Udeležba 

Da Ne Skupaj 

Število Delež odg.(%) po stolpcih Število Delež odg.(%) po stolpcih Število Delež odg.(%) po stolpcih 

Moški 134 88,7 126 80,3 260 84,4 

Ženski 17 11,3 31 19,7 48 15,6 

b.o. 4  3  7  

Skupaj 155 100,0 160 100,0 315 100,0 

 

Tabela 21: Katera je vaša najvišja dosežena stopnja izobrazbe? 

 Udeležba 

Da Ne Skupaj 

Število Delež odg.(%) po stolpcih Število Delež odg.(%) po stolpcih Število Delež odg.(%) po stolpcih 

Osnovna šola ali manj 2 1,3 11 7,1 13 4,3 

2-3 letna strokovna 15 10,0 24 15,6 39 12,8 

4-letna srednja šola 61 40,7 51 33,1 112 36,8 

Višješolski programi (do 1994) ali višješolski strokovni 
programi 

26 17,3 24 15,6 50 16,4 

Specializacija po višješolskih programih, visokošolski 
strokovna (1. bolonjska stopnja) 

17 11,3 9 5,8 26 8,6 

Univerzitetni programi (2. bolonjska stopnja) 23 15,3 24 15,6 47 15,5 
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Specializacija, magisteriji znanosti doktorati znanosti (3. 
bolonjska stopnja) 

6 4,0 10 6,5 16 5,3 

Ne vem 0 ,0 1 ,6 1 ,3 

b.o. 5  6  11  

Skupaj 155 100,0 160 100,0 315 100,0 

Tabela 22: Kakšen je vaš zakonski stan? 

 Udeležba 

Da Ne Skupaj 

Število Delež odg.(%) po stolpcih Število Delež odg.(%) po stolpcih Število Delež odg.(%) po stolpcih 

Poročen/a 124 82,7 119 76,3 243 79,4 

Samski/a 4 2,7 7 4,5 11 3,6 

V izven zakonski skupnosti 6 4,0 10 6,4 16 5,2 

Imam stalnega/o partnerja/ico, a ne živiva redno skupaj 2 1,3 3 1,9 5 1,6 

Razvezan/a 9 6,0 8 5,1 17 5,6 

Ovdovel/a 4 2,7 8 5,1 12 3,9 

Ne želim odgovoriti 1 ,7 1 ,6 2 ,7 

b.o. 5  4  9  

Skupaj 155 100,0 160 100,0 315 100,0 

 

Tabela 23: V kateri regiji prebivate?  

 Udeležba 

Da Ne Skupaj 

Število Delež odg.(%) po stolpcih Število Delež odg.(%) po stolpcih Število Delež odg.(%) po stolpcih 

Pomurska 4 2,7 5 3,3 9 3,0 

Podravska 23 15,6 15 9,8 38 12,7 

Koroška 2 1,4 4 2,6 6 2,0 

Savinjska 13 8,8 7 4,6 20 6,7 

Zasavska 4 2,7 3 2,0 7 2,3 

Spodnjeposavska 13 8,8 9 5,9 22 7,3 

Jugovzhodna Slovenija 9 6,1 15 9,8 24 8,0 

Osrednjeslovenska 25 17,0 39 25,5 64 21,3 

Gorenjska 22 15,0 26 17,0 48 16,0 

Notranjsko - kraška 15 10,2 12 7,8 27 9,0 

Goriška 9 6,1 14 9,2 23 7,7 

Obalno - kraška 8 5,4 4 2,6 12 4,0 

b.o. 8  7  15  

Skupaj 155 100,0 160 100,0 315 100,0 
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Tabela 24: S šolskimi ocenami od 1 (nezadostno) do 5 (odlično) ocenite organizacijo oz. izvedbo celotedenskega predupokojitvenega 

seminarja, ki ste se ga vi udeležili 

  Neza-dostno (1) Zadostno (2) Dobro (3) Prav dobro (4) Odlično (5) b.o. Skupaj Povpr.(1-5) 

Lokacija seminarja 
Število 0 1 1 4 44 1 62 4,8 

Odg.(%)  2,0 2,0 8,0 88,0  100  

Termin seminarja 
Število 0 0 0 4 46 1 62 4,9 

Odg.(%)    8,0 92,0  100  

Trajanje seminarja (5 dni)  
Število 0 0 1 7 41 2 62 4,8 

Odg.(%)   2,0 14,3 83,7  100  

Možnost postavljanja vprašanj 
Število 0 1 6 25 18 1 62 4,2 

Odg.(%)  2,0 12,0 50,0 36,0  100  

Izbor posameznih tematik 
Število 0 0 3 21 26 1 62 4,5 

Odg.(%)   6,0 42,0 52,0  100  

 

 

Tabela 25: Prosim, navedite razlog, zakaj se niste udeležili predupokojitvenega seminarja na Debelem rtiču/Pokljuki?  

 Število Delež (%) % med odg. 

Odgovori 

Ni se mi zdelo pomembno 25 15,6 16,7 

Nerad se udeležujem takšnih stvari 12 7,5 8,0 

Nisem imel časa 33 20,6 22,0 

Ni me zanimalo 7 4,4 4,7 

Drugo: 73 45,6 48,7 

Skupaj 150 93,8 100,0 

M.v. b.o. 10 6,3  

Skupaj 160 160 100 
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Tabela 26: Če bi imeli danes enako možnost, ali bi se predupokojitvenega seminarja udeležili? 

 Število Delež (%) % med odg. 

Odgovori 

Da 61 38,1 42,1 

Ne 48 30,0 33,1 

Ne vem, ne morem se odločit 36 22,5 24,8 

Skupaj 145 90,6 100,0 

M.v. b.o. 15 9,4  

Skupaj 160   

Tabela 27: Ali kadite oziroma ste kdaj kadili?  

 

 
 

Tabela 28: Ali menite, da so vas spodaj našteta znanja in veščine, ki ste jih pridobili v okviru predupokojitvenega seminarja, ki ste se ga 

udeležili, dobro pripravila na življenje po upokojitvi? 

  Sploh ne (1) Ne (2) Niti da, niti ne (3) Da (4) Da, zelo (5) b.o. Skupaj Povpr. (1-5) 

Skrb za zdravje 
Število 3 6 28 85 25 8 155 3,8 

Odg.(%) 2,0 4,1 19,0 57,8 17,0  100  

Pravni vidiki v zvezi z nepremičninami in ostalim premoženjem 
Število 8 26 49 54 11 7 155 3,2 

Odg.(%) 5,4 17,6 33,1 36,5 7,4  100  

Ureditev financ 
Število 7 23 33 36 9 47 155 3,2 

Odg.(%) 6,5 21,3 30,6 33,3 8,3  100  

Možnosti sklepanja novih prijateljstev 
Število 3 17 53 63 11 8 155 3,4 

Odg.(%) 2,0 11,6 36,1 42,9 7,5  100  

Možnost dodatnega zaslužka 
Število 23 52 41 25 4 10 155 2,6 

Odg.(%) 15,9 35,9 28,3 17,2 2,8  100  

Kako postati prostovoljec 
Število 5 26 46 60 9 9 155 3,3 

Odg.(%) 3,4 17,8 31,5 41,1 6,2  100  

Oblike pomoči za stare ljudi in izzivi dolgotrajne oskrbe 
Število 3 20 40 71 13 8 155 3,5 

Odg.(%) 2,0 13,6 27,2 48,3 8,8  100  

Obvladovanje sprememb ob upokojitvi v partnerskem odnosu in 
družini 

Število 4 9 33 84 16 9 155 3,7 

Odg.(%) 2,7 6,2 22,6 57,5 11,0  100  

 Število Delež (%) % med odg. 

Odgovori 

Ne kadim in nikoli nisem kadil/a 111 34,9 38,3 

Sedaj ne kadim, a prej sem kadil/a 179 56,3 61,7 

Skupaj 290 91,2 100,0 

M.v. b.o. 28 8,8  

Skupaj 318 100,0  
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Strukturiranje časa 
Število 4 14 39 79 12 7 155 3,5 

Odg.(%) 2,7 9,5 26,4 53,4 8,1  100  

Možnost prostočasnih dejavnosti 
Število 4 8 27 87 16 13 155 3,7 

Odg.(%) 2,8 5,6 19,0 61,3 11,3  100  

Drugo: 
Število 0 0 4 2 1 148 155 3,6 

Odg.(%)   57,1 28,6 14,3  100  

 

 

Tabela 29: Prosim označite naslednje trditve 

 Udeležba N Povp. Std. odklon 

 
Na upokojitev sem se dobro pripravil 

Da 151 3,66 1,046 

Ne 146 3,07 1,279 

Že pred upokojitvijo sem načrtoval, kako bom porabil svoj čas po upokojitvi 
Da 153 3,59 1,054 

Ne 150 3,25 1,347 

Zavedal sem se sprememb, ki me čakajo po upokojitvi 
Da 152 4,02 ,895 

Ne 152 3,89 1,026 

Upokojitve se nisem veselil in o njej nisem rad razmišljal 
Da 151 2,80 1,361 

Ne 148 2,64 1,443 

Že pred upokojitvijo sem načrtoval, s katerimi dejavnostmi se bom ukvarjal 
Da 151 3,60 1,090 

Ne 148 3,39 1,286 

 
Že pred upokojitvijo smo z družino načrtovali spremembe po upokojitvi 

Da 149 2,99 1,100 

Ne 146 2,88 1,297 

Tabela 30: Kako bi ocenili svoje … - Primerjava udeleženci/neudeleženci (povprečja) 

 Udeležba N Povp. Std. Odklon 

… splošno zdravstveno stanje 
Da 150 2,15 ,736 

Ne 154 2,25 ,682 

… telesno zmogljivost 
Da 151 2,11 ,813 

Ne 153 2,25 ,847 

… psihično počutje 
Da 151 1,83 ,764 

Ne 153 1,90 ,750 

… splošno kakovost svojega življenja 
Da 151 2,12 ,702 

Ne 152 2,24 ,770 
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Tabela 31: Katere od spodaj navedenih aktivnosti ste opravljali v preteklih dvanajstih mesecih? 

Udeležba na seminarju DA NE 

 ni izbran izbran b.o. % izbranih ni izbran izbran b.o. % izbranih 

Prostovoljno delo 94 55 4 36,9 93 57 8 38,0 

Izobraževanje za lastno veselje 73 76 4 51,0 90 60 8 40,0 

Obiskovanje športnega, družabnega ali druge vrste društva 40 109 4 73,2 80 70 8 46,7 

Verske aktivnosti  136 13 4 8,7 130 20 8 13,3 

Sodelovanje v civilnih združenjih 94 55 4 36,9 105 45 8 30,0 

Branje knjig, revij ali časopisov 27 122 4 81,9 34 116 8 77,3 

Reševanje besednih ali številčnih iger kot so križanke ali sudoku 65 84 4 56,4 56 94 8 62,7 

Družabne igre (igre s kartami, šah …) 96 53 4 35,6 112 38 8 25,3 

Politično udejstvovanje 141 8 4 5,4 141 9 8 6,0 

Nič od naštetega 147 2 4 1,3 146 4 8 2,7 

Tabela 32: Koliko časa v zadnjih 4 tednih ste se počutili… 

 Udeležba N Povp. Std. odklon 

… pomembni, dragoceni 
Da 151 2,83 ,976 

Ne 151 2,89 ,990 

… sposobni uživati v svojih vsakodnevnih dejavnostih 
Da 152 2,05 ,698 

Ne 154 2,17 ,807 

… malodušni, nesrečni in potrti 
Da 151 4,20 ,693 

Ne 150 4,12 ,802 

… sposobni soočiti se z vašimi problemi 
Da 148 2,21 ,964 

Ne 146 2,24 1,019 

 

Tabela 33: Samoocena zdravja in počutja – po seminarju 

  Zelo dobro (1) Dobro (2) Srednje (3) Slabo (4) Zelo slabo (5) b.o.* b.o.** Skupaj Povpr. (1-5) 

Splošno zdravstveno stanje 
Število 7 35 6 1 0 2 11 62 2,0 

Odg.(%) 14,3 71,4 12,2 2,0 0,0   100  

Telesno zmogljivost 
Število 5 27 18 0 0 1 11 62 2,3 

Odg.(%) 10,0 54,0 36,0 0,0 0,0   100  

Psihično počutje 
Število 11 32 6 1 0 1 11 62 1,9 

Odg.(%) 22,0 64,0 12,0 2,0 0,0   100  

Splošno kakovost svojega življenja 
Število 8 35 7 0 0 1 11 62 2,0 

Odg.(%) 16,0 70,0 14,0 0,0 0,0   100  
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Tabela 34: Koliko časa v zadnjih 4 tednih ste imeli občutek, da… 

 Udeležba N Povp. Std. odklon 

… imeli občutek, da lahko vplivate na svoje življenje 
Da 147 2,28 ,834 

Ne 150 2,29 ,999 

… razmišljali o sebi kot o nekoristni ali odvečni osebi 
Da 151 4,65 ,613 

Ne 151 4,62 ,720 

… imeli občutek, da lahko odločate o življenju svoje skupnosti 
Da 153 3,08 1,135 

Ne 149 3,23 1,175 

 

Tabela 35: Samoocena zdravja in počutja- primerjava pred in po seminarju  

 vprašalnik Povprečje število enot (N) Std. odklon Std. napaka povpr. 

Splošno zdravstveno stanje 
2. 2,22 46 ,593 ,087 

3. 1,98 46 ,577 ,085 

Telesno zmogljivost 
2. 2,30 47 ,805 ,117 

3. 2,21 47 ,623 ,091 

Psihično počutje 
2. 2,11 47 ,729 ,106 

3. 1,91 47 ,654 ,095 

Splošno kakovost svojega življenja 
2. 2,11 46 ,640 ,094 

3. 1,96 46 ,556 ,082 

 

Tabela 36: Kako se najpogosteje ukvarjate s telesno dejavnostjo v prostem času? – primerjava povprečij med skupinama 

 Udeležba N Povp. Std. odklon 

Ukvarjam se z aktivnostmi, za katere ni potrebna telesna aktivnost 
Da 148 2,70 ,878 

Ne 138 2,68 ,837 

Ukvarjam se z lažjimi telesnimi aktivnostmi 
Da 148 2,01 ,728 

Ne 150 2,07 ,812 

V prostem času se ukvarjam z aktivnostmi za ohranjanje telesne kondicije 
Da 144 2,56 1,022 

Ne 130 3,02 1,141 
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Tabela 37: Prostočasne aktivnosti v zadnjem letu 

 

 

Tabela 38: Kako bi ocenili svoje … 

  
Zelo dobro (1) Dobro (2) Srednje (3) Slabo (4) Zelo slabo (5) b.o. Skupaj povpr. (1-5) 

… splošno zdravstveno stanje 
Število 42 170 83 10 0 13 318 2,2 

Odg.(%) 13,8 55,7 27,2 3,3 0 
 

100 
 

… telesno zmogljivost 
Število 65 137 87 15 1 13 318 2,2 

Odg.(%) 21,3 44,9 28,5 4,9 0,3 
 

101 
 

… psihično počutje 
Število 97 163 36 7 2 13 318 1,9 

Odg.(%) 31,8 53,4 11,8 2,3 0,7 
 

102 
 

… splošno kakovost svojega življenja 
Število 44 177 69 13 1 14 318 2,2 

Odg.(%) 14,5 58,2 22,7 4,3 0,3 
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Tabela 39: Zadovoljstvo z delovnim mestom  

 Udeležba N Povprečje Std. odklon 

Kako zadovoljni ste bili s svojim delom na delovnem mestu do upokojitve?   
Da 154 1,94 ,743 

Ne 157 2,04 ,754 

 

 

 število delež (%) med osebami 

Prostovoljno delo 26 44,8 

Izobraževanje za lastno veselje 34 58,6 

Obiskovanje športnega, družabnega ali druge vrste društva 29 50,0 

Verske aktivnosti  13 22,4 

Sodelovanje v civilnih združenjih 13 22,4 

Branje knjig, revij ali časopisov 44 75,9 

Reševanje besednih ali številčnih iger kot so križanke ali sudoku 31 53,4 

Družabne igre (igre s kartami, šah …) 26 44,8 

Politično udejstvovanje 2 3,4 

Nič od naštetega 2 3,4 
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Tabele seminar Debeli rtič 2015 

Tabela 40: Tip slušatelja seminarja 

 Število Delež (%) Delež (%) med odg. 

Odgovori 

Uslužbenec MORS 5 7,9 8,8 

Pripadnik SV 40 63,5 70,2 

Seminarja se udeležujem kot partner zaposlenega na MORS 10 15,9 17,5 

Drugo: 2 3,2 3,5 

Skupaj 57 90,5 100,0 

M.v. 

b.o.* 2 3,2 
 

b.o.** 3 6,3 
 

Skupaj 6 9,5 
 

Skupaj 62 100,0 
 

 

Navedbe pod »drugo«: 
 

 CU 

 Upokojenec 
 

Tabela 41: Spol udeležencev 

 Število Delež (%) Delež (%) med odg. 

Odgovori 

Moški 40 63,5 70,2 

Ženski 17 27,0 29,8 

Skupaj 57 90,5 100,0 

M.v. 

b.o.* 2 3,2  

b.o.** 3 6,3  

Skupaj 5 9,5  

Skupaj 62 100,0  
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Tabela 42: Zakonski stan udeležencev 

 Število Delež (%) Delež (%) med odg. 

Odgovori 

Poročen 48 76,2 84,2 

Samski 1 1,6 1,8 

V izven zakonski skupnosti 4 6,3 7,0 

Razvezan 3 4,8 5,3 

Ne želim odgovoriti 1 1,6 1,8 

Skupaj 57 90,5 100,0 

M.v. 

b.o.* 2 3,2 
 

b.o.** 3 6,3 
 

Skupaj 6 9,5 
 

Skupaj 62 100,0 
 

 

 

Tabela 43: Izobrazba udeležencev 

 Število Delež (%) Delež (%) med odg. 

Odgovori 

Osnovna šola ali manj 1 1,6 1,8 

2-3 letna strokovna 7 11,1 12,3 

4-letna srednja šola 17 27,0 29,8 

Višješolski programi (do 1994) ali višješolski strokovni programi 12 19,0 21,1 

Specializacija po višješolskih programih, visokošolski strokovni programi (1. bolonjska stopnja) ali 
specializacija po visokošolskih strokovnih programih 9 14,3 15,8 

Univerzitetni programi (2. bolonjska stopnja) 10 15,9 17,5 

Specializacija, magisteriji znanosti, doktorati znanosti (3. bolonjska stopnja) 1 1,6 1,8 

Skupaj 57 90,5 100,0 

M.v. 

b.o.* 2 3,2  

b.o.** 3 6,3  

Skupaj 5 9,5  

Skupaj 62 100,0  
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Tabela 44: Regija bivališča 

 Število Delež (%) Delež (%) med odg. 

Odgovori 

Pomurska 2 3,2 3,5 

Podravska 10 15,9 17,5 

Savinjska 2 3,2 3,5 

Spodnjeposavska 2 3,2 3,5 

Jugovzhodna Slovenija 7 11,1 12,3 

Osrednjeslovenska 12 19,0 21,1 

Gorenjska 7 11,1 12,3 

Notranjsko - kraška 4 6,3 7,0 

Goriška 6 9,5 10,5 

Obalno - kraška 5 7,9 8,8 

Skupaj 57 90,5 100,0 

M.v. 

b.o.* 2 3,2  

b.o.** 3 6,3  

Skupaj 6 9,5  

Skupaj 62 100,0  

 

 

Tabela 45: Zadovoljstvo z delom na delovnem mestu 

 Število Delež (%) Delež (%) med odg. 

Odgovori 

Zelo zadovoljen 7 11,1 11,9 

Zadovoljen 44 69,8 74,6 

Niti zadovoljen, niti nezadovoljen 4 6,3 6,8 

Nezadovoljen/na 3 4,8 5,1 

Zelo nezadovoljen/na 1 1,6 1,7 

Skupaj 59 93,7 100,0 

M.v. b.o.** 3 6,3 
 

Skupaj 62 100,0 
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Tabela 46: Samoocena skrbi za zdravje 

 Število Delež (%) Delež (%) med odg. 

Odgov

ori 

Odlično 4 6,3 6,9 

Zelo dobro 14 22,2 24,1 

Dobro 32 50,8 55,2 

Zadovoljivo 8 12,7 13,8 

Skupaj 58 92,1 100,0 

M.v. b.o.** 4 7,9  

Skupaj 62 100,0  

 

Tabela 47: Samoocena zdravja in počutja – pred seminarjem 

  Zelo dobro (1) Dobro (2) Srednje (3) Slabo (4) Zelo slabo (5) b.o.* b.o.** Skupaj Povpr. (1-5) 

Splošno zdravstveno stanje 
Število 5 38 14 1 0 0 4 62 2,2 

Odg.(%) 8,6 65,5 24,1 1,7    100  

Telesno zmogljivost 
Število 9 26 21 1 1 0 4 62 2,3 

Odg.(%) 15,5 44,8 36,2 1,7 1,7   100  

Psihično počutje 
Število 10 35 10 3 0 0 4 62 2,1 

Odg.(%) 17,2 60,3 17,2 5,2    100  

Splošno kakovost svojega življenja 
Število 10 33 14 0 0 1 4 62 2,1 

Odg.(%) 17,5 57,9 24,6     100  
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Tabela 48: Prehranjevalne navade 

  3x na 
dan ali 
več 

1-2x na 
dan 

4-6x na 
teden 

2-3x na 
teden 

1x na 
teden 

1-3x na 
mesec 

nikoli b.o.* b.o.** Skupaj 

Polnozrnat kruh 
Število 1 12 10 10 8 9 6 2 4 62 

Odg.(%) 1,8 21,4 17,9 17,9 14,3 16,1 10,7   100 

Mleko z manjšo vsebnostjo maščob 
Število 2 7 10 7 9 6 15 2 4 62 

Odg.(%) 3,6 12,5 17,9 12,5 16,1 10,7 26,8   100 

Sladke brezalkoholne pijače (različne kole, ledeni čaji, …) 
Število 1 3 3 4 7 21 16 3 4 62 

Odg.(%) 1,8 5,5 5,5 7,3 12,7 38,2 29,1   100 

Ocvrte jedi 
(pomfri, ocvrto meso, ocvrtke,…) 

Število 0 1 2 11 24 16 2 2 4 62 

Odg.(%)  1,8 3,6 19,6 42,9 28,6 3,6   100 
 

Tabela 49: Preživljanje prostega časa 

  
Nikoli < 1x 

tedensko 
2-3x na 
teden 

4-5x na 
teden 

(skoraj) 
vsak dan 

b.o.* b.o.** Skupaj 

Počnem stvari, za katere ni potrebna telesna aktivnost  
Število 1 12 20 8 17 0 4 62 

Odg.(%) 1,7 20,7 34,5 13,8 29,3   100 

Ukvarjam se z lažjimi telesnimi aktivnostmi 
Število 0 6 20 17 15 0 4 62 

Odg.(%)  10,3 34,5 29,3 25,9   100 

V prostem času se ukvarjam z aktivnostmi za ohranjanje 
telesne kondicije  

Število 1 25 18 8 6 0 4 62 

Odg.(%) 1,7 43,1 31 13,8 10,3   100 

Drugo (kaj) 
Število 0 1 1 5 2 49 4 62 

Odg.(%)  11,1 11,1 55,6 22,2   100 

 

Tabela 50: Kako pogosto se počutite pod stresom ali velikim pritiskom? 

 Število Delež (%) Delež (%) med odg. 

Odgovori 

Vedno 2 3,2 3,6 

Pogosto 6 9,5 10,7 

Občasno 24 38,1 42,9 

Redko 20 31,7 35,7 

Nikoli 4 6,3 7,1 

Skupaj 56 88,9 100,0 

M.v. 
b.o.* 2 3,2  

b.o.** 4 7,9  
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Skupaj 7 11,1  

Skupaj 62 100,0  

Tabela 51: Počutje v zadnjem mesecu 

Koliko časa v zadnjih 4 tednih ste se počutili…  

Ves čas (1) 
 
 
 

Večino časa 
(2) 
 
 

Nekaj časa  
(3) 
 
 

Zelo malo  
časa 
(4) 
 

Nikoli  
(5) 
 
 

b.o.* b.o.** Skupaj Povpr. (1-5) 

… pomembni, dragoceni 
Število 5 19 28 5 1 0 4 62 2,6 

Odg.(%) 8,6 32,8 48,3 8,6 1,7   100  

… sposobni uživati v svojih vsakodnevnih dejavnostih 
Število 8 34 15 1 0 0 4 62 2,2 

Odg.(%) 13,8 58,6 25,9 1,7 0   100  

… malodušni, nesrečni in potrti [R] 
Število 0 1 11 32 14 0 4 62 4,0 

Odg.(%)  1,7 19 55,2 24,1   100  

… sposobni soočiti se z vašimi problemi 
Število 12 24 15 6 0 1 4 62 2,3 

Odg.(%) 21,1 42,1 26,3 10,5 0   100  

 
 

Tabela 52: Občutja v zadnjem mesecu 

Koliko časa v zadnjih 4 tednih ste …  
Ves čas 
(1) 
 

Večino časa 
(2) 
 

Nekaj 
časa  
(3) 

Zelo malo  
časa 
(4) 

Nikoli 
(5) 
 

b.o.* b.o.** Skupaj Povpr.(1-5) 

… imeli občutek, da lahko vplivate na svoje življenje Število 14 26 14 2 2 0 4 62 2,2 

Odg.(%) 24,1 44,8 24,1 3,4 3,4   100  

… razmišljali o sebi kot o nekoristni ali odvečni osebi [R] Število 0 2 2 22 32 0 4 62 4,4 

Odg.(%)  3,4 3,4 37,9 55,2   100  

… imeli občutek, da lahko odločate o življenju svoje skupnosti  
(npr. razširjene družine) 

Število 7 22 13 13 3 0 4 62 2,7 

Odg.(%) 12,1 37,9 22,4 22,4 5,2   100  
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 Tabela 53: Počutje v zadnjem tednu – po seminarju 

Koliko časa v zadnjem tednu ste se počutili… 
 

Ves čas (1) 
 
 

Večino časa 
(2) 
 

Nekaj časa 
(3) 
 

Zelo malo časa 
(4) 
 

Nikoli 
(5) 
 b.o.* b.o.** Skupaj Povpr. (1-5) 

… pomembni, dragoceni 
Število 6 24 12 6 1 2 11 62 2,4 

Odg.(%) 12,2 49 24,5 12,2 2   100  

… sposobni uživati v svojih vsakodnevnih dejavnostih 
Število 14 25 8 4 0 0 11 62 2,0 

Odg.(%) 27,5 49 15,7 7,8    100  

… malodušni, nesrečni in potrti [R] 
Število 1 0 5 21 22 2 11 62 4,3 

Odg.(%) 2 0 10,2 42,9 44,9   100  

… sposobni soočiti se z vašimi problemi 
Število 10 30 7 2 1 1 11 62 2,1 

Odg.(%) 20 60 14 4 2   100  

Tabela 54: Občutki v zadnjem tednu – po seminarju 

Koliko časa v zadnjem tednu ste … 

 

Ves čas (1) 
 
 

Večino časa (2) 
 
 

Nekaj časa (3) 
 
 

Zelo malo časa 
(4) 
 

Nikoli  (5) 
 
 

b.o.* 
 
 

b.o.** 
 
 

Skupaj 
 
 

Povpr.(1-5) 
 
 

… imeli občutek, da lahko vplivate na svoje življenje 
Število 8 30 6 5 1 1 11 62 2,2 

Odg.(%) 16 60 12 10 2   100  

… razmišljali o sebi kot o nekoristni ali odvečni osebi 
[R] 

Število 0 1 2 13 33 2 11 62 4,6 

Odg.(%)  2 4,1 26,5 67,3   100  

… imeli občutek, da lahko odločate o življenju svoje 
skupnosti (npr. razširjene družine) 

Število 5 23 17 5 1 0 11 62 2,5 

Odg.(%) 9,8 45,1 33,3 9,8 2   100  
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Tabela 55: Občutki v zadnjem tednu – po seminarju 

 vprašalnik Povprečje število enot (N) Std. odklon Std. napaka povpr. 

… pomembni, dragoceni 
2. 2,63 46 ,853 ,126 

3. 2,48 46 ,937 ,138 

… sposobni uživati v svojih vsakodnevnih dejavnostih 
2. 2,17 48 ,663 ,096 

3. 2,04 48 ,898 ,130 

… malodušni, nesrečni in potrti [R] 
2. 4,02 46 ,745 ,110 

3. 4,28 46 ,834 ,123 

… sposobni soočiti se z vašimi problemi 
2. 2,30 46 ,916 ,135 

3. 2,11 46 ,849 ,125 

… imeli občutek, da lahko vplivate na svoje življenje 
2. 2,15 47 ,978 ,143 

3. 2,19 47 ,900 ,131 

… razmišljali o sebi kot o nekoristni ali odvečni osebi [R] 
2. 4,40 47 ,771 ,112 

3. 4,57 47 ,683 ,100 

… imeli občutek, da lahko odločate o življenju svoje skupnosti 
2. 2,67 48 1,038 ,150 

3. 2,50 48 ,899 ,130 

 

Tabela 56: Odnos do upokojitve – pred seminarjem 

  Sploh ne 
velja zame 
(1) 
 

Ne velja 
zame 
(2) 
 

Niti da, 
niti ne 
(3) 
 

Da, velja 
zame 
(4) 
 

Da, zelo 
velja zame 
(5) 
 

b.o.* 
 
 
 

b.o.** 
 
 
 

Skupaj 
 
 
 

Povpr.(1-5) 
 
 
 

Zavedam se sprememb, ki me čakajo po upokojitvi  
Število 1 3 10 27 18 0 3 62  

Odg.(%) 1,7 5,1 16,9 45,8 30,5   100  

Upokojitve se ne veselim, o njej nerad razmišljam 
Število 9 9 18 14 9 0 3 62  

Odg.(%) 15,3 15,3 30,5 23,7 15,3   100  

Že vem, kako bom porabil svoj čas po upokojitvi 
Število 1 6 18 27 5 2 3 62  

Odg.(%) 1,8 10,5 31,6 47,4 8,8   100  

Z družino in bližnjimi se pripravljamo na spremembe po moji 

upokojitvi 

Število 2 4 8 27 18 0 3 62  

Odg.(%) 3,4 6,8 13,6 45,8 30,5   100  

 

 

 



 

121 

Tabela 57: Odnos do upokojitve – po seminarju 

  

Sploh ne velja 
zame 

(1) 

Ne velja 
zame 

(2) 

Niti da, niti ne 
(3) 

Da, velja zame 
(4) 

Da, zelo 
velja zame 

(5) 

b.o.* b.o.** Skupaj Povpr.(1-5) 

Zavedam se sprememb, ki me čakajo po upokojitvi  
Število 0 3 3 35 8 2 11 62 4,0 

Odg.(%)  6,1 6,1 71,4 16,3   100  

Upokojitve se ne veselim, o njej nerad razmišljam 
Število 7 19 15 7 1 2 11 62 2,5 

Odg.(%) 14,3 38,8 30,6 14,3 2   100  

Že vem, kako bom porabil svoj čas po upokojitvi 
Število 0 3 9 26 11 2 11 62 3,9 

Odg.(%)  6,1 18,4 53,1 22,4   100  

 

Tabela 58:Odnos do upokojitve 

 vprašalnik Povprečje število enot (N) Std. odklon Std. napaka povpr. 

Zavedam se sprememb, ki me čakajo po upokojitvi  
1. 3,96 49 ,978 ,140 

3. 3,98 49 ,692 ,099 

Upokojitve se ne veselim, o njej nerad razmišljam 
1. 3,08 49 1,222 ,175 

3. 2,51 49 ,982 ,140 

Že vem, kako bom porabil svoj čas po upokojitvi 
1. 3,86 49 1,061 ,152 

3. 3,92 49 ,812 ,116 

 
 

Tabela 59: Kadilske navade 

 Število Delež (%) Delež (%) med odg. 

Odgovori 

Ne kadim in nikoli nisem kadil/a 27 42,9 48,2 

Sedaj ne kadim, a prej sem kadil/a 16 25,4 28,6 

Sedaj kadim 11 17,5 19,6 

Občasno kadim 2 3,2 3,6 

Skupaj 56 88,9 100,0 

M.v. 

b.o.* 2 3,2 
 

b.o.** 4 7,9 
 

Skupaj 7 11,1 
 

Skupaj 62 100,0 
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Tabela 60: Pričakovanja glede vsebine seminarja 

  Sploh ne (1) Ne (2) Niti da – niti ne (3) Da (4) Da, zelo (5) b.o.
* 

b.o.** Skupaj Povpr.(1-5) 

Skrb za zdravje 
Število 1 1 15 38 4 0 3 62 3,7 

Odg.(%) 1,7 1,7 25,4 64,4 6,8   100  

Zdrava prehrana  
Število 1 2 15 37 4 0 3 62 3,7 

Odg.(%) 1,7 3,4 25,4 62,7 6,8   100  

Telesna dejavnost  
Število 0 1 15 34 7 2 3 62 3,8 

Odg.(%)  1,8 26,3 59,6 12,3   100  

Pravni vidiki v zvezi z nepremičninami in ostalim premoženjem 
Število 0 3 18 34 4 0 3 62 3,7 

Odg.(%)  5,1 30,5 57,6 6,8   100  

Ureditev financ  
Število 0 6 15 36 2 0 3 62 3,6 

Odg.(%)  10,2 25,4 61,0 3,4   100  

Možnosti sklepanja novih prijateljstev 
Število 0 6 21 27 3 2 3 62 3,5 

Odg.(%)  10,5 36,8 47,4 5,3   100  

Kako postati prostovoljec 
Število 0 9 23 25 0 2 3 62 3,3 

Odg.(%)  15,8 40,4 43,9 0,0   100  

Oblike pomoči za stare ljudi in izzivi dolgotrajne oskrbe 
Število 1 3 13 40 1 1 3 62 3,6 

Odg.(%) 1,7 5,2 22,4 69,0 1,7   100  

Obvladovanje sprememb ob upokojitvi v partnerskem odnosu in družini 
Število 1 4 14 36 4 0 3 62 3,6 

Odg.(%) 1,7 6,8 23,7 61,0 6,8   100  

Načrtovanje časa 
Število 2 7 20 27 3 0 3 62 3,4 

Odg.(%) 3,4 11,9 33,9 45,8 5,1   100  

Možnost prostočasnih dejavnosti  
Število 1 3 15 35 4 1 3 62 3,7 

Odg.(%) 1,7 5,2 25,9 60,3 6,9   100  

Pomen literature, književnosti in filozofije 
Število 2 5 21 26 4 1 3 62 3,4 

Odg.(%) 3,4 8,6 36,2 44,8 6,9   100  

Odnos do smrti, sprejemanje umiranja, žalovanje 
Število 2 8 15 30 4 0 3 62 3,4 

Odg.(%) 3,4 13,6 25,4 50,8 6,8   100  

Preprečevanje padcev 
Število 0 6 17 32 4 0 3 62 3,6 

Odg.(%)  10,2 28,8 54,2 6,8   100  

Odvisnost od alkohola in druge kemične odvisnosti 
Število 4 14 18 22 1 0 3 62 3,0 

Odg.(%) 6,8 23,7 30,5 37,3 1,7   100  

Obvladovanje stresa 
Število 0 4 13 40 2 0 3 62 3,7 

Odg.(%)  6,8 22,0 67,8 3,4   100  

Duhovna oskrba v času prehoda iz aktivne službe  v upokojitev  
Število 9 10 13 26 1 0 3 62 3,0 

Odg.(%) 15,3 16,9 22,0 44,1 1,7   100  
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Tabela 61: Ocena vsebine seminarja – po izvedbi 

  Sploh ne(1) Ne (2) Niti da – niti ne (3) Da (4) Da, zelo (5) Nič; delavnice se nisem udeležil b.o.* b.o.** Skupaj Povpr.(1-5) 

Skrb za zdravje 
Število 0 0 5 36 9 0 1 11 62 4,1 

Odg.(%)   10,0 72,0 18,0    100  

Zdrava prehrana  
Število 0 2 11 25 11 0 2 11 62 3,9 

Odg.(%)  4,1 22,4 51,0 22,4    100  

Telesna dejavnost  
Število 0 0 8 30 12 0 1 11 62 4,1 

Odg.(%)   16,0 60,0 24,0    100  

Pravni vidiki v zvezi z nepremičninami in ostalim 

premoženjem 

Število 1 4 18 25 2 0 1 11 62 3,5 

Odg.(%) 2,0 8,0 36,0 50,0 4,0    100  

Ureditev financ  
Število 1 6 13 29 1 0 1 11 62 3,5 

Odg.(%) 2,0 12,0 26,0 58,0 2,0    100  

Možnosti sklepanja novih prijateljstev 
Število 0 1 11 31 6 1 1 11 62 3,9 

Odg.(%)  2,0 22,4 63,3 12,2    100  

Kako postati prostovoljec 
Število 0 2 13 29 6 0 1 11 62 3,8 

Odg.(%)  4,0 26,0 58,0 12,0    100  

Oblike pomoči za stare ljudi in izzivi dolgotrajne 

oskrbe 

Število 0 0 10 34 6 0 1 11 62 3,9 

Odg.(%)   20,0 68,0 12,0    100  

Obvladovanje sprememb ob upokojitvi v 

partnerskem odnosu in družini 

Število 0 0 11 37 2 0 1 11 62 3,8 

Odg.(%)   22,0 74,0 4,0    100  

Načrtovanje časa 
Število 1 3 9 33 4 0 1 11 62 3,7 

Odg.(%) 2,0 6,0 18,0 66,0 8,0    100  

Možnost prostočasnih dejavnosti  
Število 0 1 9 32 6 1 2 11 62 3,9 

Odg.(%)  2,1 18,8 66,7 12,5    100  

Pomen literature, književnosti in filozofije 
Število 0 1 8 29 10 2 1 11 62 4,0 

Odg.(%)  2,1 16,7 60,4 20,8    100  

Odnos do smrti, sprejemanje umiranja, žalovanje 
Število 0 1 15 30 4 0 1 11 62 3,7 

Odg.(%)  2,0 30,0 60,0 8,0    100  

Preprečevanje padcev 
Število 0 0 7 33 10 0 1 11 62 4,1 

Odg.(%)   14,0 66,0 20,0    100  

Odvisnost od alkohola in druge kemične 

odvisnosti 

Število 1 4 11 27 7 0 1 11 62 3,7 

Odg.(%) 2,0 8,0 22,0 54,0 14,0    100  

Obvladovanje stresa 
Število 1 2 10 31 6 0 1 11 62 3,8 

Odg.(%) 2,0 4,0 20,0 62,0 12,0    100  

Duhovna oskrba v času prehoda iz aktivne službe  

v upokojitev  

Število 0 3 15 22 7 3 1 11 62 3,7 

Odg.(%)  6,4 31,9 46,8 14,9    100  
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Tabela 62: Primerjava pričakovanj in ocene vsebin seminarja  

 vprašalnik Povprečje število enot (N) Std. odklon Std. napaka povpr. 

Skrb za zdravje 
1. 3,74 50 ,633 ,089 

3. 4,08 50 ,528 ,075 

Zdrava prehrana  
1. 3,71 49 ,677 ,097 

3. 3,92 49 ,786 ,112 

Telesna dejavnost  
1. 3,80 49 ,676 ,097 

3. 4,10 49 ,621 ,089 

Pravni vidiki v zvezi z nepremičninami in ostalim premoženjem 
1. 3,60 50 ,700 ,099 

3. 3,46 50 ,788 ,111 

Ureditev financ  
1. 3,54 50 ,762 ,108 

3. 3,46 50 ,813 ,115 

Možnosti sklepanja novih prijateljstev 
1. 3,42 48 ,794 ,115 

3. 3,90 48 ,722 ,104 

Kako postati prostovoljec 
1. 3,19 48 ,734 ,106 

3. 3,77 48 ,722 ,104 

Oblike pomoči za stare ljudi in izzivi dolgotrajne oskrbe 
1. 3,59 49 ,734 ,105 

3. 3,92 49 ,571 ,082 

Obvladovanje sprememb ob upokojitvi v partnerskem odnosu in družini 
1. 3,62 50 ,725 ,103 

3. 3,82 50 ,482 ,068 

Načrtovanje časa 
1. 3,36 50 ,827 ,117 

3. 3,72 50 ,784 ,111 

Možnost prostočasnih dejavnosti  
1. 3,59 49 ,788 ,113 

3. 3,94 49 ,689 ,098 

Pomen literature, književnosti in filozofije 
1. 3,41 49 ,911 ,130 

3. 4,06 49 ,775 ,111 

Odnos do smrti, sprejemanje umiranja, žalovanje 
1. 3,38 50 ,901 ,127 

3. 3,74 50 ,633 ,089 

Preprečevanje padcev 
1. 3,54 50 ,762 ,108 

3. 4,06 50 ,586 ,083 

Odvisnost od alkohola in druge kemične odvisnosti 
1. 2,98 50 ,915 ,129 

3. 3,70 50 ,886 ,125 

Obvladovanje stresa 
1. 3,64 50 ,693 ,098 

3. 3,78 50 ,790 ,112 

Duhovna oskrba v času prehoda iz aktivne službe  v upokojitev  
1. 2,96 50 1,142 ,162 

3. 3,84 50 ,955 ,135 
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Tabela 63: Stališča o načinu življenja – primerjava pred in po seminarju 

 vprašalnik Povprečje število enot (N) Std. Odklon Std. napaka povpr. 

Zadostna telesna dejavnost je eden od pogojev za usklajenost duševnih in telesnih funkcij.  1. 4,27 49 ,700 ,100 

3. 4,37 49 ,528 ,075 

Če jemo veliko sadja in zelenjave, smo odpornejši na bolezni. 1. 4,04 49 ,576 ,082 

3. 4,06 49 ,659 ,094 

Če smo preveč pod stresom, lahko resno zbolimo. 1. 4,27 49 ,446 ,064 

3. 4,37 49 ,487 ,070 

Po upokojitvi je vredno razmisliti o selitvi v ustreznejšo nepremičnino. 1. 3,31 48 ,829 ,120 

3. 3,46 48 ,849 ,123 

Ni pomembno, koliko zares dobrih prijateljev človek ima. 1. 2,55 49 1,156 ,165 

3. 2,55 49 1,191 ,170 

Če počnemo več različnih stvari, imamo več prijateljev. 1. 3,65 49 ,597 ,085 

3. 3,69 49 ,796 ,114 

Večina alkoholnih pijač redi.  1. 3,77 47 ,865 ,126 

3. 3,87 47 ,797 ,116 

Ena pokajena cigareta na dan ne ogroža človekovega zdravja. 1. 2,90 48 1,225 ,177 

3. 2,90 48 1,171 ,169 

Osebni finančni načrt potrebujemo za oceno porabe denarja v prihodnosti. 1. 3,78 49 ,743 ,106 

3. 4,00 49 ,677 ,097 

Branje knjig zavzame čas, ki ga človek lahko porabi bolj koristno. 1. 2,76 49 1,146 ,164 

3. 2,45 49 1,081 ,154 

Prostovoljno delo v človeku zbudi občutek zadovoljstva in koristnosti. 1. 4,00 49 ,540 ,077 

3. 4,10 49 ,621 ,089 

Na padce in poškodbe pri starejših ne moremo vplivati. 1. 2,76 49 ,990 ,141 

3. 2,18 49 ,882 ,126 

Tudi po upokojitvi je dobro vnaprej načrtovati porabo časa. 1. 3,90 48 ,555 ,080 

3. 4,04 48 ,355 ,051 

Starejši, ki so telesno in umsko aktivni, potrebujejo manj pomoči. 1. 3,96 48 ,713 ,103 

3. 3,96 48 ,651 ,094 

Upokojitev enega od obeh zakoncev minimalno vpliva na njuno skupno življenje in življenje cele družine. 1. 3,31 49 1,045 ,149 

3. 3,02 49 ,968 ,138 

Tudi pogovori o bolezni in smrti lahko prispevajo k boljšim odnosom. 1. 3,88 49 ,484 ,069 

3. 3,94 49 ,429 ,061 
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Tabela 64: Ocena seminarja 

  Nezadostno (1) Zadostno (2) Dobro (3) Prav dobro (4) Odlično (5) b.o.* b.o.** Skupaj Povpr.(1-5) 

Lokacija seminarja 
Število 0 1 1 4 44 1 11 62 4,8 

Odg.(%)  2,0 2,0 8,0 88,0   100  

Termin seminarja 
Število 0 0 0 4 46 1 11 62 4,9 

Odg.(%)    8,0 92,0   100  

Trajanje seminarja (5 dni)  
Število 0 0 1 7 41 2 11 62 4,8 

Odg.(%)   2,0 14,3 83,7   100  

Izbor posameznih tematik 
Število 0 1 6 25 18 1 11 62 4,2 

Odg.(%)  2,0 12,0 50,0 36,0   100  

Splošna kvaliteta izvedbe predavanj 
Število 0 0 3 21 26 1 11 62 4,5 

Odg.(%)   6,0 42,0 52,0   100  
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Tabela 65: Stališča o načinu življenja – pred seminarjem 

  Sploh ne drži (1) Ne drži (2) Niti – niti (3) Drži (4) Popolnoma drži (5) b.o.* b.o.** Skupaj Povpr.  (1-5) 

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

Število 1 0 1 36 21 0 3 62 4,3 

Odg.(%) 1,7  1,7 61 35,6   100  

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

Število 0 2 5 41 10 1 3 62 4,0 

Odg.(%)  3,4 8,6 70,7 17,2   100  

Če smo preveč pod stresom, lahko resno zbolimo. 
Število 0 0 0 42 17 0 3 62 4,3 

Odg.(%)    71,2 28,8   100  

Po upokojitvi je vredno razmisliti o selitvi v ustreznejšo 
nepremičnino. 

Število 2 8 23 22 4 0 3 62 3,3 

Odg.(%) 3,4 13,6 39 37,3 6,8   100  

Ni pomembno, koliko zares dobrih prijateljev človek ima. 
Število 12 20 10 15 2 0 3 62 2,6 

Odg.(%) 20,3 33,9 16,9 25,4 3,4   100  

Če počnemo več različnih stvari, imamo več prijateljev. 
Število 0 4 15 38 2 0 3 62 3,6 

Odg.(%)  6,8 25,4 64,4 3,4   100  

Večina alkoholnih pijač redi.  
Število 1 5 7 38 7 1 3 62 3,8 

Odg.(%) 1,7 8,6 12,1 65,5 12,1   100  

Ena pokajena cigareta na dan ne ogroža človekovega 
zdravja. 

Število 8 16 10 17 7 1 3 62 3,0 

Odg.(%) 13,8 27,6 17,2 29,3 12,1   100  

Osebni finančni načrt potrebujemo za oceno porabe 
denarja v prihodnosti. 

Število 1 3 12 35 8 0 3 62 3,8 

Odg.(%) 1,7 5,1 20,3 59,3 13,6   100  

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

Število 6 24 9 16 4 0 3 62 2,8 

Odg.(%) 10,2 40,7 15,3 27,1 6,8   100  

Prostovoljno delo v človeku zbudi občutek zadovoljstva in 
koristnosti. 

Število 0 0 7 44 8 0 3 62 4,0 

Odg.(%)   11,9 74,6 13,6   100  

Na padce in poškodbe pri starejših ne moremo vplivati. 
Število 5 22 12 20 0 0 3 62 2,8 

Odg.(%) 8,5 37,3 20,3 33,9 0   100  

Tudi po upokojitvi je dobro vnaprej načrtovati porabo 
časa. 

Število 1 0 6 48 3 1 3 62 3,9 

Odg.(%) 1,7  10,3 82,8 5,2   100  

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

Število 0 5 1 43 10 0 3 62 4,0 

Odg.(%)  8,5 1,7 72,9 16,9   100  

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

Število 4 12 8 32 2 1 3 62 3,3 

Odg.(%) 6,9 20,7 13,8 55,2 3,4   100  

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

Število 0 2 4 51 2 0 3 62 3,9 

Odg.(%)  3,4 6,8 86,4 3,4   100  
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Tabela 66:Stališča o načinu življenja – po seminarju 

  Sploh ne drži (1) Ne drži (2) Niti – niti (3) Drži (4) Popolnoma  drži (5) b.o.* b.o.** Skupaj Povpr. (1-5) 

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

Število 0 0 1 29 19 2 11 62 4,4 

Odg.(%)   2,0 59,2 38,8   100  

Če jemo veliko sadja in zelenjave, smo odpornejši na bolezni. 
Število 0 1 6 31 11 2 11 62 4,1 

Odg.(%)  2 12,2 63,3 22,4   100  

Če smo preveč pod stresom, lahko resno zbolimo. 
Število 0 0 0 31 18 2 11 62 4,4 

Odg.(%)    63,3 36,7   100  

Po upokojitvi je vredno razmisliti o selitvi v ustreznejšo 
nepremičnino. 

Število 2,0 3,0 16,0 25,0 2,0 3 11 62 3,5 

Odg.(%) 4,2 6,3 33,3 52,1 4,2   100  

Ni pomembno, koliko zares dobrih prijateljev človek ima. 
Število 9 21 4 13 2 2 11 62 2,6 

Odg.(%) 18,4 42,9 8,2 26,5 4,1   100  

Če počnemo več različnih stvari, imamo več prijateljev. 
Število 2 2 7 36 2 2 11 62 3,7 

Odg.(%) 4,1 4,1 14,3 73,5 4,1   100  

Večina alkoholnih pijač redi.  
Število 1 2 6 32 7 3 11 62 3,9 

Odg.(%) 2,1 4,2 12,5 66,7 14,6   100  

Ena pokajena cigareta na dan ne ogroža človekovega zdravja. 
Število 4 19 8 14 4 2 11 62 2,9 

Odg.(%) 8,2 38,8 16,3 28,6 8,2 47  100  

Osebni finančni načrt potrebujemo za oceno porabe denarja v 
prihodnosti. 

Število 1 0 5 35 8 2 11 62 4,0 

Odg.(%) 2  10,2 71,4 16,3   100  

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

Število 8ljub 23 8 8 2 2 11 62 2,4 

Odg.(%) 16,3 46,9 16,3 16,3 4,1   100  

Prostovoljno delo v človeku zbudi občutek zadovoljstva in 
koristnosti. 

Število 0 1 4 33 11 2 11 62 4,1 

Odg.(%)  2 8,2 67,3 22,4   100  

Na padce in poškodbe pri starejših ne moremo vplivati. 
Število 9 28 6 6 0 2 11 62 2,2 

Odg.(%) 18,4 57,1 12,2 12,2    100  

Tudi po upokojitvi je dobro vnaprej načrtovati porabo časa. 
Število 0 0 2 43 4 2 11 62 4,0 

Odg.(%)   4,1 87,8 8,2   100  

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

Število 0 3 2 37 6 3 11 62 4,0 

Odg.(%)  6,3 4,2 77,1 12,5   100  

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

Število 1 18 10 19 1 2 11 62 3,0 

Odg.(%) 2 36,7 20,4 38,8 2 41  100  

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

Število 0 1 3 43 2 2 11 62 3,9 

Odg.(%)  2 6,1 87,8 4,1   100  

 
 


