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AD HOC MODEL 2006:  PREHOD Z DELA V UPOKOJITEV 

 
 
 
 
Letošnji ad hoc model sestavljajo vprašanja, ki se nanašajo na prehod z dela v 
upokojitev. Vmeščena so na konec vprašalnika; po koncu zadnjega vprašanja iz 
rednega dela vprašalnika za zadnjo osebo, za katero zbiramo podatke, sledijo 
vprašanja ad hoc modela, in sicer zopet za vsako osebo posebej. Kot ponavadi so 
vprašanja, ki se tičejo ad hoc modela, in ki bodo v vprašalniku od aprila do 
junija, označena z AH. Nekatera vprašanja ne potrebujejo dodatnih pojasnil, zato 
so opisana samo tista, za katere menimo, da potrebujejo dodatno razlago. Na 
vprašanja letošnjega ad hoc modela odgovarjajo samo osebe, stare od 50 do 69 
let Na koncu navodil je priložen vprašalnik. 
 
 
 

 
Upošteva se samo starostna pokojnina, ne upoštevajo se druge vrste pokojnin, 
kot npr. invalidska, družinska, kmečka, vdovska ipd.  
 
Pravica do starostne pokojnine je odvisna od dopolnjene starosti zavarovanca in 
pokojninske dobe, ki pa mora pri najvišji možni starosti obsegati izključno 
zavarovalno dobo. Za izpolnitev pogojev za pridobitev pravice do te pokojnine 
morata biti hkrati izpolnjena oba pogoja, ki se razlikujeta glede na spol 
zavarovanca.  
 

 
Podobno kot pri sklopu vprašanj o izobrazbi, je tudi pri tem vprašanju možno 
odgovoriti na dva načina. Anketirana oseba lahko navede leto, ko je prvič prejela 
starostno pokojnino (npr. 1999), lahko pa navede, koliko je bila takrat stara 
(npr. 65). 
 

 
Anketirana oseba naj odgovori, katerega leta namerava prenehati z vsakršnim 
delom za plačilo, dobiček ali družinsko dobrobit. Ne zanima nas, kdaj namerava 
prenehati hoditi v službo, ampak kdaj bo npr. nehala delati na domači kmetiji, z 
delom po pogodbi, za neposredno plačilo ipd. 
 

 

AH1 Ali že izpolnjujete pogoje za prejemanje starostne pokojnine? 
1. Da 
2. Ne 

AH3 Katerega leta oz. koliko ste bili stari, ko ste prvič prejeli starostno 
pokojnino? 

AH5 Do katerega leta starosti nameravate delati za plačilo ali dobiček?  

AH9 Takoj, ko ste prenehali opravljati zadnje delo, ste bili: 
1. brezposelni 
2. upokojeni 
3. bolni oz. nezmožni za delo  
4. na čakanju 
5. drugo 
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Zanima nas, kakšen status je imela oseba, ko je prenehala z delom kot 
zaposelna oz. samozaposlena oseba, se pravi takrat, ko je ‘prenehala hoditi v 
službo’.  
 

 
1. Izguba dela: s tem odgovorom odgovorijo samo osebe, ki so neprostovoljno 

izgubile delo, se pravi tiste, ki so bile odpuščene.  
2. Dosegli ste najvišjo starost, pri kateri je še dovoljeno delati: obstaja zakonsko 

določena najvišja starost, pri kateri je še dovoljeno delati (npr. za 
univerzitetne profesorje je meja 70 let). 

5. Delovni pogoji: sem sodi več različnih dejavnikov, kot npr. delovni čas, stres, 
slabe delovne razmere, prevelika obremenitev na delovnem mestu, preveč 
zahtevno delo, neprimerno ali nezadosti cenjeno znanje, odnos delodajalca 
ipd. 

6. Finančne ugodnosti: sem sodijo kakršne koli finančne ugodnosti, ki so 
pripomogle k odločitvi, da se oseba upokoji. 

7. Želja po prenehanju z delom: s tem odgovorom odgovorijo osebe, ki so 
prenehale z delom zaradi osebnih ali družinskih razlogov, ki jim ni bilo treba 
ali niso več želele delati ipd. 

 
 

 
Med primernejši delovni čas štejemo svobodnejše odločanje o prihodu na delo in 
odhodu z dela, manjše število delovnih ur na teden, delo ob času, ki osebi bolj 
ustreza, teledelo ipd. Tudi če je primernejši delovni čas samo en izmed razlogov, 
ki bi osebo prepričali, da bi kasneje prenehala z delom, je pravilen odgovor da.  
 
 

 
Podobno kot pri prejšnjem vprašanju velja tudi tukaj, da če so možnosti za 
dodatno usposabljanje samo en izmed razlogov, ki bi osebo prepričali, da bi 
kasneje prenehala z delom, je pravilen odgovor da. 
 
 

AH10 Kaj je bil glavni razlog, da ste se upokojili? 
1. Izguba dela 
2. Dosegli ste najvišjo starost, pri kateri je še dovoljeno delati 
3. Zdravstveni razlogi 
4. Skrb za otroka ali odraslega, ki potrebuje pomoč 
5. Delovni pogoji (delovni čas, stres, slabe delovne razmere itd.) 
6. Finančne ugodnosti 
7. Želja po prenehanju z delom 
8. Doseženi pogoji za upokojitev 
9. Drugo 

AH15 
 

Kaj bi vas prepričalo, da bi kasneje prenehali delati za plačilo ali 
dobiček? 
Morda primernejši delovni čas: 

1. Da 
2. Ne 

AH16 Več možnosti za dodatno usposabljenje: 
1. Da 
2. Ne 
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Kot pri prejšnjih dveh vprašanjih velja tudi tukaj, da če je varnejše oz. bolj 
zdravo delovno okolje samo en izmed razlogov, ki bi osebo prepričali, da bi 
kasneje prenehala z delom, je pravilen odgovor da. 
 

 
Dodatek za pomoč in postrežbo je mesečni denarni prejemek, ki ga lahko po 
zakonu pridobijo uživalci pokojnine in določeni zavarovanci s stalnim 
prebivališčem v Republiki Sloveniji. Namenjen je poplačilu dela stroškov, ki jih 
ima upravičenec, ker zaradi trajnih sprememb v zdravstvenem stanju za 
opravljanje osnovnih življenjskih potreb nujno in stalno potrebuje tujo nego in 
pomoč. 

Invalidnina je mesečna denarna dajatev, ki jo lahko pridobi zavarovanec ali 
uživalec pokojnine zaradi telesne okvare, nastale med zavarovanjem ali v času 
uživanja pokojnine. Telesna okvara je podana, če nastane pri zavarovancu 
izguba, bistvenejša poškodovanost ali znatnejša onesposobljenost posameznih 
organov ali delov telesa, kar otežuje aktivnost organizma in zahteva večje 
napore pri zadovoljevanju življenjskih potreb, ne glede na to, ali ta okvara 
povzroča invalidnost ali ne.  

Pravica do invalidske pokojnine je pogojena z obstojem invalidnosti 
zavarovanca in nekaterih drugih pogojev, določenih v zakonu. Obstoj invalidnosti 
ugotavlja invalidska komisija ZPIZa. Invalidnost je podana, če se je zavarovancu, 
zaradi nastalih sprememb v zdravstvenem stanju, ugotovljenih po zakonu, ki jih 
ni mogoče odpraviti z zdravljenjem ali ukrepi medicinske rehabilitacije, zmanjšala 
zmožnost za zagotovitev oziroma ohranitev delovnega mesta oziroma za poklicno 
napredovanje. Vzroki za nastanek invalidnosti so: poškodba pri delu, poklicna 
bolezen, bolezen, poškodba izven dela.  

 

 
Delna pokojnina je posebna vrsta pokojnine, ki je po višini nižja od siceršnje 
starostne pokojnine. Do te pokojnine so upravičeni le zaposelne osebe v 
delovnem razmerju, ne pa tudi druge osebe, vključene v obvezno pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje. Možnost prejemanja takšne pokojnine je namenjena 
blažjemu prehodu iz aktivnega statusa v status uživalca pokojnine, ki v praksi 
mnogim povzroča številne, zlasti psihične težave. V času uživanja take pokojnine 
ima njen upravičenec dvojni status: tako zaposlene osebe, kot tudi status 
uživalca pokojnine z ustreznimi pravicami in obveznostmi, ki izvirajo iz 
posameznega od njih. To pokojnino lahko uveljavi zavarovanec, ki je že izpolnil 
pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine ali če je v delovnem 
razmerju največ s polovico polnega delovnega časa. 

AH17 Varnejše oz. bolj zdravo delovno okolje: 
1. Da 
2. Ne 

AH18 
 

Ali prejemate  dodatek za pomoč za postrežbo, invalidnino ali 
invalidsko pokojnino? 

1. Da 
2. Ne 

AH19 Ali prejemate delno pokojnino? 
1. Da 
2. Ne 
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Za uveljavitev te pokojnine zavarovanec ne potrebuje soglasja delodajalca, pri 
katerem je v delovnem razmerju. 
 

 
Denarna socialna pomoč je denarna pomoč, dodeljena upravičencem, ki si ne 
morejo sami zagotoviti preživetja z delom, s pravicami iz dela ali zavarovanja, z 
dohodki iz premoženja in iz drugih virov oz. z nadomestili ali prejemki po drugih 
predpisih ali s pomočjo tistih, ki so ga dolžni preživljati, ali na drug način. V 
izjemnih primerih se lahko deloma ali v celoti izplača v naravi v obliki bonov, 
naročilnice, plačila računov ipd.  
Denarna pomoč se dodeli za določen čas. V primeru, da je upravičenec trajno 
nezmožen za delo, in je brez vsakršnih dohodkov oz. prejemkov ter brez 
premoženja in nima nikogar, ki bi ga bil dolžan in sposoben preživljati, in živi 
doma, se mu dodeli trajna socialna pomoč. Poleg teh dveh pa poznamo še 
izredno denarno socialno pomoč za obdobje in pa enkratno izredno denarno 
pomoč . 

AH20 Ali prejemate denarno socialno pomoč? 
1. Da 
2. Ne 
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AH1 Ali že izpolnjujete pogoje za prejemanje starostne pokojnine? 
1. Da 
2. Ne 

AH2 Ali prejemate starostno pokojnino? 
1. Da 
2. Ne 

AH3 Katerega leta oz. koliko ste bili stari, ko ste prvič prejeli starostno 
pokojnino? 

AH4 Koliko let delovne dobe imate? 
AH5 Do katerega leta starosti nameravate delati za plačilo ali dobiček?  
AH6 Mislite, da boste nehali delati: 
1. pred 60. letom starosti 
2. med 60. in 64. letom 
3. s 65. leti ali kasneje 

AH7 Ali še vedno delate zaradi finančnih razlogov? 
1. Da 
2. Ne 

AH8 Delate zaradi: 
1. višje pokojnine 
2. ker drugače dohodki ne bi zadostovali potrebam vašega gospodinjstva 

AH9 Takoj, ko ste prenehali opravljati zadnje delo, ste bili: 
1. brezposelni 
2. upokojeni 
3. bolni oz. nezmožni za delo  
4. na čakanju 
5. drugo 

AH10 Kaj je bil glavni razlog, da ste se upokojili? 
1. Izguba dela 
2. Dosegli ste najvišjo starost, pri kateri je še dovoljeno delati 
3. Zdravstveni razlogi 
4. Skrb za otroka ali odraslega, ki potrebuje pomoč 
5. Delovni pogoji (delovni čas, stres, slabe delovne razmere itd.) 
6. Finančne ugodnosti 
7. Želja po prenehanju z delom 
8. Doseženi pogoji za upokojitev 
9. Drugo 

AH11 
 

- Ali ste po 50. letu starosti delali manj ur kot prej? 
- Ali delate manj ur tedensko, kot ste delali pred 50. letom starosti? 

1. Da 
2. Ne 

AH12 
 

-  Ali je bilo to mogoče zaradi prehoda v upokojitev? 
-  Ali je to mogoče zaradi prehoda v upokojitev? 

1. Da 
2. Ne 

AH13 Ali mogoče načrtujete zmanjšanje števila delovnih ur v naslednjih 5 
letih? 

1. Da 
2. Ne 

AH14 Ali bo to mogoče zaradi prehoda v upokojitev? 
1. Da 
2. Ne 

AH15 
 

Kaj bi vas prepričalo, da bi kasneje prenehali delati za plačilo ali 
dobiček? 
Morda primernejši delovni čas: 

1. Da 
2. Ne 
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AH16 Več možnosti za dodatno usposabljenje: 
1. Da 
2. Ne 

AH17 Varnejše oz. bolj zdravo delovno okolje: 
1. Da 
2. Ne 

AH18 
 

Ali prejemate  dodatek za pomoč za postrežbo, invalidnino ali 
invalidsko pokojnino? 

1. Da 
2. Ne 

AH19 Ali prejemate delno pokojnino? 
1. Da 
2. Ne 

AH20 Ali prejemate denarno socialno pomoč? 
1. Da 
2. Ne 


