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Povzetek: Namen raziskave je bil ugotoviti dejavnike, ki vplivajo na načrtovano višino 

delovne dobe ob upokojitvi pri starejših zaposlenih. Podatke smo zbrali na vzorcu slovenskih 

zaposlenih starejših od 50 let (N = 204). Uporabili smo Vprašalnik delovnih zahtev in 

resursov ter prirejene in na novo sestavljene postavke, ki se nanašajo na zadovoljstvo s 

službo, predanost poklicu in na prepričanja o upokojitvi. Rezultati kažejo, da se večina 

namerava upokojiti, ko so pogoji za upokojitev že doseženi oz. preseženi, pri čemer se enak 

trend kaže pri obeh spolih. Regresijska analiza je pokazala, da med vsemi vključenimi 

spremenljivkami socialno-ekonomski status predstavlja edini pozitivni napovednik višje 

delovne dobe ob načrtovani upokojitvi, za negativne napovednike pa so se izkazali pozitivna 

prepričanja o upokojitvi, avtonomija na delovnem mestu ter inštrumentalna in socio-

emocionalna opora s strani sodelavcev. Ugotovitve osvetljujejo nekatere razlike v dejavnikih, 

ki prispevajo k nadaljevanju ali predčasnem zaključevanju delovne kariere med zaposlenimi v 

slovenskem in mednarodnem prostoru ter odpirajo vprašanje razumevanja negativnih vplivov 

delovnih virov na nameravano dolžino delovne dobe. 

 

Uvod 

 

Vse zahodne države se, brez izjeme, soočajo z nižjo rodnostjo in s staranjem 

populacije. Generacije, rojene v času nizke stopnje celotne rodnosti na žensko, vstopajo na trg 

dela, hkrati pa številčna baby boom generacija le-tega zapušča in se počasi upokojuje. Število 

oseb, ki bodo vstopale v starost delovno aktivnega prebivalstva (20-64 let), je tako manjše od 

števila oseb, ki bodo iz te starostne skupine izstopale, ob hkratnem dejstvu hitrega 

podaljševanja pričakovane življenjske dobe pa se bo delež upokojenega prebivalstva (v 

starosti 65 let in več) v prihodnje hitro povečeval (Kavaš idr., 2016). 

K raziskovanju upokojitvenih trendov lahko pristopamo na dva načina: z 

raziskovanjem upokojitvenih načrtov ali pa z raziskovanjem dejanskega upokojitvenega 

vedenja. Beehr in Bennet (2007) zagovarjata prvi pristop, ki naj bi bil primeren in zadovoljiv 

način pridobivanja informacij o dejanskem upokojitvenem vedenju. Pričakovana starost ob 

upokojitvi se med državami zaradi obstoječe zakonodaje in socialne blaginje v državi med 

državami razlikuje, na podlagi tega pa zaposleni tudi sprejemajo odločitve o upokojitvi. 

Upokojitev lahko tako karakteriziramo kot »zgodnjo«, »normativno« (glede na normo v 

državi) ali pa »pozno«, ko se oseba upokoji kasneje kot pa je to običajno (Zappala, Depolo, 

Fraccaroli, Duglielimi in Sarchielli, 2008). V Sloveniji imamo dva pogoja za starostno 

upokojitev - zadostna starost in zadostna delovna doba. Glede na pokojninsko reformo iz leta 

2012, ki je določila postopno dvigovanje upokojitvene starosti in delovne dobe ter v letu 2018 

dosegla svoj cilj, se bodo tako ženske kot moški lahko upokojili pri 60 letih starosti ter 40 

letih delovne dobe brez dokupa. Raziskava SHARE kaže, da Slovenija med vsemi evropskimi 
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državami izstopa po zelo zgodnjem odhajanju v upokojitev (Kavaš idr., 2016). V veliki večini 

primerov se ljudje upokojijo takoj, ko je to mogoče - leta 2013 se je več kot 70 % 

upokojencev upokojilo takoj, ko so izpolnili pogoje za starostno pokojnino, skoraj 15% 

upokojencev pa je izbralo možnost predčasne upokojitve. 

Za prihodnja leta to pomeni zmanjšano število oseb, ki bodo vlagale v pokojninsko 

blagajno, višje prispevke delovno aktivnega prebivalstva in nižje pokojnine ter potencialno 

pomanjkanje delovne sile. Pri zmanjševanju oz. omejevanju naraščajočih stroškov, povezanih 

s starajočim se prebivalstvom, predstavlja kasnejša starost ob upokojitvi enega izmed ključnih 

elementov. Pomembno je torej določiti dejavnike, ki prispevajo k predčasni upokojitvi, in 

dejavnike, ki spodbujajo podaljšano zaposlenost, ter na podlagi tega oblikovati delovne 

pogoje v smeri daljšega ohranjanja zaposlenih na delovnih mestih. V preteklosti so se pri 

napovedovanju upokojitvene starosti raziskovalci usmerjali predvsem na demografske 

spremenljivke, kot so prihodek, starost in zdravje (npr. Rice, Lang, Henly in Melzer, 2011), 

vedno bolj pa stopajo v ospredje tudi psihosocialne spremenljivke, kot so odnos do 

upokojitve, delovne zahteve in viri ipd. (npr. Schreurs, De Cuyper, van Emmerik, Notelaers in 

De Witte, 2011; van Solingen in Henkens, 2014; Davies in Cartwright, 2011). V nadaljevanju 

predstavljamo dejavnike, ki smo jih vključili v našo raziskavo. 

  

Delovni viri in zahteve 

 

Vsako delovno mesto ima sicer svoje specifične lastnosti, ki vplivajo na zadovoljstvo 

zaposlenih, kljub temu pa je po modelu delovnih zahtev in virov (angl. Job Demands 

Resources model) Demeroutijeve in sodelavcev možno te lastnosti razvrstiti v dve široki 

skupini, in sicer v delovne zahteve ter v delovne vire (Rothmann, Mostert in Strydom, 2006). 

Delovne zahteve se nanašajo na fizične, socialne ali organizacijske vidike delovnega mesta, ki 

zahtevajo vzdrževan fizični ali psihološki (kognitivni in čustveni)  napor ter lahko potencialno 

povzročajo obremenitve, ki presegajo sposobnosti prilagajanja zaposlenih (Rothmann idr., 

2006).  Mednje spadajo visok pritisk na delovnem mestu, neugodni fizični vidiki delovnega 

okolja in čustveno naporne interakcije s strankami (Bakker in Demerouti, 2007). Delovni viri 

pa so tisti fizični, psihološki, socialni ali organizacijski vidiki dela, ki zmanjšujejo delovne 

zahteve in z njimi povezane fiziološke in psihološke posledice, pomagajo pri doseganju 

delovnih ciljev ter spodbujajo osebnostno rast, učenje in razvoj (Bakker in Demerouti, 2007). 

Na organizacijski ravni delovne vire predstavljajo plača, varnost zaposlitve in karierne 

možnosti, na ravni socialnih odnosov podpora zaposlenim in klima v delovni skupini, na ravni 

organizacije dela sta pomembni jasnost vlog in sodelovanje pri odločanju, na ravni same 

delovne naloge pa zaznana pomembnost naloge in avtonomija pri delu (Rothmann idr., 2006). 

Delovne zahteve in viri imajo tako pomembno vlogo pri odločanju zaposlenih o času 

svoje upokojitve, kar je potrdila raziskava na vzorcu belgijskih delavcev, ki je pokazala 

pomembno pozitivno povezavo med delovnimi zahtevami in namero po zgodnji upokojitvi ter 

pomembno negativno povezavo med delovnimi viri in namero po zgodnji upokojitvi, 

moderirano z zadovoljstvom pri delu (Schreurs, De Cuyper, van Emmerik, Notelaers in De 

Witte, 2011). Skladno s temi ugotovitvami van Solingenova in Henkens (2014) navajata, da 

neugodne značilnosti dela zvišajo nagnjenost k zgodnjemu upokojevanju, medtem ko imajo 

ugodne značilnosti nasprotni učinek. 

 

Hipoteza 1: Višja zaznava delovnih zahtev bo napovedovala nižjo delovno dobo ob načrtovani 

upokojitvi. 

Hipoteza 2: Višja zaznava delovnih virov bo napovedovala višjo delovno dobo ob načrtovani 

upokojitvi. 

 

Zadovoljstvo z zaposlitvijo 
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Pomemben vidik pri odločanju o upokojitvi je posameznikovo zadovoljstvo z 

zaposlitvijo. Za osebe, ki so zadovoljne s svojim delovnim mestom, naj bi bilo manj verjetno, 

da bi se nameravale upokojiti predčasno, kar je potrdila raziskava Schreursa in sodelavcev 

(2011), nekateri drugi avtorji pa ne poročajo o obstoju povezave med zadovoljstvom z delom 

in upokojitvenimi namerami ali pa celo navajajo negativen odnos med zadovoljstvom pri delu 

in namero po podaljšanju delovne kariere  (Behr, Glazer, Nielson in Farmer, 2000; Davies in 

Cartwright, 2011). Namen naše raziskave je, da preučimo povezavo med zadovoljstvom s 

službo in namero po upokojitvi na vzorcu slovenskih zaposlenih. Zaradi pomembne 

motivacijske vloge zadovoljstva z delom pri nadaljevanju kariere predvidevamo, da bo višje 

zadovoljstvo napovedovalo namero po kasnejši upokojitvi. 

 

Hipoteza 3: Večje zadovoljstvo s službo bo napovedovalo višjo delovno dobo ob načrtovani 

upokojitvi. 

 

Pričakovanja o življenju po upokojitvi in predanost poklicu 

 

Pri odločanju o času upokojitve so pomembna tudi posameznikova pričakovanja o 

življenju po upokojitvi. Raziskave konsistentno kažejo, da obstaja večja verjetnost za zgodnjo 

upokojitev pri tistih zaposlenih, ki se življenja po upokojitvi veselijo (Zappala, Depolo, 

Fraccaroli, Duglielimi in Sarchielli, 2008; Davies in Cartwright, 2011). Hkrati pa je 

pomembna tudi predanost poklicu, torej kako velik pomen posameznik pripisuje delu oziroma 

centralnost kariere v njegovem življenju. Predanost poklicu se je po poročanju avtoric 

Daviesove in Cartwrightove (2011) izkazala za pomemben napovednik namere po kasnejši 

upokojitvi, za boljši napovednik so se izkazala zgolj pričakovanja o življenju po upokojitvi. 

 

Hipoteza 4: Bolj pozitivna prepričanja o upokojitvi bodo napovedovala nižjo delovno dobo ob 

načrtovani upokojitvi. 

Hipoteza 5: Višje izražena predanost poklicu bo napovedovala višjo delovno dobo ob 

načrtovani upokojitvi. 

 

Zdravje 

 

Na odločitev po upokojitvi pa ne vplivajo le dejavniki, neposredno povezani z delom 

(delovni viri in zahteve), marveč so pomembni tudi okoljski in osebnostni dejavniki. Slabo 

načrtovana delovna mesta s kronično obremenilnimi delovnimi zahtevami izčrpavajo fizične 

in psihološke vire zaposlenih, kar lahko vodi do upada energije, zdravstvenih težav in 

sčasoma do nižje pripravljenosti za delo (van Solinge in Henkens, 2014). Rice, Lang, Henly 

in Melzer (2011)  so  ugotovili, da slabo zdravstveno zdravje napoveduje predčasno 

upokojitev in da več, kot ima posameznik zdravstvenih diagnoz, večja verjetnost je, da se bo 

prej upokojil. Slabše zdravstveno stanje zaposlenih tako predstavlja pomemben vidik pri 

oblikovanju namere po predčasni upokojitvi, na drugi strani pa, kot poročata van Solingenova 

in Henkens (2014), zdravi zaposleni bolj verjetno poročajo o nameri po kasnejši upokojitvi.  

 

Hipoteza 6: Nižja samozaznana ocena zdravja bo napovedovala nižjo delovno dobo ob 

načrtovani upokojitvi. 

 

Tuje raziskave so pokazale, da je posameznikova odločitev za upokojitev odvisna od 

številnih dejavnikov. V pričujoči raziskavi želimo raziskati, kako nekateri od teh dejavnikov 

vplivajo na odločitve starejših zaposlenih o upokojevanju v slovenskem prostoru, ter kakšni 

sta načrtovana starost in delovna doba slovenskih udeležencev ob upokojitvi. 
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Metoda 
 

Udeleženci 

 
Na spletni vprašalnik se je odzvalo 301 udeležencev, dokončalo ga je 213 (70,8 %). 9 

udeležencev smo iz vzorca izločili, saj so bili mlajši od 50 let, naš končni vzorec pa je tako 

zajemal 204 udeležencev starejših od 50 let, od tega 153 žensk in 51 moških. Njihova 

povprečna starost je bila 55,1 let (SD = 3,22). Velika večina udeležencev v vzorcu je 

zaposlenih za nedoločen čas (90,7%), ostali za določen čas (3,4%) oz. preko s.p, avtorske ali 

podjemne pogodbe (5,9%). Največ udeležencev ima univerzitetno izobrazbo (29,9%), nekaj 

manj jih je zaključilo  štiriletno srednjo šolo ali gimnazijo (21,1%), sledijo udeleženci, ki so 

zaključili višješolski strokovni program (19,6%) in nato visokošolsko strokovni program 

(11,3%). Poklicno srednjo šolo je opravilo 5,9% udeležencev, magisterij ima 10,3%, doktorat 

pa 1,5% udeležencev. Eden udeleženec (0,5%) je zaključil osnovno šolo.  Največ udeležencev 

deluje na področju zdravstva in socialnega varstva (15,7%), sledi področje izobraževanja in 

znanosti (15,2%), druga področja (13,7%), enak delež udeležencev deluje na področju 

industrije in rudarstva ter finančnih, poslovnih in tehničnih storitev (11,8%). Sledijo 

udeleženci, ki delujejo v upravi (10,8%), trgovini (6,4%), prometu in zvezah (3,4%) ter 

gradbeništvu (2,9%).  2% udeležencev deluje tako v gostinstvu in turizmu kot kmetijstvu in 

ribištvu. 1,5% jih deluje na področju informacij in tudi v kulturi. 1% jih deluje v obrti in 

osebnih storitvah, najmanj (0,5%) pa v stanovanjsko-komunalnih dejavnostih.  Več kot 

polovica udeležencev je zaposlenih v javnem sektorju (61,8%), ostali v zasebnem (38,2%). 

Povprečna delovna doba udeležencev je 33,1 (SD = 4,24).  

  

Pripomočki 

Vprašalnik delovnih zahtev in resursov (Tement, 2010) je večdimenzionalni 

instrument, ki zajema raznolikost delovnih nalog (3 postavke), avtonomijo oz. svobodo 

odločanja (3 postavke), oporo s strani sodelavcev (2 postavki za instrumentalno oporo in 2 

postavki za socio-emocionalno oporo), oporo nadrejenih (2 postavki za instrumentalno oporo 

in 2 postavki za socio-emocionalno oporo) in splošne delovne zahteve (5 postavk). Lestvica 

delovnih zahtev je prevzeta po avtorjih Boyar, Carr, Mosley in Carson (2007), ostale postavke 

pa so bile sestavljene po zgledu uveljavljenih obstoječih instrumentov (npr. Job Content 

Questionnaire). Vprašalnik vključuje trditve, vezane na omenjene značilnosti delovnega 

mesta, udeleženci pa so nanje odgovarjali s pomočjo pet-stopenjske lestvice (1 – sploh se ne 

strinjam; 5 – močno se strinjam). V preteklih raziskavah se je pokazalo, da ima vprašalnik 

zadovoljive merske značilnosti (od 0,79 do 0,89) (Boyar idr., 2007; Tement, Korunka in 

Pfifer, 2010).  

Zadovoljstvo s službo. Zadovoljstvo s službo smo merili s štirimi postavkami, vzetimi 

in prevedenimi iz Lestvice odnosa do dela (Lambert in Paoline, 2010). Primer postavke je 

»Večino dni me moja služba navdušuje«, udeleženci pa so odgovarjali s pomočjo pet-

stopenjske lestvice (1 – sploh se ne strinjam; 5 – močno se strinjam). Notranja zanesljivost 

postavk je bila 0,91. 

Predanost poklicu. Poklicno identiteto smo merili s petimi postavkami, vzetimi in 

prevedenimi iz Lestvice odnosa do dela (Lambert in Paoline, 2010). Primer postavke je »V 

svoje delo sem močno osebno vpleten«, udeleženci pa so odgovarjali s pomočjo pet-
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stopenjske lestvice (1 – sploh se ne strinjam; 5 – močno se strinjam). Notranja zanesljivost 

postavk je bila 0,86. 

Prepričanja o upokojitvi. Prepričanja o upokojitvi smo merili z dvema postavkama, ki 

smo jih sestavili sami, in sicer »Veselim se življenja po upokojitvi« ter »Skrbi me, kako se 

bom privadil/-a na življenje po upokojitvi«. Udeleženci so odgovarjali s pomočjo pet-

stopenjske lestvice (1 – sploh se ne strinjam; 5 – močno se strinjam), notranja zanesljivost 

postavk pa je bila 0,52.  

  

Postopek 

Udeležence smo pridobili po principu snežne kepe. Odločili smo se za vzorec 

zaposlenih, starejših od 50 let, saj smo pričakovali, da imajo bolj jasno opredeljene želje in 

namene glede upokojitvene starosti od svojih mlajših sodelavcev. Podatke smo zbirali preko 

spletne ankete, ki smo jo delili preko elektronske pošte, socialnih omrežij in spletne strani 

psihologijadela.com. Udeleženci so bili obveščeni o anonimnosti in prostovoljni naravi 

sodelovanja. 

Zbrane podatke smo statistično obdelali s statističnim programom SPSS, pri čemer 

smo najprej izločili nepopolne ali neustrezne podatke. Spremenljivko delovna doba ob 

načrtovani upokojitvi smo dobili tako, da smo od starosti ob načrtovani upokojitvi odšteli 

trenutno starost in prišteli trenutno delovno dobo. Z opisno statistiko smo pridobili podatke o 

aritmetični sredini in standardnemu odklonu. Normalnost porazdelitev smo preverili z 

asimetrijo in sploščenostjo ter Shapiro-Wilk testom. Ker porazdelitev pri vseh spremenljivkah 

ni normalna, smo korelacije med spremenljivkami merili s Spearmanovim testom. 

Zanesljivost testa smo preverili z izračunom Cronbachovega koeficienta alfa. Za 

napovedovanje načrtovane delovne dobe ob načrtovani upokojitvi smo uporabili enostavno 

linearno regresijo 

 

Rezultati 

 

Tabela 1. Osnovne statistike glede na spol in javni ter zasebni sektor 

 Ženske Moški Skupno 

 Dimenzije M SD M SD M SD 

Delovna doba 33 4,24 33,3 4,28 33 4,24 

Želena starost pri upokojitvi 58,8 4,01 61,4 3,33 59,4 4,01 

Starost ob predvideni upokojitvi 61,8 4,72 62,8 2,74 62,0 4,33 
Opombe: M – aritmetična sredina, SD – standardni odklon 

V Tabeli 1 so prikazane razlike med ženskami in moškimi glede delovne dobe, želene 

starosti ob upokojitvi in starosti ob predvideni upokojitvi. Rezultati kažejo, da se ženske želijo 

in načrtujejo upokojiti prej kot moški. Pri obeh spolih je starost ob načrtovani upokojitvi višja 

od starosti, pri kateri bi se udeleženci želeli upokojiti. 

 

Tabela 2. Delež in število udeležencev, ki bi se radi upokojili pred, ob ali po doseženih 

kriterijih za upokojitev 

  Ženske Moški Skupno 
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Upokojitev pred doseženimi kriteriji 37 (24,0 %) 14 (27,6 %) 51 (25,1 %) 

Upokojitev ob doseženih kriterijih 56 (36,6 %) 18 (35,3 %) 74 (36,3 %) 

Upokojitev po doseženih kriterijih 60 (39,4 %) 18 (35,3 %) 78 (38,3 %) 

 

Večina udeležencev si želi upokojiti ob doseženih (36,3 %) ali po doseženih kriterijih 

za upokojitev (38,3%), kar je razvidno iz tabele 2. Upokojitev pred doseženimi kriteriji je bila 

med vsemi udeleženci najmanj želena.  

 

Tabela 3. Uvodne analize in zanesljivost testa 

 M SD Asimetrija Sploščenost W α 

Socio-ekonomski status 2,02 0,40 0,17 3,44 0,00 - 

Samoocena zdravja 2,31 0,75 0,06 -0,37 0,00 - 

Raznolikost delovnih nalog  3,85 0,73 -0,85 1,34 0,00 0,50 

Avtonomija 3,77 0,92 -1,00 0,92 0,00 0,77 

Instrumentalna opora s strani 

sodelavcev 

3,72 0,96 -0,79 0,18 0,00 0,71 

Socio-emocionalna opora s strani 

sodelavcev 

3,83 0,94 -1,08 1,24 0,00 0,89 

Instrumentalna opora s strani 

nadrejenih 

3,16 1,08 -0,24 -0,59 0,00 0,73 

Socio-emocionalna opora s strani 

nadrejenih 

3,34 1,20 -0,35 -0,81 0,00 0,93 

Splošne delovne zahteve  4,27 0,73 -1,13 1,19 0,00 0,91 

Želja po prenehanju dela pred 

doseženimi pogoji za upokojitev  

1,99 1,18 0,88 -0,46 0,00 0,85 

Pripravljenost za delo po 

doseženih pogojih za upokojitev  

2,26 1,16 0,53 -0,84 0,00 0,84 

Zadovoljstvo s službo  3,83 0,95 -0,96 0,84 0,00 0,91 

Poklicna identiteta 2,69 1,07 0,17 -0,82 0,00 0,86 

Prepričanja o upokojitvi 4,01 0,98 -0,48 -0,94 0,00 0,52 

Delovna doba ob načrtovani 

upokojitvi 

40,0 4,35 2,78 44,1 0,00 - 

Opombe: M – povprečje rezultatov na vzorcu, SD – standardni odklon, W – Shapiro-Wilk, * p < 0.05, α – Cronbachov 

koeficient alfa 

 

V tabeli 3 so prikazane opisne statistike, test normalnosti in zanesljivost. Udeleženci 

svoj socio-ekonomski status večinoma ocenjujejo kot  srednje dober. Svoje zdravje so večinoma 

ocenili kot dobro do povprečno. Pri raznolikosti delovnih nalog vidimo kopičenje vrednosti na 

desni strani porazdelitve, saj večina udeležencev meni, da imajo raznolike delovne naloge. Pri 

tem moramo biti pozorni na slabo notranjo zanesljivost postavk, ki so merile raznolikost 

delovnih nalog. Udeleženci prav tako ocenjujejo, da imajo dovolj avtonomije na delovnem 

mestu. Enako velja za oporo s strani sodelavcev in nadrejenih, čeprav več udeležencev čuti, da 

ima podporo s strani sodelavcev. Pri splošnih delovnih zahtevah je videno močno kopičenje 

vrednosti na desni strani porazdelitve, torej udeleženci menijo, da so delovne zahteve visoke. 

Kakor je razvidno iz tabele 2, se večina udeležencev ni pripravljena upokojiti predčasno, 
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nekoliko bolj so pripravljeni delati po doseženih kriterijih za upokojitev. Pri delovni dobi ob 

načrtovani upokojitvi prav tako vidimo, da je povprečna vrednost 40 let, kar je tudi normativna 

doba za upokojitev. Spremenljivka prepričanja o upokojitvi kaže, da se upokojitve v večini 

veselijo in jih ne skrbi, kako se bodo privadili na upokojitev. Udeleženci so bolj zadovoljni s 

službo kot ne in imajo srednje močno poklicno identiteto. Podatki se na nobeni lestvici ne 

porazdeljujejo normalno.  

V tabeli 4 so prikazane korelacije med raziskovanimi spremenljivkami. Z delovno dobo 

ob načrtovani upokojitvi se statistično pomembno pozitivno povezuje socio-ekonomski status, 

negativno pa avtonomija, raznolikost delovnih nalog, instrumentalna opora sodelavcev in 

prepričanja o upokojitvi.  

Splošne delovne zahteve ne napovedujejo statistično pomembno delovne dobe ob 

načrtovani upokojitvi, prav tako ne pojasnijo variance delovne dobe (Tabela 5).  Delovni viri, 

ki statistično pomembno napovedujejo delovno dobo ob načrtovani upokojitvi so avtonomija, 

instrumentalna opora s strani sodelavcev in socio-emocionalna opora s strani sodelavcev. 

Negativni koeficienti regresije govorijo o negativni smeri vplivanja na višino nameravane 

delovne dobe. Zadovoljstvo s službo ne napoveduje statistično pomembno delovne dobe ob 

načrtovani upokojitvi, prav tako ne pojasni variance delovne dobe. Prepričanja o upokojitvi 

statistično pomembno napovedujejo delovno dobo ob načrtovani upokojitvi, pojasni pa 5.6% 

variance delovne dobe ob načrtovani upokojitvi (koeficient regresije je negativen). Poklicna 

identiteta ne napoveduje statistično pomembno delovne dobe ob načrtovani upokojitvi, prav 

tako ne pojasni variance delovne dobe. Samoocena zdravja ne napoveduje statistično 

pomembno delovne dobe ob načrtovani upokojitvi.  
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Tabela 4. Korelacije med spremenljivkami 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 

1. Socio-ekonomski status -               

2. Samoocena zdravja 0,28** -              

3. Starost 0,01 0,01 -             

4. Raznolikost delovnih 

nalog 

-0,24** -0,21** -0,11 -            

5. Avtonomija -0,28** -0,24** 0,02 0,27** -           

6. Instrumentalna opora s 

strani sodelavcev 

0,00 -0,04 -0,03 0,09 0,22** -          

7. Socio-emocionalna opora 

s strani sodelavcev 

-0,09 -0,07 -0,09 0,08 0,25** 0,67** -         

8. Instrumentalna opora s 

strani nadrejenih 

-0,04 0,01 -0,01 -0,02 0,23** 0,53** 0,46** -        

9. Socio-emocionalna opora 

s strani nadrejenih 

-0,11 -0,03 -0,10 0,00 0,23** 0,37** 0,50** 0,74** -       

10. Splošne delovne zahteve  0,02 0,11 -0,18* 0,30** 0,09 0,08 0,09 0,02 0,13 -      

11. Zadovoljstvo s službo -0,25** -0,24** 0,04 0,32** 0,48** 0,25** 0,34** 0,22** 0,33** 0,09 -     

12. Poklicna identiteta 0,00 0,00 0,08 0,18** 0,28** 0,16* 0,15* 0,20** 0,22** 0,22** 0,49** -    

13. Prepričanja o upokojitvi -0,07 -0,13 -0,07 0,11 -0,01 0,03 -0,01 -0,05 0,00 0,13 -0,09 -0,13 -   

14. Odnos do upokojitve -0,06 -0,11 0,32** 0,03 0,19** 0,13 0,09 0,12 0,09 -0,10 0,27** 0,24** -0,13 -  

15. Delovna doba ob 

načrtovani upokojitvi 

0,18* -0,06 -0,02 -0,16* -0,06 -0,15* -0,10 -0,07 -0,01 -0,06 0,00 0,04 -0,21** -0,10 - 

Opombe: p** < 0,01,  p* < 0,05 
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Tabela 5. Regresijska analiza vključenih spremenljivk 

  B Std. napaka β p 

Konstanta  35,9 1,6 
 

0,00 

Socio-ekonomski status 2,0 0,8 0,2 0,01 

Konstanta  39,7 1,0 
 

0,00 

Samoocena zdravja 0,1 0,4 0,0 0,8 

Konstanta  45,9 5,3 
 

0,00 

Starost  -0,1 0,1 -0,1 0,26 

Konstanta  40,8 1,8 
 

0,00 

Splošne delovne zahteve -0,2 0,4 -0,0 0,66 

Konstanta  41,3 1,6 
 

0,00 

Raznolikost delovnih 

nalog 

-0,3 0,4 -0,1 0,43 

Konstanta  43,3 1,3 
 

0,00 

Avtonomija  -0,9 0,3 -0,2 0,01 

Konstanta  43,9 1,2 
 

0,00 

Instrumentalna opora s 

strani sodelavcev 

-1,0 0,3 -0,2 0,00 

Konstanta  43,2 1,3 
 

0,00 

Socio-emocionalna 

opora s strani 

sodelavcev 

-0,9 0,3 -0,2 0,01 

Konstanta  41,6 0,9 
 

0,00 

Instrumentalna opora s 

strani nadrejenih 

-0,5 0,3 -0,1 0,06 

Konstanta  41,2 0,9 
 

0,00 

Socio-emocionalna 

opora s strani nadrejenih 

-0,4 0,3 -0,1 0,15 

Konstanta  40,8 1,3 
 

0,00 

Zadovoljstvo s službo  -0,2 0,3 -0,0 0,53 

Konstanta  44,2 1,3 
 

0,00 

Prepričanja o upokojitvi -1,1 0,3 -0,2 0,00 

Konstanta  39,4 0,8 
 

0,00 

Poklicna identiteta 0,2 0,3 0,1 0,43 

Konstanta  39,7 1,0 
 

0,00 

Samoocena zdravja 0,1 0,4 0,0 0,80 

 

Tabela 6. Delež pojasnjene variance glede na posamezne dimenzije 

  R R2 F 

Socio-ekonomski status 0,186 0,035 7,210 

Samoocena zdravja 0,018 0,000 0,065 

Starost  0,080 0,006 1,283 

Splošne delovne zahteve 0,031 0,001 0,192 

Raznolikost delovnih nalog 0,056 0,003 0,636 

Avtonomija  0,187 0,035 7,273 

Instrumentalna opora s strani sodelavcev 0,228 0,052 11,050 
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Socio-emocionalna opora s strani sodelavcev 0,183 0,034 6,982 

Instrumentalna opora s strani nadrejenih 0,130 0,017 3,457 

Socio-emocionalna opora s strani nadrejenih 0,103 0,011 2,137 

Zadovoljstvo s službo  0,044 0,002 0,388 

Prepričanja o upokojitvi 0,237 0,056 12,002 

Poklicna identiteta 0,056 0,003 0,633 

Samoocena zdravja 0,018 0,000 0,065 

 

 

Razprava 

 
Na podlagi rezultatov naše raziskave smo ugotovili, da se slovenski starejši zaposleni v 

večini želijo upokojiti ob doseženih kriterijih  za upokojitev ali pa po doseženih kriterijih. Glede 

na ekonomske koristi, ki jih predstavlja večji delež zaposlenega prebivalstva, so takšni rezultati 

vzpodbudni, predvsem z ozirom na sicer nasprotne ugotovitve mednarodne raziskave SHARE, 

ki kaže, da Slovenija izstopa po zgodnjem odhajanju v upokojitev (Kavaš idr., 2016). 

Med demografskimi spremenljivkami, ki naj bi vplivale na namero po upokojevanju, se 

je za statistično pomembno izkazala spremenljivka socialno-ekonomski status (SES), rezultati 

kažejo, da se udeleženci z višjim SES nameravajo upokojiti kasneje, kar je sicer v nasprotju z 

ugotovitvami nekaterih drugih raziskav, ki ugotavljajo, da  se posamezniki bolj verjetno 

odločijo za konec delovne kariere, če si to finančno lahko privoščijo (Beehr, Glazer, Nielson in 

Farmer, 2000). Sklepamo, da za naš slovenski vzorec nadaljnje prejemanje  visoke plače 

predstavlja pomembno motivacijo za nadaljevanje kariere, saj upokojitev pomeni prehod na 

sorazmerno nižjo pokojnino.  

Glede na predhodne raziskave (Schreurs, De Cuyper, van Emmerik, Notelaers in De 

Witte, 2011; van Solingenova in Henkens, 2014) smo pričakovali, da bo zaznava visokih 

delovnih zahtev napovedovala nižjo delovno dobo ob načrtovani upokojitvi (Hipoteza 1), in 

obratno, zaznava visokih delovnih virov bo napovedovala višjo delovno dobo ob načrtovani 

upokojitvi (Hipoteza 2). Rezultati na našem vzorcu niso pokazali povezave med delovnimi 

zahtevami in namero po upokojitvi, prav tako z delovnimi zahtevami ne moremo napovedovati 

upokojitvenega vedenja, zato smo našo prvo hipotezo zavrnili. Izkazalo se je, da so naši 

udeleženci v večini delovne zahteve zaznavali zelo visoko in na relativno podoben način, kar v 

določeni meri pojasnjuje, da slednje pri napovedovanju niso imele učinka. Presenetljivi so bili 

tudi rezultati delovnih virov, saj sta se raznolikost delovnih nalog in instrumentalna opora s 

strani sodelavcev statistično pomembno negativno povezovali z delovno dobo ob načrtovani 

upokojitvi. Bolj kot so delovne naloge raznolike, prej se udeleženci torej nameravajo upokojiti, 

kar pa je v nasprotju z ugotovitvami Schreursa in sodelavcev (2011). Sklepamo, da na negativno 

korelacijo vplivajo dejavniki, ki jih v pričujočo raziskavo nismo vključili, tako da lahko na tej 

točki o njihovi naravi zgolj špekuliramo. Nadalje so se avtonomija in instrumentalna ter socio-

emocionalna opora s strani sodelavcev pokazali kot pomembni napovedniki načrtovanja 

zgodnejše upokojitve. Na podlagi rezultatov sklepamo, da se posamezniki lažje odločijo za 

zgodnejši odhod v pokoj, v kolikor zaznavajo, da jih sodelavci pri tem podpirajo in jih ne 

ovirajo, svoboda pri odločanju pa jim zgodnejše upokojevanje omogoča. Zavrnili smo torej tudi 

drugo postavljeno hipotezo. 

Kljub predstavljenim rezultatom pa se vsi viri statistično pomembno povezujejo z 

zadovoljstvom z zaposlitvijo. Rezultati naše raziskave kažejo, da so udeleženci v povprečju 

sicer bolj zadovoljni s službo kot ne, vendar hkrati, da se ta spremenljivka ne povezuje z 

delovno dobo ob načrtovani upokojitvi, prav tako je ne napoveduje. Tretjo hipotezo „Večje 
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zadovoljstvo s službo bo napovedovalo višjo delovno dobo ob načrtovani upokojitvi“ smo torej 

zavrnili, kar se sklada z raziskavami, ki ugotavljajo, da zadovoljstvo s službo ne pojasnjuje 

namer po upokojitvi (Beehr idr., 2000; Davies in Cartwright, 2011). Odsotnost povezave bi 

lahko razložili z manj centralno vlogo zaposlitve v življenju udeležencev, kar delno pojasnjuje 

tudi relativno nizka predanost poklicu. Če torej posamezniki ne zaznavajo svoje službe kot 

poglavitno področje njihovega življenja, jim zadovoljstvo na poklicnem področju ne predstavlja 

glavne vrednote, na podlagi katere bi se odločali o trajanja svoje kariere, marveč so jim 

pomembnejši nekateri drugi vidiki, kot so na primer materialne ugodnosti. 

Udeleženci v raziskavi imajo pozitivna pričakovanja glede upokojitve, te se večinoma 

veselijo in menijo, da se bodo nanjo lahko prilagodili. Slednje  ima učinek na nameravano 

upokojitev. Pozitivna pričakovanja glede upokojitve so za naše udeležence dejavnik za hitrejšo 

upokojitev. Tako smo našo četrto hipotezo „Bolj pozitivna prepričanja o upokojitvi bodo 

napovedovala nižjo delovno dobo ob načrtovani upokojitvi“ potrdili, prav tako se je izkazalo, 

da je med obema statistično pomembna povezava, kar se tudi sklada z izsledki drugih študij 

(Zappala, Depolo, Fraccaroli, Duglielimi in Sarchielli, 2008; Davies in Cartwright, 2011).  

Povezave med predanostjo poklicu in delovno dobo ob načrtovani upokojitvi nismo 

ugotovili kot tudi ne statistično pomembne napovedne vrednosti predanosti poklica za 

napovedovanje namer po upokojitvi, kar pomeni, da smo peto hipotezo „Višje izražena 

predanost poklicu bo napovedovala višjo delovno dobo ob načrtovani upokojitvi.“ zavrnili. 

Naši rezultati so v nasprotju z izsledki Daviesove in Cartwrightove (2011), ki sta ugotovili, da 

je predanost poklicu eden izmed najpomembnejših napovednikov kasnejšega upokojevanja. 

Slednje pojasnjujeta s pomenom poklicne vloge za posameznikovo identiteto, ki pa ob 

upokojitvi lahko postane ogrožena. Glede na rezultate naše raziskave sklepamo, da udeleženci 

svoje zaposlitve ne vidijo kot najpomembnejši vidik njihove identitete ter zato ne bi vztrajali 

pri podaljševanju kariere zaradi navezanosti na svojo poklicno vlogo. 

Kot sta ugotovila van Solinge in Henkens (2014) se posamezniki s slabšim zdravjem 

odločajo za predčasno upokojitev. Zato smo v raziskavi preverili, ali bo samoocena zdravja 

napovedovala delovno dobo ob načrtovani upokojitvi, kar je bila naša šesta hipoteza. Tega v 

raziskavi nismo potrdili, med samooceno zdravja in delovno dobo ob načrtovani upokojitvi 

prav tako ni bilo statistično pomembne povezave. Na pet-stopenjski lestvici, kjer so udeleženci 

ocenjevali svoje zdravje, nobeden od udeležencev ni ocenil svojega zdravja kot zelo slabega. 

Dejstvo, da samoocena zdravja v našem vzorcu ni normalno porazdeljena in da niti eden 

udeleženec ne spada v najbolj rizično zdravstveno skupino, bi utegnilo vplivati na rezultate. Za 

predčasno upokojitev se namreč odločajo posamezniki s hujšimi zdravstvenimi težavami in 

kroničnimi boleznimi (Rice, Lang, Henly in Melzer, 2011). Ker imajo naši udeleženci dobro 

zdravje, jim zdravje ne predstavlja dejavnika za predčasno upokojitev.  

Predstavljena raziskava ima nekatere omejitve, ki jih je potrebno upoštevati. Največjo 

omejitev predstavlja nereprezentativnost vzorca, saj se v demografskih podatkih razhaja s 

populacijo, ki naj bi jo predstavljal (primanjkuje predvsem udeležencev z nižjo izobrazbo in 

nižjim socialno-ekonomskim statusom). Predvsem vprašalnik delovnih virov je med udeleženci 

slabo diskriminiral, zato bi bilo smiselno v prihodnje uporabiti vprašalnik z bolj razdelanimi 

dimenzijami. Prav tako smo za proučevanje nekaterih spremenljivk uporabili postavke, ki smo 

jih oblikovali sami, pri tem pa nismo preverjali njihove konstruktne veljavnosti. Poleg naštetega 

pa rezultati kažejo na to, da obstajajo drugi dejavniki, ki v večji meri kot proučevani vplivajo 

na namero po upokojitvi. 
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Zaključki in predlogi za naprej 

 
Udeleženci naše raziskave se v večini želijo upokojiti ob doseženih pogojih za 

upokojitev ali po doseženih pogojih, najmanj zaželena pa je upokojitev pred izpolnjenimi 

pogoji, pri čemer se enak trend kaže tako pri moških kot pri ženskah. 

Ugotovili smo, da v okviru slovenskega vzorca starejših zaposlenih med pomembne pozitivne 

napovednike višje delovne dobe ob načrtovani upokojitvi spada predvsem visok socialno-

ekonomski status, med pomembne negativne napovednike pa pozitivna prepričanja o 

upokojitvi, avtonomija na delovnem mestu ter instrumentalna in socio-emocionalna opora s 

strani sodelavcev. 

Glede na visok delež udeležencev, ki nameravajo delati dlje, kot od njih to zahteva 

aktualna politika, in hkrati na neprepoznane dejavnike, ki k temu prispevajo, sklepamo, da so 

posredi še nekateri drugi pomembnejši dejavniki vzdrževanja motivacije za delo. Odkrivanje in 

preučevanje le teh naj tako predstavlja področje preučevanja prihodnjih raziskav.  

Izsledki raziskave pa vseeno osvetljujejo nekatere razlike v dejavnikih, ki prispevajo k 

nadaljevanju ali predčasnem zaključevanju delovne kariere med zaposlenimi v slovenskem in 

mednarodnem prostoru. Razumevanje slednjih postaja s podaljševanjem pričakovane 

življenjske dobe in deležem upokojenega prebivalstva vse pomembnejše za snovanje ustreznih 

delovnih pogojev, spodbujanje zaposlovanja starejših in za učinkovito načrtovanje ekonomske 

politike. Pričujoča raziskava naj tako predstavlja enega izmed kamenčkov v mozaiku unikatne 

slike slovenskih starejših  zaposlenih. 
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