
UNIVERZA V LJUBLJANI 
EKONOMSKA FAKULTETA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAGISTRSKO DELO 
 

IZZIVI NIZKE RODNOSTI IN 
PREBIVALSTVENA POLITIKA V 
SLOVENIJI IN EVROPSKI UNIJI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ljubljana, november 2007 ANDREJA POBERŽNIK 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IZJAVA 

Študentka Andreja Poberžnik izjavljam, da sem avtorica tega magistrskega dela, ki sem ga 
napisala pod mentorstvom dr. Janeza Malačiča in skladno s 1. odstavkom 21. člena Zakona o 
avtorskih in sorodnih pravicah dovolim objavo magistrskega dela na fakultetnih spletnih 
straneh. 

 

V Ljubljani, dne 1. 10. 2007 

 

        Podpis: 



 i

KAZALO 
1. UVOD _______________________________________________1 

1.1. Problem, namen in cilji magistrske naloge_______________________ 1 

1.2. Metode dela ________________________________________________ 2 

1.3. Hipoteze ___________________________________________________ 2 

1.4. Vsebina magistrskega dela____________________________________ 3 

2. DEMOGRAFSKA GIBANJA V EVROPI V ZADNJIH   
LETIH ______________________________________________3 

2.1. Značilnosti demografskih gibanj v Sloveniji _____________________ 4 

2.2. Značilnosti demografskih gibanj držav EU ______________________ 7 

2.2.1. Demografska gibanja v 15 državah EU _________________________ 7 

2.2.2. Demografska gibanja v 25 državah EU ________________________ 11 

2.3. Primerjava demografskih gibanj držav EU in Slovenije __________ 15 

3. RODNOST __________________________________________17 

3.1. Opredelitev rodnosti________________________________________ 17 

3.2. Kazalniki rodnosti _________________________________________ 17 

3.2.1. Nataliteta ________________________________________________ 17 

3.2.2. Rodnost__________________________________________________ 18 

3.2.3. Reprodukcija _____________________________________________ 19 

3.2.4. Drugi kazalniki rodnosti ____________________________________ 19 

3.3. Dejavniki rodnosti _________________________________________ 19 

3.3.1. Neposredni dejavniki rodnosti________________________________ 20 

3.3.2. Posredni dejavniki rodnosti__________________________________ 20 

3.3.2.1. Biološki dejavniki rodnosti___________________________________________ 20 
3.3.2.2. Ekonomski dejavniki rodnosti ________________________________________ 21 
3.3.2.3. Družbeni dejavniki rodnosti _________________________________________ 22 
3.3.2.4. Kulturni dejavniki rodnosti __________________________________________ 22 
3.3.2.5. Antropološki dejavniki rodnosti ______________________________________ 22 
3.3.2.6. Psihološki dejavniki rodnosti _________________________________________ 23 

3.4. Nizka rodnost – danes izpostavljen demografski pojem v EU ______ 23 

3.4.1. Vzroki nizke rodnosti v zadnjih obdobjih _______________________ 23 



 ii

3.4.2. Spremembe v oblikovanju družine ____________________________ 24 

3.4.3. Izzivi nizke rodnosti danes___________________________________ 26 

3.4.3.1. Spremembe na področju socialnega in pokojninskega zavarovanja _________ 26 
3.4.3.2. Posledice na področju potrošnje ______________________________________ 28 
3.4.3.3. Višji izdatki za zdravstvo ____________________________________________ 28 
3.4.3.4. Uravnavanje migracij ter skrb za povečevanje inovativnosti in      

produktivnosti _____________________________________________________ 28 
3.4.3.5. Politični problemi __________________________________________________ 29 
3.4.3.6. Odnosi med generacijami in rodovi ___________________________________ 29 

4. PREBIVALSTVENA POLITIKA _______________________30 

4.1. Opredelitev prebivalstvene politike ___________________________ 30 

4.2. Tipi prebivalstvenih politik __________________________________ 31 

4.3. Prebivalstvena politika v razvitih državah______________________ 31 

4.4. Povezanost prebivalstvene, družinske in drugih politik ___________ 32 

4.5. Prebivalstvena politika v Sloveniji ____________________________ 34 

4.5.1. Zgodovina prebivalstvene politike v Sloveniji____________________ 34 

4.5.2. Ukrepi prebivalstvene politike v Sloveniji _______________________ 36 

4.5.2.1. Družinska politika__________________________________________________ 36 
4.5.2.1.1. Starševski dopust in starševsko nadomestilo_____________________________ 36 
4.5.2.1.2. Krajši delovni čas in pravica do plačila prispevkov za socialno varnost _______ 37 
4.5.2.1.3. Družinski prejemki_________________________________________________ 38 
4.5.2.2. Storitve predšolske vzgoje in subvencioniranje njihove cene _______________ 40 
4.5.2.3. Davčne olajšave zaradi otrok _________________________________________ 42 
4.5.2.4. Politika zaposlovanja _______________________________________________ 43 
4.5.2.5. Zdravstveno varstvo in dopust za nego bolnega otroka ___________________ 44 
4.5.2.6. Znižanje starostne meje upokojevanja zaradi otrok ______________________ 44 
4.5.2.7. Stanovanjska politika _______________________________________________ 45 
4.5.2.8. Ukrepi na področju šolstva __________________________________________ 46 

4.5.3. Mladim materam in družinam prijazno zaposlovanje _____________ 46 

4.5.4. Strategija za dvig rodnosti v Republiki Sloveniji in njene kritike ____ 48 

4.5.5. Prispevek nevladnih organizacij ______________________________ 55 

4.5.5.1. Društvo Družinska pobuda __________________________________________ 55 
4.5.5.2. Društvo za večjo rodnost ____________________________________________ 58 



 iii

4.5.6. Učinki prebivalstvene politike v Sloveniji _______________________ 58 

4.6. Prebivalstvena politika v EU _________________________________ 59 

4.6.1. Zgodovina prebivalstvenih politik v državah EU _________________ 59 

4.6.2. Odzivi EU na trenutne demografske razmere____________________ 61 

4.6.3. Trendi v oblikovanju prebivalstvenih politik EU za zagotovitev  
družinam prijazne družbe ___________________________________ 62 

4.6.4. Ukrepi prebivalstvenih politik v državah EU ____________________ 64 

4.6.4.1. Starševski dopust in starševsko nadomestilo ____________________________ 64 
4.6.4.1.1. Materinski dopust _________________________________________________ 65 
4.6.4.1.2. Očetovski dopust __________________________________________________ 66 
4.6.4.1.3. Dopust za nego in varstvo otroka _____________________________________ 68 
4.6.4.2. Storitve predšolske vzgoje ___________________________________________ 69 
4.6.4.3. Otroški dodatki in davčne olajšave zaradi otrok _________________________ 71 
4.6.4.4. Drugi družinski prejemki v državah EU in njihovo obdavčenje ____________ 74 

4.6.5. Učinki dosedanjih ukrepov prebivalstvenih politik v državah EU ____ 74 

4.7. Zaključki primerjave prebivalstvenih politik držav EU in Slovenije 77 

5. PRIHODNOST EU NA DEMOGRAFSKEM PODROČJU __78 

5.1. Napoved demografskih gibanj v EU v prihodnosti _______________ 78 

5.1.1. Projekcije prebivalstva Slovenije______________________________ 78 

5.1.2. Projekcije prebivalstva EU __________________________________ 81 

6. SKLEP _____________________________________________84 

7. LITERATURA IN VIRI _______________________________86 



 1

1. UVOD 

1.1. Problem, namen in cilji magistrske naloge 
Evropske države, med katerimi ne izstopa niti Slovenija, se trenutno soočajo z demografskim 
fenomenom, ki ga na splošno imenujemo »staranje prebivalstva«. Gre za povečevanje deleža 
starega prebivalstva nad starostno mejo 60 ali 65 let v celotnem prebivalstvu. Razlogi zanj so 
v nizkih ravneh rodnosti, v dviganju življenjskega pričakovanja in v povečevanju števila 
starejših delavcev, upokojencev in ostarelih ljudi. Posledice vsega navedenega se že kažejo v 
nizki ali celo negativni rasti prebivalstva. 

Tako politična kot tudi širša družbena javnost se začenja zavedati problema omenjenih 
demografskih sprememb, saj le-te ne vplivajo le na upadanje števila prebivalstva posameznih 
držav. Iz zgodovine je namreč poznano, da brez rasti števila prebivalstva tudi ni bilo 
gospodarske rasti, ta pa je v današnjem konkurenčnem okolju izrednega pomena za vsako 
posamezno državo. 

Stopnja rasti prebivalstva je v večini držav Evropske unije v letu 2003 padla glede na leto 
1990. Enako velja za naravni prirastek in rodnost. V Evropi je naravni prirastek v letu 2003 
dosegel stopnjo 0,04 % letno, zato so v številnih evropskih državah imigracije postale edini 
način za zagotavljanje rasti prebivalstva. V nekaterih državah je vrednost naravnega prirastka 
že negativna, v prihodnosti pa je pričakovati, da se bo ta negativna vrednost še povečevala, 
zato bo negativni naravni prirastek vse teže nadomestiti z imigracijami. Stopnja rodnosti je v 
vseh državah pod vrednostjo, ki zagotavlja enostavno obnavljanje prebivalstva, to je 2,1 
otroka na žensko v njenem reproduktivnem obdobju.  

Upadanje rodnosti in prelaganje rojevanja na kasnejša obdobja sta postala velik demografski 
problem. K takemu stanju prispeva vedno večja izobraženost in ekonomska avtonomija žensk, 
naraščajoče in visoke potrošne želje, povečano vlaganje v razvoj kariere, samouresničevanje, 
razvijanje osebnih nagnjenj in podobne vrednote, poudarek na prostem času, kakovosti 
življenja in zabavi, želja po ohranjanju odprte prihodnosti, geografska mobilnost, ekonomski 
razlogi, kot so nezadostni in negotovi dohodki ter stanovanjska problematika.  

Če želi Evropa obrniti trend negativnega demografskega momenta, mora na nek način družine 
spodbuditi v odločitev za otroke. Le-to pa lahko stori z oblikovanjem različnih ukrepov, ki bi 
parom zagotovili pogoje, ki morajo biti izpolnjeni za zadovoljivo družinsko življenje. Gre za 
oblikovanje prebivalstvenih politik, ki morajo biti dolgoročno oblikovane, saj tako velikih 
problemov ni mogoče reševati z enostavnimi merili ali kratkoročnimi politikami. Staranje 
prebivalstva in upadanje števila prebivalstva sta v osnovi odvisna od rodnosti, smrtnosti in 
migracij, zahtevata pa ukrepe prebivalstvene politike na številnih področjih socialnega in 
ekonomskega življenja, saj lahko nadaljevanje takšnega trenda pomeni še več neugodnih 
socialnih, kulturnih, ekonomskih in političnih posledic. Posledice oziroma izzivi nizke 
rodnosti se kažejo v reformah pokojninskega, socialnega in zdravstvenega sistema, pojavljati 
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se začenja potreba po uravnavanju migracij, nastajajo politični problemi, velik izziv pomeni 
tudi pretakanje sredstev med generacijami. 

Nizka rodnost je osnovni vzrok staranja prebivalstva tako v Sloveniji kot v Evropi, zato bo 
namen mojega magistrskega dela predvsem obravnavanje tega demografskega procesa ter 
aktivnosti na področju prebivalstvene politike, ki jih je nizka rodnost izzvala ali pa jih še bo. 
Dodatno bo namen ugotoviti oziroma natančneje spoznati vzroke za takšno stanje in jih 
primerjati med državami EU in Slovenijo ter na osnovi današnje demografske slike oblikovati 
napoved za prihodnost Evrope na demografskem področju. Ker pa se je izkazalo, da so bili v 
preteklosti ukrepi prebivalstvene politike v večini držav neučinkoviti in niso prinesli 
zadovoljivih rezultatov, se postavlja vprašanje, ali lahko države z oblikovanjem novih 
ukrepov vplivajo na višjo rodnost. 

Cilj magistrske naloge je ugotoviti sedanjo sliko prebivalstva v EU primerjalno s Slovenijo, 
kakšni so oziroma bi naj bili ukrepi prebivalstvene politike v državah EU in kaj so te države v 
zadnjih letih na tem področju že storile. Dodatno bom poskušala ugotoviti, kakšen je pomen 
družine v obravnavanih državah in ali sploh lahko s posameznimi ukrepi prebivalstvene 
politike države vplivajo na tako individualno odločitev posameznega para, kot je rojstvo 
otroka. Primerjalna analiza med državami članicami EU in Slovenijo pa bo pokazala na 
morebitne razlike med državami. 

1.2. Metode dela 
Izdelava magistrskega dela je v prvi vrsti zahtevala proučitev številne literature in virov na 
temo prebivalstvene in družinske politike nasploh ter značilnosti obeh za Slovenijo ter države 
EU. Povzetki literature in virov so mi bili v pomoč pri snovanju teoretičnega dela 
magistrskega dela, kjer sem uporabila tudi določene direktne citate in navedbe. Primerjalna 
analiza med državami je izdelana na osnovi opisnih in statističnih publikacij. Zaradi lažjega 
pregleda so opisni kot tudi numerični podatki pogosto zapisani v tabelaričnem prikazu, 
ponekod pa sem, zaradi preštevilnih podatkov, za lažjo ponazoritev gibanja določenih 
demografskih kazalnikov, uporabila tudi slikovne oz. grafične prikaze. Pri preverjanju ene od 
hipotez sem uporabila statistično metodo enostavne linearne regresije. 

1.3. Hipoteze 
Skozi celotno magistrsko nalogo sem poskušala preveriti naslednje hipoteze: 

1. Vstop 10 novih članic v EU leta 2004 ni vplival na celotno stopnjo rodnosti predhodnih 
15 članic. 

2. Ukrepi prebivalstvenih politik vplivajo na povečanje rodnosti. 
3. Ukrepi prebivalstvenih politik se med državami EU bistveno ne razlikujejo. 
4. Višja starost žensk ob rojstvu prvega otroka v EU25 v negativni smeri vpliva na celotno 

stopnjo rodnosti EU25. 
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1.4. Vsebina magistrskega dela 
V prvem delu magistrskega dela bom predstavila demografske razmere v Sloveniji in državah 
EU, zasnovane na osnovi podatkov statističnih služb posameznih držav. Izdelala bom 
primerjavo demografskih kazalnikov danes in v preteklosti ter primerjavo le-teh med 
državami, pokazala, kam danes vodi trend demografskih gibanj ter izpostavila osnovno 
problematiko na demografskem področju v evropskih državah, ki jo ti podatki natančno 
kažejo.  

Drugi del naloge obravnava teoretično osnovo rodnosti kot enega poglavitnejših vzrokov za 
demografsko sliko, kot jo imamo danes v Sloveniji in je zelo podobna tudi v državah EU. 
Nadaljevanje poglavja bo namenjeno vzrokom ter izzivom nizke rodnosti in spremembam v 
oblikovanju in pogledih na družino, ki dodatno prispevajo k ravni rodnosti, ki je značilna za 
današnje obdobje.  

Magistrsko delo bom nadaljevala s prebivalstveno politiko. Začela bom s samo definicijo 
prebivalstvene politike, z njenimi nosilci, natančneje bom obravnavala prebivalstveno politiko 
razvitih držav, kamor sodijo tako Slovenija kot ostale države EU. Posebno mesto v tem 
poglavju bom namenila še družinski politiki in njeni povezanosti s prebivalstveno politiko, saj 
je družina osnovna celica družbe, ki danes predstavlja problem, saj se ne odloča za zadostno 
število otrok. Sledili bosta podpoglavji, ki bosta prikazali konkretne prebivalstvene politike 
posameznih držav EU in Slovenije, njihovo primerjavo ter učinke. 

Zadnji del magistrske naloge bo namenjen vprašanju »kaj čaka Evropo v prihodnosti na 
demografskem področju«. V študijah EU je izdelanih kar nekaj projekcij demografskega 
razvoja za nadaljnjih nekaj let in desetletij. Ali se bodo te projekcije uresničile, pa bo 
vsekakor odvisno od uspešnosti ukrepov prebivalstvenih politik, ki bodo na novo oblikovani 
in prilagojeni današnjim problematičnim razmeram.  

2. DEMOGRAFSKA GIBANJA V EVROPI V ZADNJIH LETIH 
Informacije o demografskih gibanjih in trendih so ključne za oblikovalce različnih politik, saj 
spremembe v velikosti, rasti in strukturi prebivalstva vplivajo na tako rekoč vsa področja 
družbenega življenja. Demografske kazalnike je zato potrebno upoštevati pri razvoju in 
implementaciji politik na področju stanovanj, zdravstva, izobraževanja, trga dela, 
ekonomskega in fiskalnega planiranja, ekologije in drugih področjih. Z demografskim 
procesom so tesno povezane tudi družinske politike, politike socialnega varstva in druge. Prav 
zaradi tega bo prvo poglavje magistrskega dela namenjeno vrednostim pomembnih 
demografskih kazalnikov v Sloveniji in EU ter njihovemu gibanju v zadnjih letih. 
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2.1. Značilnosti demografskih gibanj v Sloveniji 
V Sloveniji sta se v preteklem desetletju dolgoročna trenda upadanja rodnosti in 
upočasnjevanja umrljivosti, na katera so vplivali predvsem razvoj medicine ter kulturnih in 
higienskih navad, križala s temeljitimi spremembami na področju gospodarskih in političnih 
življenjskih razmer (Kraigher, 2005, str. 72). Ključni kazalniki naravnega gibanja prebivalstva 
kažejo v zadnjih letih zaskrbljujoče vrednosti. Celotno število prebivalstva skoraj vsa leta 
minimalno raste, žal pa je ta rast že od leta 1997 posledica pozitivnih neto migracij in ne 
pozitivnega naravnega prirastka. Le-ta že od leta 1997 dosega negativne vrednosti, torej je 
število rojstev na letni ravni manjše od števila smrti, kar je lepo razvidno iz tabele 1. Skrb, ki 
jo ti podatki vzbujajo, je torej ta, da bo ob nadaljevanju takšnega naravnega gibanja 
prebivalstva, število prebivalstva Slovenije začelo upadati, saj se ne moremo več zanašati le 
na imigracije v Slovenijo. Te so bile posledica gospodarskih in političnih sprememb v 
prejšnjem desetletju in so po uradni statistični evidenci od leta 1993 v povprečju ves čas 
pozitivne (število priselitev presega število odselitev).  

Tabela 1: Število prebivalstva konec leta, naravni prirast ter neto migracije za Slovenijo za 
leta 1960 do 2005. 

Leto Število prebivalstva 
na dan 31.12. 

Naravni prirast 
(število) 

Neto migracije 
(število) 

1960 1588904 12680 1662 
1970 1731787 10078 1503  
1980 1909566 11082  5273 
1990 1999945 3813  2167 
1991 1998912 2259 -3073 
1992 1994084 649 -387 
1993 1989408 -219 1355 
1994 1989477 104 936 
1995 1990266 12 2507 
1996 1986989 168 6510 
1997 1984923 -763 2442 
1998 1978334 -1183 -2105 
1999 1987755 -1352 2335 
2000 1990094 -408 2615 
2001 1994026 -1031 2992 
2002 1995033 -1200 1865 
2003 1996433 -2130 3412 
2004 1997590 -562 1902 
2005 2003358 -668 6436 

Opomba: Podatki o številu prebivalstva po letih, zaradi metod zbiranja podatkov, niso povsem primerljivi. Od 
leta 1954–1984 so podatki o prebivalstvu zbrani na podlagi občinskih registrov stalnega prebivalstva. 1985–1994 
so podatki zbrani na podlagi Centralnega registra prebivalstva, od leta 1995 pa po spremenjeni definiciji 
prebivalstva. Sedanja definicija se od definicije prebivalstva, po kateri so bili objavljeni podatki do konca leta 
1994, razlikuje v naslednjem: 1. v število prebivalstva Slovenije niso več zajeti tisti državljani RS, ki imajo v 
njej stalno prebivališče, a začasno (več kot 3 mesece) bivajo v tujini; 2. v število prebivalstva Slovenije so zdaj 
všteti tudi tujci s prijavljenim stalnim oz. z začasnim prebivališčem v Sloveniji ter begunci (Prebivalstvo, 
metodološka pojasnila, spletna stran SL-06). 

Vir: Število prebivalstva in naravno gibanje prebivalstva, spletna stran SL-06, Selitve, spletna 
stran SL-06, Selitve, spletna stran SL-01, Selitve prebivalstva, spletna stran SL-1996, str. 17, 
SL-1964, str. 82, SL-1973, str. 75, SL-1982, str. 94 in SL-1991, str. 96. 



Za lažjo ponazoritev gibanja stopnje rasti prebivalstva in stopnje naravnega prirastka 
prikazujem gibanje teh dveh demografskih kazalnikov v grafični obliki. Podatki po letih so 
zbrani v prilogi št. 1. 

Slika 1: Gibanje stopnje rasti prebivalstva in stopnje naravnega prirastka za Slovenijo v 
odstotkih za leta 1960 do 2005. 
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Vir: Število prebivalstva in naravno gibanje prebivalstva, spletna stran SL-06. 

Upadanje števila prebivalstva Slovenije v prihodnosti je praktično neizogibno, če dodatno 
izhajamo iz dejstva, da je celotna stopnja rodnosti že od leta 1980 pod vrednostjo, ki 
zagotavlja enostavno obnavljanje prebivalstva (glej tabelo 2), torej pod vrednostjo 2,1, kot je 
navedeno v drugem poglavju. Nizke stopnje rodnosti so med drugim tudi posledica 
kasnejšega odločanja za otroke, povprečna starost matere ob rojstvu prvega otroka je v letu 
2005 dosegala že 27,8 let. Drugačen pomen dobiva tudi družina, saj se vedno manj parov 
odloča za zakonsko življenje, posledično pa je med vsemi rojstvi vedno večji delež otrok,  
rojenih izven zakonske zveze (tabela 2).  

Tabela 2: Celotna stopnja rodnosti, povprečna starost matere ob rojstvu prvega otroka in 
delež otrok, rojenih izven zakonske zveze, za Slovenijo za leta 1980–2005. 

Leto Celotna stopnja rodnosti Povprečna starost matere ob 
rojstvu prvega otroka 

Rojeni izven 
zakonske zveze (%) 

1980 2,11 22,9 13,1 
1990 1,46 23,7 24,5 
2000 1,26 26,5 37,1 
2001 1,21 26,7 39,4 
2002 1,21 27,2 40,2 
2003 1,20 27,3 42,5 
2004 1,25 27,5 44,8 
2005 1,25 27,8 46,7 

Vir: Živorojeni otroci, spletna stran SL-06 in SL-05, Povprečna starost matere ob otrokovem 
rojstvu, spletna stran SL-06 in SL-05, Starostnospecifične stopnje rodnosti, spletna stran SL-
06 in SL-05, SL-1982, str. 78, SL-1991, str. 79, Recent Demographic Developments in 
Europe 2005, str. 87. 
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Generacije mladih so zaradi nizkih ravni rodnosti v preteklosti postopoma vse manjše, na 
drugi strani pa se povečuje delež starega prebivalstva (nad 60 ali 65 let) v celotnem 
prebivalstvu. Tabela 3 jasno kaže na upadanje prebivalstva starostnega razreda od 0 do 14 let 
– delež le-tega je konec leta 2005 znašal 14,1 %, delež starih nad 65 let pa raste in je do konca 
leta 2005 narasel že na 15,6 % (konec leta 1995 je bil delež 12,5 %).  

Tabela 3: Struktura prebivalstva Slovenije po glavnih starostnih skupinah na dan 31.12. za 
leto 1995 in leta 2000 do 2005. 

Struktura prebivalstva po starostni skupini (%) Stanje konec leta 
0–14 let 15–44 let 45–64 let 65+ let 

1995 18,1 46,2 23,2 12,5 
2000 15,8 44,9 25,2 14,1 
2001 15,4 44,5 25,6 14,5 
2002 15,0 44,2 26,0 14,8 
2003 14,6 44,0 26,4 15,0 
2004 14,4 43,6 26,7 15,3 
2005 14,1 43,3 27,0 15,6 

Vir: Prebivalstvo po starosti in spolu, spletne strani SL-1996, SL-01, SL-02, SL-03, SL-04, 
SL-05 in SL-06. 

V tabeli 3 in na sliki 2 je lepo viden padec prebivalstva prve starostne skupine ter porast 
najstarejših prebivalcev. 

Slika 2: Delež prebivalstva starostne skupine od 0 do 14 let in starostne skupine 65+ let v 
celotnem prebivalstvu Slovenije za leta 1995 ter od 2000 do 2005. 
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Vir: Prebivalstvo po starosti in spolu, spletne strani SL-1996, SL-01, SL-02, SL-03, SL-04, 
SL-05 in SL-06. 
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Že omenjena nizka rodnost in večji delež starega prebivalstva ter dodatno dvig življenjskega 
pričakovanja so že privedli do demografskega fenomena, imenovanega »staranje 
prebivalstva«. Iz tabele 4 je razvidno, da je bilo pričakovano trajanje življenja ob rojstvu v 
obdobju 1960–1961 pri moških za skoraj 8 let krajše kot v obdobju 2004–2005, pri ženskah 
pa je ta razlika še večja, in sicer dobrih 9 let.   
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Tabela 4: Življenjsko pričakovanje moških in žensk ob rojstvu v letih za Slovenijo za 
obdobja od 1960–1961 do 2004–2005. 

Življenjsko pričakovanje ob rojstvu v letih Obdobje 
Moški Ženske 

1960–1961 66,11 71,96 
1970–1972 65,35 72,92 
1980–1981 67,42 75,21 
1990–1991 69,54 77,38 
1995–1996 70,79 78,25 
2000–2001 72,13 79,57 
2004–2005 74,08 81,30 

Vir: Pričakovano trajanje življenja ob rojstvu, spletna stran SL-06. 

Iz vsega navedenega je jasno, da se je Slovenija znašla v nič kaj zavidljivem demografskem 
položaju. Lahko rečemo, da gre za demografsko krizo, saj prihaja do večjih motenj v rasti in 
obnavljanju prebivalstva (Malačič, 1998, str. 10). Prebivalstvo se stara, rodnost je nizka in za 
njen ponoven porast bo potrebnih precej prizadevanj. Bo pa Slovenija potrebovala 
uravnoteženo migracijsko politiko, ki bo morala omogočati željen in potreben gospodarski 
razvoj, a hkrati ne ogrožati občutljive nacionalne identitete Slovenije (Kraigher, 1998, str. 39). 

2.2. Značilnosti demografskih gibanj držav EU 
Pred Evropo je danes resna demografska sprememba. V letu 2003 je naravni prirastek v EU 
znašal 0,04 % na leto, tudi vse nove države članice EU, z izjemo Cipra in Malte, se srečujejo 
z upadanjem števila prebivalstva. V mnogih državah EU so postale imigracije edina rešitev za 
preobrat, torej za zagotovitev rasti prebivalstva. Stopnja rodnosti je povsod pod ravnijo, ki 
zagotavlja enostavno obnavljanje (2,1 otroka na žensko), v mnogih državah članicah je padla 
celo pod 1,5 otroka na žensko. Ti podatki so zaskrbljujoči, zato v nadaljevanju navajam še 
nekaj podrobnih podatkov demografskih gibanj v EU. 

2.2.1. Demografska gibanja v 15 državah EU 
Države EU151 so v letu 2003 kazale v povprečju 0,6 % rast prebivalstva, k temu je 0,2 
odstotne točke prispeval naravni prirastek in 0,4 odstotne točke neto migracije. Iz tabele 5 je 
dobro vidno, da je v letu 1980 število prebivalstva EU raslo še vedno pretežno zaradi 
naravnega prirastka, po letu 1990 pa so neto migracije že presegle naravni prirastek in postale 
vse do danes glavni razlog rasti prebivalstva. Naravni prirastek se iz leta v leto manjša, v 
zadnjih letih dosega najnižje vrednosti v Italiji in Nemčiji. Nizozemska in Francija iz te slike 

                                                 
1 V nadaljevanju bo v besedilu s kratico EU15 označenih 15 držav, ki so sestavljale EU do leta 2004 (Avstrija, 
Belgija, Danska, Finska, Francija, Grčija, Irska, Italija, Luksemburg, Nemčija, Nizozemska, Portugalska, 
Španija, Švedska in Velika Britanija). S kratico EU10 bodo označene države, ki so v EU vstopile leta 2004 
(Ciper, Češka, Estonija, Latvija, Litva, Madžarska, Malta, Poljska, Slovaška in Slovenija) ter s kratico EU25 
države članice EU do leta 2007 (EU15 in EU10). Od leta 2007 ima EU 27 držav članic, vendar novinki Bolgarija 
in Romunija nista zajeti v analizo. 
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izstopata, saj je v letu 2003 naravni prirastek v teh državah še vedno precej presegal neto 
migracije. Na Irskem je stopnja naravnega prirastka sicer najvišja (0,8), vendar so na prav 
takšni ravni tudi neto migracije. 

Tabela 5: Naravno gibanje prebivalstva (rast, naravni prirastek in neto migracije) EU15 za 
leta 1980, 1990, 2000 in 2003 v odstotkih. 

Stopnja rasti prebivalstva Stopnja naravnega prirastka Stopnja neto migracij Država 
1980 1990 2000 2003 1980 1990 2000 2003 1980 1990 2000 2003 

Avstrija 0,1 0,9 0,2 0,4 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,8 0,2 0,4 
Belgija 0,1 0,4 0,2 0,4 0,1 0,2 0,1 0,0 0,0 0,2 0,1 0,3 
Danska 0,0 0,2 0,4 0,3 0,0 0,0 0,2 0,1 0,0 0,2 0,2 0,1 
Finska 0,3 0,5 0,2 0,3 0,4 0,3 0,1 0,1 0,0 0,2 0,0 0,1 
Francija 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,4 0,4 0,4 0,1 0,1 0,2 0,2 
Grčija 1,2 0,7 0,3 0,3 0,6 0,1 0,0 0,0 0,5 0,6 0,3 0,3 
Irska 1,2 0,4 1,5 1,6 1,2 0,6 0,6 0,8 0,0 -0,2 0,8 0,8 
Italija 0,2 0,1 0,1 1,0 0,2 0,1 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,1 1,1 
Luksemburg 0,4 1,3 0,9 0,7 0,0 0,3 0,4 0,3 0,4 1,0 0,4 0,5 
Nemčija 0,3 0,8 0,1 0,0 -0,1 0,0 -0,1 -0,2 0,4 0,8 0,2 0,2 
Nizozemska 0,8 0,8 0,8 0,4 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,3 0,4 0,0 
Portugalska 1,1 -0,4 0,6 0,6 0,7 0,1 0,1 0,0 0,4 -0,6 0,5 0,6 
Španija 1,1 0,1 1,0 1,6 0,8 0,2 0,1 0,1 0,3 -0,1 0,9 1,5 
Švedska 0,2 0,7 0,2 0,4 0,1 0,3 0,0 0,1 0,1 0,4 0,3 0,3 
Vel. Britanija 0,1 0,3 0,4 0,4 0,2 0,3 0,1 0,1 -0,1 0,0 0,2 0,3 
             
Povprečje              
EU15 0,5 0,5 0,5 0,6 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 

Vir: Recent Demographic Developments in Europe 2005, str. 49, 56 in 63. 

Razlog za nizek ali celo negativni naravni prirastek je moč iskati v prenizki stopnji rodnosti. 
Le-ta iz leta v leto dosega nižje vrednosti in je v letu 2003 v povprečju znašala 1,6, kar je 
bistveno premalo za enostavno obnavljanje. Države z najnižjo vrednostjo celotne stopnje 
rodnosti v letu 2003 so Grčija, Nemčija, Italija in Španija. Nobena od držav se že od leta 1990 
ni približala stopnji, ki bi zagotavljala enostavno obnavljanje. Iz tabele 6 vidimo, da se ženske 
vedno kasneje odločajo za prvega otroka. Ta starost se v posameznih državah v letu 2003 
giblje že od 27 pa do dobrih 28 let, v nekaterih državah ženske rodijo prvega otroka stare že 
preko 29 let. Tudi odstotek otrok, rojenih izven zakonske zveze, je vedno večji, kar kaže na 
spremembe na področju porok oziroma oblikovanja družine. Podrobnosti s tega področja 
sledijo v naslednjih poglavjih. 

 

 

 

 

 

 



Tabela 6: Celotna stopnja rodnosti, povprečna starost žensk ob rojstvu prvega otroka in 
odstotek otrok, rojenih izven zakonske zveze, za EU15 za leta 1980, 1990, 2000 in 2003. 

Celotna stopnja rodnosti Povp. starost žensk ob 
rojstvu 1. otroka 

Rojeni izven zakonske zveze 
v % 

Država 

1980 1990 2000 2003 1980 1990 2000 2003 1980 1990 2000 2003 
Avstrija 1,7 1,5 1,4 1,4 ... 25,0 26,4 26,9 17,8 23,6 31,3 35,3 
Belgija 1,7 1,6 1,7 1,6 24,7 26,4 ... ... 4,1 11,6 ... ... 
Danska 1,5 1,7 1,8 1,8 24,6 26,4 27,7 28,2 33,2 46,4 44,6 44,9 
Finska 1,6 1,8 1,7 1,8 ... 26,5 27,4 27,8 13,1 25,2 39,2 40,0 
Francija 1,9 1,8 1,9 1,9 25,0 27,0 27,9 28,4 11,4 30,1 42,6 45,2 
Nemčija 1,6 1,5 1,4 1,3 25,0 26,6 28,2 28,8 11,9 15,3 23,4 27,0 
Grčija 2,2 1,4 1,3 1,3 24,1 25,5 27,5 28,0 1,5 2,2 4,0 4,8 
Irska 3,2 2,1 1,9 2,0 25,5 26,6 27,6 28,3 5,0 14,5 31,5 31,4 
Italija 1,6 1,3 1,3 1,3 25,0 26,9 ... ... 4,2 6,3 9,7 13,1 
Luksemburg 1,5 1,6 1,8 1,6 25,5 ... 28,4 28,7 6,0 12,9 21,9 25,0 
Nizozemska 1,6 1,6 1,7 1,7 25,7 27,6 28,6 28,8 4,1 11,4 24,9 30,7 
Portugalska 2,3 1,6 1,6 1,4 24,0 24,9 26,5 27,1 9,2 14,7 22,2 26,9 
Španija 2,2 1,4 1,2 1,3 25,0 26,8 29,1 29,2 3,9 9,6 17,7 23,4 
Švedska 1,7 2,1 1,5 1,7 25,3 26,3 27,9 28,5 39,7 47,0 55,3 56,0 
Velika Britanija 1,9 1,8 1,6 1,7 ... 27,3 29,1 29,5 11,5 27,9 39,5 41,5 
             
Povprečje EU15 1,9 1,6 1,6 1,6 25,0 26,4 27,9 28,3 11,8 19,9 29,1 31,8 

... – ni podatka 

Vir: Recent Demographic Developments in Europe 2005, str.78, 84 in 87. 

Vedno manj rojstev in vedno večje življenjsko pričakovanje ob rojstvu povzroča tudi 
spremembe v starostni strukturi prebivalstva EU. Sliki v nadaljevanju dela kažeta, v katerih 
državah najbolj upada število mladih prebivalcev, starih od 0 do 14 let, in kje se prebivalstvo 
najbolj stara, torej kje je največji delež prebivalcev, starejših od 65 let. Podatki po posameznih 
državah so zbrani v prilogi št. 2. 

Slika 3: Pet držav z najvišjim in štiri z najnižjim odstotkom prebivalcev starostne skupine 0–
14 let med državami EU15 na začetku leta 2005. 
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Opomba: podatek za Grčijo in Italijo je za leto 2004. 
Vir: Recent Demographic Developments in Europe 2005, str. 44. 
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Slika 4: Štiri države z najvišjim in štiri države z najnižjim odstotkom prebivalcev starostne 
skupine 65 let in več med državami EU15 na začetku leta 2005. 
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Opomba: podatek za Grčijo in Italijo je za leto 2004. 
Vir: Recent Demographic Developments in Europe 2005, str. 44. 

Poglejmo, kaj se dogaja z življenjskim pričakovanjem moških in žensk ob rojstvu v zadnjih 
letih. Številke v tabeli 7 kažejo, da se le-to, kot že omenjeno, povečuje, in sicer pri moških po 
podatkih za leto 2003 oziroma 2004 znaša v povprečju 76,3 let, pri ženskah pa se je številka 
povzpela že na skoraj 82 let. 

Tabela 7: Življenjsko pričakovanje moških in žensk ob rojstvu za EU15 za leta 1980, 1990 in 
2003 oziroma 2004. 

Življenjsko pričakovanje ob rojstvu v letih 

1980 1990 2003 oz. 2004* 

Država 

Moški Ženske Moški Ženske Moški Ženske 
Avstrija 69,0 76,0 72,2 78,8 76,5 82,1 
Belgija 69,9 76,5 72,7 79,3 75,9 81,7 
Danska 71,2 77,2 72,0 77,8 75,4 80,3 
Finska 69,3 77,8 71,0 78,9 75,4 82,2 
Francija 70,2 78,3 72,8 80,9 75,9 83,0 
Grčija 73,1 77,7 74,6 79,3 76,6 81,3 
Irska 70,1 75,6 72,1 77,7 76,3 81,1 
Italija 70,6 77,2 73,6 80,1 76,8 82,5 
Luksemburg 70,3 75,4 72,5 78,5 76,3 82,5 
Nemčija 69,6 76,1 72,0 78,4 76,5 82,1 
Nizozemska 72,5 79,1 73,8 80,0 76,8 81,4 
Portugalska 68,0 74,9 70,4 77,3 74,9 81,4 
Španija 72,2 78,2 73,3 80,3 77,2 83,8 
Švedska 72,8 78,8 74,8 80,4 78,4 82,7 
Velika Britanija 70,8 76,9 72,9 78,5 76,1 80,5 
        
Povprečje EU15 70,6 77,0 72,7 79,1 76,3 81,9 

* za Belgijo, Francijo, Grčijo, Italijo in Veliko Britanijo je podatek za leto 2003, za ostale države za leto 2004. 
Vir: Recent Demographic Developments in Europe 2005, str. 114, 115 in 117. 

Na področju življenjskega pričakovanja zopet izstopajo Španija, Francija in Švedska, v 
Španiji je bilo življenjsko pričakovanje moških v letu 2004 77,2 leti, žensk pa kar 83,8 let. 
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2.2.2. Demografska gibanja v 25 državah EU 
Leta 2004 so v EU vstopile nove članice. Kaj je novih deset držav na demografskem področju 
prineslo celotni uniji, bo vidno iz naslednjih preglednic in slik. 

Spodnja slika prikazuje naravno gibanje prebivalstva držav EU med leti 1960 in 2003. Vse od 
leta 1960 do 1995 je viden padec rasti prebivalstva s posameznimi manjšimi porasti, od leta 
1995 pa je začelo prebivalstvo držav EU25 počasi naraščati. Novih 10 članic je po letu 2000 
imelo povprečno rast prebivalstva okoli 0 %, kar ne bi povzročilo bistvenih sprememb v 
celotni skupini držav, je pa tudi v teh državah viden porast stopnje rasti po letu 1995. Razloga 
za porast ne moremo iskati v naraščajočem naravnem prirastku, saj je iz slike razvidno, da vsa 
leta pada tako v skupini EU25 kot tudi v skupini novih EU10. V letu 2003 je za EU25 stopnja 
naravnega prirastka znašala v povprečju 0,0 %, za novih EU10 v povprečju celo -0,1 %. 
Razlog za rast stopnje rasti je v pozitivnih neto migracijah. Le-te po letu 1995 dokaj 
enakomerno rastejo s podobnim trendom, kot raste v povprečju celotno prebivalstvo EU. 
Najvišjo stopnjo rasti je imel v letu 2003 Ciper, in sicer kar 1,9 % (0,4 odstotne točke 
predstavlja naravni prirastek in 1,5 odstotnih točk neto migracije), sledita mu Irska z 1,6 % 
(0,8 naravni prirastek in 0,8 neto migracije) in Španija z 1,6 % (0,1 naravni prirastek in 1,5 
neto migracije). Odstotki rasti so pri vseh treh državah visoki, se pa precej razlikujejo v 
deležu naravnega prirastka in stopnje neto migracij. V Italiji denimo, je stopnja naravnega 
prirastka skoraj nična, torej prebivalstvo raste tako rekoč izključno zaradi pozitivnih neto 
migracij. Najnižje stopnje rasti je v letu 2003 zaslediti v Latviji (-0,5 %), Litvi (-0,5 %) in 
Estoniji (-0,4). Podatki ostalih držav so v prilogah št. 4, 5 in 6. 

Slika 5: Povprečna stopnja rasti prebivalstva, stopnja naravnega prirastka in stopnja neto 
migracij za EU25 in ločeno za novih EU10 za leta 1960 do 2003, v  %. 
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Vir: Recent Demographic Developments in Europe 2005, str. 49, 56 in 63. 
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Razlog za takšne številke nam osvetli naslednja slika, ki kaže povprečne vrednosti celotne 
stopnje rodnosti za EU25 in za EU10. Stopnja iz leta v leto pada, po letu 2000 je padla v 
povprečju že na 1,5 otroka na žensko. V EU10 je stopnja še nižja. Podatki so zaskrbljujoči, saj 
ženska v svoji rodni dobi ne rodi dovolj otrok za enostavno obnavljanje prebivalstva, zato so 
v tem trenutku migracije resnično edini način rasti prebivalstva držav EU. Po precej visokih 
celotnih stopnjah rodnosti v letu 2003 izstopajo Irska (2,0), Francija (1,9) in skandinavske 
države (okoli 1,8), na nasprotni strani lestvice pa so Češka, Poljska, Slovenija in Slovaška s 
celotno stopnjo rodnosti 1,2. Podatki so zbrani v prilogi št. 7. 

Na tem mestu lahko zavrnem prvo hipotezo iz uvoda, da vstop novih 10 članic ni vplival na 
celotno stopnjo rodnosti EU15. Naslednja slika lepo kaže, da je povprečna celotna stopnja 
rodnosti EU10 nižja od povprečja EU25, kar pomeni, da se je ob vstopu novih 10 držav 
povprečna celotna stopnja rodnosti zmanjšala. Le-to dodatno potrjujejo podatki iz tabele 6 
(podatki o celotni stopnji rodnosti za EU15). 

Slika 6: Povprečna celotna stopnja rodnosti za EU25 in ločeno za EU10 za leta 1980, 1990, 
2000 in 2003. 
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Vir: Recent Demographic Developments in Europe 2005, str. 78. 

Ženske v EU kasneje rodijo prvega otroka, kot je to veljalo v preteklosti, in sicer je bila v letu 
2003 ženska v EU25 v povprečju stara 27,2 leti, v EU10 pa 26,9 let. Najvišje starosti so v letu 
2003 dosegle v povprečju ob rojstvu prvega otroka ženske v Veliki Britaniji (29,5 let), Španiji 
(29,2 leti), na Nizozemskem in v Nemčiji (28,8 let), najmlajše pa so ob rojstvu prvega otroka 
v povprečju ženske v Litvi, Latviji in Estoniji, ki rodijo v povprečju stare okoli 24,5 let. 
Podatki po državah so zbrani v prilogi št. 7. 
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Tabela 8: Povprečna starost žensk ob rojstvu prvega otroka in odstotek otrok, rojenih izven 
zakonske zveze v povprečju, v EU25 in EU10 za leta 1980, 1990, 2000 in 2003. 

Povprečna starost žensk ob rojstvu 1. otroka Rojeni izven zakonske zveze v % 
 1980 1990 2000 2003 1980 1990 2000 2003 
Povprečje EU25 24,2 25,2 26,6 27,2 10,1 16,5 27,4 30,8 
Povprečje EU10 24,1 28,3 26,9 25,6 11,0 17,4 25,9 29,2 

Vir: Izračunano iz podatkov Recent Demographic Developments in Europe 2005, str. 84 in 
87. 

Četrto v uvodu postavljeno hipotezo sem preverjala z metodo enostavne linearne regresije. 
Preverjala sem, ali višja starost žensk ob rojstvu prvega otroka v EU25 v negativni smeri 
vpliva na stopnjo celotne rodnosti EU25. Postavljeno hipotezo moram zavrniti, saj se je po 
statističnih izračunih pokazalo, da med obema spremenljivkama obstaja pozitivna povezava. 
Izračun linearne regresijske funkcije in mer korelacije je zapisan v prilogi št. 14. 

Slika 7: Starost žensk ob rojstvu prvega otroka in celotna stopnja rodnosti za EU25 za leto 
2003. 
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Vir: Recent Demographic Developments in Europe 2005, str. 78 in 87. 

Zgornji razsevni grafikon dejansko kaže pozitivno soodvisnost med starostjo žensk ob rojstvu 
prvega otroka in celotno stopnjo rodnosti, so pa vse države EU25 skoncentrirane v pasu med 
24. in 30. letom ter stopnjo rodnosti med 1,2 in 2,0. 

Med petimi državami z največ in najmanj odstotki prebivalcev starostne skupine od 0 do 14 
let sta bili v letu 2005 novi članici Ciper (z drugim najvišjim deležem te starostne skupine) in 
Slovenija (z drugim najnižjim deležem). V starostnem razredu od 65 let in več pa so novinke 
Poljska, Malta, Ciper in Slovaška z najnižjimi deleži tega razreda prebivalcev. 
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Slika 8: Pet držav z najvišjim in pet držav z najnižjim odstotkom prebivalcev starostne 
skupine 0–14 let med državami EU25 na začetku leta 2005 oziroma 2004. 

Opomba: podatek za Ciper, Grčijo in Italijo je za leto 2004. 
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Vir: Recent Demographic Developments in Europe 2005, str. 44. 

Slika 9: Pet držav z najvišjim in pet držav z najnižjim odstotkom prebivalcev starostne 
skupine 65 let in več med državami EU25 na začetku leta 2005 oziroma 2004. 

Opomba: podatek za Belgijo, Ciper, Grčijo in Italijo je za leto 2004. 
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Vir: Recent Demographic Developments in Europe 2005, str. 44. 

Življenjsko pričakovanje ob rojstvu je bilo pred vstopom novih članic leta 2004 76,3 leta za 
moške in 81,9 za ženske (glej tabelo 7), vstop novih držav članic pa je življenjsko 
pričakovanje ob rojstvu znižalo na 74,1 let v povprečju pri moških in 80,6 let pri ženskah. 
Najnižje življenjsko pričakovanje pri moških je bilo v letu 2004 v novih državah EU Latviji 
(66,1), Estoniji (66,2) in Litvi (66,4), pri ženskah pa pričakovana leta življenja ob rojstvu 
najbolj nižajo Latvija (76,2), Madžarska (77,1) in Estonija (77,2); glej prilogo št. 8.  
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Slika 10: Življenjsko pričakovanje moških in žensk v letu 2003 oz. 2004 za EU25 v letih. 
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Vir: Vir: Recent Demographic Developments in Europe 2005, str. 114, 115 in 117.  

Na sliki 10 se lepo vidi, da se največ držav EU25 nahaja v zgornjem desnem delu grafikona, 
kjer je starost tako moških kot žensk visoka. To potrjuje visoko starost moških in žensk v 
večini držav EU25, seveda z nekaterimi izjemami. 

2.3. Primerjava demografskih gibanj držav EU in Slovenije 
V Sloveniji je bila stopnja rasti prebivalstva v preteklosti precej nad povprečjem držav EU. 
Do leta 1995 je bila stopnja naravnega prirastka višja od stopnje neto migracij, z izjemo v letu 
1985, ko so migracije poskočile. Po letu 1995 pa je stopnja naravnega prirastka pričela 
prejemati negativne vrednosti, minimalna rast, ki jo je Slovenija še dosegala, pa je bila 
posledica pozitivnih neto migracij. Tudi v EU je bilo 1995 prelomno leto v smislu presežka 
neto migracij nad naravnim prirastkom, le da tu naravni prirastek še dosega pozitivno 
vrednost, pa čeprav minimalno. Tako v Sloveniji kot v EU so migracije tiste, ki v tem 
trenutku skrbijo za rast prebivalstva (podatki so zbrani v prilogi št. 9). 
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Slika 11: Stopnja rasti prebivalstva, stopnja naravnega prirastka in stopnja neto migracij za 
EU25 in Slovenijo za leta 1960 do 2003, v %. 
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Vir: Recent Demographic Developments in Europe 2005, str. 49, 56 in 63. 

Slovenija je v letu 1980 še dosegala zadovoljivo celotno stopnjo rodnosti, v kasnejših letih pa 
je le-ta padla pod evropsko povprečje in danes dosega najnižje vrednosti v EU. Povprečna 
starost ženske ob rojstvu prvega otroka je v Sloveniji v zadnjih letih približno na evropskem 
povprečju. Podatki v tabeli 9 pa kažejo precej večji delež izvenzakonskih otrok glede na 
povprečje EU. 

Tabela 9: Celotna stopnja rodnosti, povprečna starost žensk ob rojstvu prvega otroka in 
odstotek otrok, rojenih izven zakonske zveze za EU25 in Slovenijo za leta 1980, 1990, 2000 
in 2003. 

Celotna stopnja rodnosti Povprečna starost žensk ob 
rojstvu 1. otroka 

Rojeni izven zakonske 
zveze (%) 

 
 

1980 1990 2000 2003 1980 1990 2000 2003 1980 1990 2000 2003 
Povprečje EU25 2,0 1,8 1,5 1,5 24,2 25,2 26,6 27,2 10,1 16,5 27,4 30,8 
Slovenija 2,1 1,5 1,3 1,2 22,9 23,7 26,5 27,2 13,1 24,5 37,1 42,5 

Vir: Recent Demographic Developments in Europe 2005, str. 78, 84 in 87. 

Na dan 1. 1. 2004 je imela Slovenija drugi najnižji delež mladih prebivalcev od 0 do 14 let 
(14,4 %), s 15,3 % prebivalcev, starejših od 65 let, pa se je znašla nekje na sredini lestvice 
evropskih držav znotraj tega starostnega razreda. Na področju življenjskega pričakovanja 
moških in žensk ob rojstvu pa v letu 2003 bistveno ne odstopa od evropskega povprečja 
(moški: EU25 74,1 let, Slovenija 73,6 let; ženske: EU25 80,6 let, Slovenija 80,8 let), glej 
prilogo št. 8. 

Zaključim lahko, da se države EU, med katerimi Slovenija prav nič ne izstopa, srečujejo z 
demografskim problemom upadanja števila prebivalstva kot posledico nizke rodnosti, 
kasnejšega odločanja za prvega otroka ipd., s tem povezane težave pa se kažejo na številnih 
področjih delovanja držav. 
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3. RODNOST 
Raziskovanju rodnosti je bilo posvečenih že veliko študij, analiz in strokovnih srečanj. 
Tolikšno zanimanje za rodnost prebivalstva je posledica dejstva, da je v sodobnem svetu 
rodnost najpomembnejši element spreminjanja števila prebivalstva. Raven rodnosti se povsod 
po svetu znižuje. Podatki v drugem poglavju so pokazali, da je v Evropi raven rodnosti že 
tako nizka, da obnavljanje generacij ni več zagotovljeno. 

3.1. Opredelitev rodnosti 
Z demografskega vidika rodnost opredelimo kot pojav, ki ga dobimo, če povežemo število 
rojstev v nekem prebivalstvu s številom ali s posameznimi deli tega prebivalstva. S tega 
vidika je rodnost dejavnik, ki v pozitivni smeri vpliva na številčno stanje prebivalstva v času, 
torej v smeri večanja števila prebivalstva. Brez rojevanja naravno obnavljanje prebivalstva ni 
mogoče oz. je moteno, če rojevanje ne doseže določene ravni. 

V demografiji je poznanih več vrst rodnosti. Prvo je razlikovanje med zakonsko in 
izvenzakonsko rodnostjo. Gre torej za rodnost znotraj zakonske zveze oziroma izven nje. 
Rodnost je lahko tudi načrtovana ali nenačrtovana. Načrtovana rodnost je značilna za 
prebivalstva razvitejših držav, kjer se ljudje zavestno odločajo o številu otrok, času rojstev in 
presledki med njimi, kar lahko dosežejo z uporabo kontracepcijskih sredstev. V nerazvitih 
državah pa ponekod še vedno prevladuje nenačrtovana rodnost (Malačič, 2006, str. 78). 
Pomembno je opredeliti tudi rodno obdobje kot tisti del življenja žensk, ko so le-te sposobne 
rojevati. Običajno se za rodno obdobje žensk jemlje obdobje od 15 do 49 let. 

3.2. Kazalniki rodnosti 
Za analizo rodnosti prebivalstva se uporablja več kazalnikov, na osnovi katerih je moč 
primerjati med seboj različna obdobja istega prebivalstva, lahko pa primerjamo različna 
prebivalstva v istih časovnih obdobjih. Vsem spodnjih kazalnikom, nataliteti, rodnosti in 
reprodukciji je skupno to, da kažejo razmerja med živorojenimi otroci in različnimi agregati 
prebivalstva.  

3.2.1. Nataliteta 
Nataliteta je razmerje med številom živorojenih otrok v koledarskem letu in srednjim številom 
celotnega prebivalstva v istem koledarskem letu. Izražena je na 1000 prebivalcev, torej v 
promilih (‰) in pove število živorojenih na 1000 prebivalcev. Na ta način izračunamo 
splošno stopnjo natalitete. Običajno jo računamo na osnovi letnih podatkov, mogoče pa jo je 
izračunati tudi na osnovi mesečnih podatkov o živorojenih. Mesečne stopnje lahko 
primerjamo z letnimi tako, da mesečne frekvence živorojenih prevedemo na letno vrednost ali 
pa srednje letno prebivalstvo prevedemo v ustrezno mesečno velikost. Splošna stopnja 
natalitete se v današnjih razvitih državah giblje med 8 in 15 promili, v nerazvitih državah med 
20 in 45 promili.  
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Agregat prebivalstva, ki se uporablja za izračun splošne stopnje natalitete, vključuje vse 
prebivalce, ne glede na njihovo dejansko sodelovanje oziroma sposobnost sodelovanja pri 
rojevanju. Analitična vrednost tega kazalnika je omejena, saj ne pove, ali je razlika v splošni 
stopnji natalitete posledica težnje prebivalstva, da bi imelo več otrok, ali izraža tudi vpliv 
spremembe v razmerju med prebivalstvom, ki je v reproduktivni dobi, in celotnim 
prebivalstvom. Raven natalitete je namreč močno odvisna od starostne in spolne sestave 
prebivalstva (Bešter, Bregar, 1996, str. 56). 

3.2.2. Rodnost 
Rodnost kot kazalnik označuje številčno razmerje med rojstvi in ženskami v rodni dobi. Z 
upoštevanjem žensk, starih od 15 do 49 let, izločimo moške in ženske, ki niso sposobne roditi, 
in tako dobimo boljšo osnovo za izračun, kot jo imamo v primeru natalitete. 

Rodnost lahko izrazimo s splošno stopnjo rodnosti, ki je razmerje med številom živorojenih 
otrok v koledarskem letu in srednjim številom žensk v rodni dobi v istem koledarskem letu. 
Splošna stopnja rodnosti nam pove število živorojenih otrok na 1000 žensk v rodni dobi v 
določenem letu v državi ali regiji. 

Izračunavajo se tudi starostnospecifične stopnje rodnosti, ki pokažejo značilnosti rodnosti 
glede na starost. Izračunamo jih kot razmerje med živorojenimi otroci, rojenimi materam 
določene starosti, in srednjim številom žensk v tem starostnem razredu, povejo pa nam število 
živorojenih, ki se rodijo materam določene starosti, na 1000 žensk te starosti. 

Težava izračunov splošne kot tudi starostnospecifičnih stopenj rodnosti je lahko v 
razpoložljivosti podatkov. Podatke, ki jih potrebujemo za imenovalec izračuna teh stopenj, 
dobimo v državah brez registra prebivalstva le iz popisov prebivalstva in jih posledično lahko 
računamo le za popisna leta (Malačič, 2006, str. 79). V državah, kjer register prebivalstva 
obstaja, torej tudi v Sloveniji, se tej težavi izognemo. 

Kot vsoto starostnospecifičnih stopenj rodnosti v koledarskem letu izračunamo stopnjo 
celotne (totalne) rodnosti. Le-ta kaže povprečno število živorojenih otrok, ki bi jih rodila 
ženska, če bi dočakala 50. rojstni dan in če bi bila njena rodnost enaka rodnosti v opazovanem 
letu (Šircelj, 2006, str. 17). Stopnjo celotne rodnosti pogosto uporabljamo kot kazalnik 
obnavljanja ali reprodukcije prebivalstva. Za enostavno reprodukcijo mora biti vrednost tega 
kazalnika vsaj 2,1. Pripomniti pa je potrebno, da to velja le za razvite države, saj je vrednost 
kazalnika odvisna tudi od višine smrtnosti prebivalstva, ki pa je v nerazvitih državah še na 
precej visoki ravni. Posledično mora biti v nerazvitih državah stopnja celotne rodnosti še 
nekoliko višja od 2,1. Vrednosti celotne stopnje rodnosti, ki so nižje od 2,1, pomenijo zoženo, 
vrednosti višje od 2,1 pa razširjeno reprodukcijo prebivalstva. Desetinka nad vrednostjo 2 je 
predvsem posledica dejstva, da se rodi več dečkov kot deklic. V Sloveniji se je v zadnjih letih 
rodilo od 104 do 107 dečkov na 100 deklic med živorojenimi. 
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3.2.3. Reprodukcija 
Reprodukcija je kazalnik, ki upošteva le neposredno zamenjavo ali obnavljanje žensk v 
rodnem obdobju z deklicami, ki bodo rojevale v prihodnosti. Izračunamo jo kot razmerje med 
živorojenimi deklicami in ženskami v rodnem obdobju. Najbolj razširjena kazalnika za 
proučevanje reprodukcije sta bruto in neto stopnja obnavljanja. Vrednost obeh nam pove 
povprečno število živorojenih deklic, ki jih ena ženska rodi v svojem rodnem obdobju. Obe 
stopnji se razlikujeta po tem, da je pri neto stopnji obnavljanja izločena smrtnost žensk do 
konca rodne dobe, pri bruto stopnji pa ni. Ker je umrljivost žensk do starosti 50 let v 
modernih družbah že zelo nizka, je razlika med obema kazalnikoma majhna. Meja, ki v 
primeru neto stopnje reprodukcije označuje enostavno reprodukcijo, je 1 in pomeni, da ženska 
v svoji rodni dobi rodi v povprečju eno deklico in tako nadomesti samo sebe. Vrednost neto 
stopnje obnavljanja 1 je tudi meja za označevanje zožene (manj od 1) oziroma razširjene (več 
od 1) reprodukcije prebivalstva. 

3.2.4. Drugi kazalniki rodnosti 
Za izračunavanje večine kazalnikov, ki smo jih obravnavali do sedaj, so potrebni dokaj 
podrobni podatki, ki jih področja s slabo razvito statistično službo nimajo. Zato so nekateri 
avtorji predlagali uporabo štirih enostavnejših kazalnikov - indeksov, ki izražajo razmerje 
med opazovanimi in standardiziranimi vrednostmi. Za standard se jemljejo 
starostnospecifične stopnje zakonske rodnosti hutteritov2 (Šircelj, 2006, str. 311). To so: 
indeks zakonske rodnosti, indeks izvenzakonske rodnosti, indeks poročnosti in indeks splošne 
rodnosti, vendar jih na tem mestu ne bomo natančneje obravnavali. 

3.3. Dejavniki rodnosti 
Rodnost je družbeno preoblikovan biološki proces. Iz tega izhaja, da na rodnost vplivajo tako 
biološki kot tudi družbeni dejavniki. Dejavnikov rodnosti je veliko, vendar pa se njihova 
vloga sčasoma spreminja. Največje spremembe so se dogajale v obdobju tako imenovanega 
»prvega demografskega prehoda«, ki je pomenil demografske spremembe prebivalstev zaradi 
prehoda iz tradicionalnih (visoki nataliteta in mortaliteta, zelo majhna ali nična stopnja 
naravnega prirasta) v moderne družbe (nizki nataliteta in mortaliteta, zelo majhna ali nična 
stopnja naravnega prirasta). Druge značilnosti tradicionalnih in modernih družb so zbrane v 
preglednici v prilogi št. 10. Spreminjanje vlog posameznih dejavnikov poteka počasi, skladno 
z gospodarskim in socialnim razvojem družbe. Izjema so dejavniki, ki so povezani z izrednimi 
dogodki, kot so vojne, gospodarske krize, ter drugimi dogodki in je njihova vloga pomembna 
le krajši čas. V obdobju pred demografskim prehodom sta bila umrljivost in poročnost 
najpomembnejša dejavnika rodnosti v zahodnih deželah. Z zniževanjem umrljivosti in 

 
2 Hutteriti so protestantska verska sekta (anabaptisti), ustanovljena v 16. stoletju v zahodni Evropi, kasneje 
preseljena v Rusijo, ZDA in južni centralni del Kanade, katere rodnost je visoka, ker jim vera prepoveduje 
kontracepcijo in splav ter matere dojijo le nekaj mesecev. 
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načrtnim omejevanjem rojstev, ki jih je prinesel demografski prehod, pa so na pomenu 
pridobili kraj prebivališča, dohodek, izobrazba, kulturna raven, ki so pomembni tudi še po 
demografskem prehodu, pridružili pa so se jim še številni, predvsem osebni dejavniki. 

Dejavnike rodnosti ločimo tudi po načinu delovanja, in sicer na neposredne in posredne. 
Neposredni vzroki so površinski izraz zapletenega in med seboj na različne načine 
povezanega delovanja posrednih dejavnikov (Malačič, 2006, str. 107). Posredni dejavniki 
delujejo preko neposrednih in tako oblikujejo rodnost prebivalstva. Raziskovanje neposrednih 
dejavnikov je lažje, saj so vidni na površini dogajanja, relativno lahko jih je identificirati in 
zbrati ustrezne kvantitativne podatke. Posredne dejavnike je veliko teže identificirati in še 
težje meriti. 

3.3.1. Neposredni dejavniki rodnosti 
Neposredne dejavnike rodnosti sta v publikaciji Social structure and fertility leta 1956 
klasificirala K. Davis in J. Blake. Dejavnike sta razvrstila v tri glavne skupine (Malačič, 2006, 
str. 107): 

1. Dejavniki, ki vplivajo na spolne odnose: 

A. Nastajanje in razpadanje spolnih skupnosti v rodnem obdobju. 

B. Spolni odnosi znotraj skupnosti. 

2. Dejavniki, ki vplivajo na zanositev: 

A. Plodnost ali neplodnost zaradi neprostovoljnih vzrokov. 

B. Uporaba ali neuporaba kontracepcije. 

C. Plodnost ali neplodnost zaradi prostovoljnih vzrokov (sterilizacija ipd.). 

3. Dejavniki, ki vplivajo na nosečnost in porod: 

A. Smrt plodu zaradi neprostovoljnih vzrokov. 

B. Smrt plodu zaradi prostovoljnih vzrokov. 

3.3.2. Posredni dejavniki rodnosti 
Rodnost je v osnovi biološki proces, zato je prva velika skupina posrednih dejavnikov 
bioloških. Klasifikacije številnih nebioloških dejavnikov pa se od avtorja do avtorja 
razlikujejo. V nadaljevanju opredeljujem ekonomske, družbene, kulturne, antropološke in 
psihološke dejavnike. 

3.3.2.1. Biološki dejavniki rodnosti 
V okviru raziskovanj bioloških dejavnikov rodnosti je najpomembnejše ugotavljanje 
sposobnosti rojevanja ali plodnosti prebivalstva in z njo povezane neplodnosti ali sterilnosti. 
Sterilnost povzročajo številni med seboj povezani biološki in socialni dejavniki. Med biološke 
sodijo trajanje plodnega obdobja, starost, število porodov, dojenje in drugi. Najpomembnejši 
socialni dejavniki pa so spolno prenosljive in nalezljive bolezni, fetalne smrti, prehrana, 
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alkoholizem, kontracepcija, splav, pogostost spolnih odnosov in podobni. Dojenje na primer 
zmanjšuje verjetnost ponovne zanositve, vendar dolžina dojenja ni odvisna samo od bioloških 
dispozicij žensk, temveč tudi od socialnih norm, zaposlitve in še nekaterih dejavnikov 
(Šircelj, 2006, str. 38). Na biološke dejavnike rodnosti se veže tudi pojem naravne rodnosti, ki 
pomeni povprečno rodnost tistega prebivalstva, v katerem vsakdo živi v zakonski zvezi v času 
celotnega rodnega obdobja in ne uporablja nobenih zavestnih metod za načrtovanje rojstev. V 
moderni družbi takega prebivalstva tako rekoč ni, saj predstavlja načrtno omejevanje števila 
rojstev najpomembnejši dejavnik ravni rodnosti. 

3.3.2.2. Ekonomski dejavniki rodnosti 
V demografski literaturi je bilo sprva ekonomske dejavnike moč zaslediti skupaj s socialnimi, 
z naraščanjem življenjske ravni, povečevanjem stroškov za vzgojo otrok, spreminjanjem 
vloge družine, urbanizacijo in industrializacijo pa je pomembnost ekonomskih dejavnikov 
naraščala in so jih avtorji pričeli obravnavati ločeno (Malačič, 2006, str. 109). Med 
ekonomske dejavnike sodijo zlasti nezadostni in negotovi dohodki, ki so posledica 
ekonomske nestabilnosti in brezposelnosti, visoki stroški oskrbe otrok, slabe možnosti 
reševanja stanovanjskega vprašanja, objektivne težave pri usklajevanju poklicnega in 
družinskega življenja (Ule, Kuhar, 2003, str. 109). Pomen ekonomskih dejavnikov rodnosti je 
privedel do uporabe bolj ali manj tradicionalne ekonomske teorije za razlago človekovega 
obnašanja na področju rodnosti. Eno takšnih razlag je za padec rodnosti uporabil ameriški 
avtor David N. Weil. In sicer nizko rodnost razlaga s štirih vidikov (Weil, 2005, str. 111): 

1. Učinek znižanja smrtnosti 
Rast prebivalstva določata rodnost in smrtnost, gospodarsko rast pa običajno spremlja padec 
obeh pojavov. Avtor tukaj postavlja hipotezo, da padec smrtnosti povzroči tudi padec 
rodnosti. Opazil je, da družine ne skrbijo le za število rojenih otrok, temveč za število otrok, 
ki preživijo otroštvo in odrastejo, še posebej sinov. Če smrtnost pade, potem lahko družine 
tudi z nižjo rodnostjo dosežejo enako število preživelih otrok. 

2. Dohodkovni in substitucijski učinek 
Dohodkovni učinek razlaga, da ljudje svoje otroke cenijo ravno toliko, kot ostale tržne 
dobrine. Ko postanejo bogatejši, porabijo več dohodka za ostale dobrine in enako bi moralo 
veljati tudi pri odločitvi za otroke. Vendar je potrebno tu upoštevati še substitucijski učinek, 
ki pravi, da so ob višji plači tudi otroci relativno dražji. Otroci zahtevajo več časa svojih 
staršev, in ko družbeni dohodek naraste, imajo tudi starši priložnost zaslužiti več. Le-to 
pomeni, da bi bil oportunitetni strošek otrokove nege na domu zelo visok, saj starši ne bi 
zaslužili tistega dohodka, ki bi jim ga ponujala zaposlitev. Kateri od obeh učinkov prevlada, je 
odvisno predvsem od želje posameznega para po otrocih, v nasprotju z ostalimi stvarmi, ki jih 
lahko kupijo s svojim denarjem. 
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3. Tokovi sredstev med starši in otroci 
Z razvojem države padajo ekonomske prednosti otrok, saj narastejo stroški za njihovo vzgojo 
in izobraževanje. 

4. Zamenjava kvantitete za kvaliteto 
Starši danes namenijo precej sredstev za vzgojo in izobraževanje svojih otrok, saj naj bi jim to 
prineslo boljše zdravje, višje zaslužke kasneje v življenju in splošno boljšo blaginjo. Starši 
torej danes rodijo manj otrok, katerim pa nudijo kvalitetnejše življenja. 

3.3.2.3. Družbeni dejavniki rodnosti 
K nizki rodnosti sta v zgodovini največ prispevali industrializacija in z njo povezana 
modernizacija, ki sta pomenili zmanjševanje deleža ročnega dela v proizvodnji dobrin, kar je 
pomenilo presežke delavcev na podeželju, nastala in razvila so se mesta. Ljudje v 
urbaniziranih območjih imajo manj otrok, z urbanizacijo pa so povezani tudi naslednji 
dejavniki: socialno-poklicni položaj posameznika in družine, zaposlenost ter izobrazba 
staršev, še posebej žensk. V okviru tradicionalne reprodukcije kot tudi danes pa so izrednega 
pomena družbene norme, vrednote in cilji glede števila otrok v družini. Tradicionalne norme 
in vrednote o veliki družini so bile glavno zagotovilo reprodukcije v razmerah visoke 
smrtnosti. V sodobnih družbah pa so se uveljavile norme nizkega števila otrok v družini, saj 
so človekove potrebe po otrocih postale izključno nematerialne narave. Starši skušajo svojim 
otrokom zagotoviti najboljše pogoje življenja, predvsem čim boljše izobraževanje. 

Za spreminjanje reproduktivnih strategij so pomembni zlasti trije procesi: zmanjšanje moči 
starejše moške generacije, ki je včasih imela oblast in kontrolo nad produkcijo in reprodukcijo 
v družini, spremenjen pomen otroka in spremenjen položaj ženske. Vsi trije procesi 
nasprotujejo visoki rodnosti, saj so spremenili smer medgeneracijskega pretakanja blaginje, 
otroci so namreč postali ekonomsko in psihološko breme za svoje starše (Šircelj, 2006, str. 
43). 

3.3.2.4. Kulturni dejavniki rodnosti 
Med kulturne dejavnike običajno uvrščamo versko in etnično pripadnost, moralne norme, 
javno mnenje, družbene norme in vrednote ter raso. Ti dejavniki so imeli veliko večji pomen 
v preteklosti, vpliv katoliške vere se denimo danes zmanjšuje povsod po Evropi. Družina, 
zakonska zveza, rojevanje in smrt so marsikje prešli iz pristojnosti cerkve v domeno države. 
Država je oblikovala nove pravne predpise, tradicionalne navade in običaji pa so izginili 
(Malačič, 2006, str. 109). 

3.3.2.5. Antropološki dejavniki rodnosti 
Antropološki dejavniki so povezani s človekovim bistvom, eksistenco, smislom in 
perspektivami. Rojevanje je pomembna sestavina človekovega življenja v vsaki družbi, 
vendar se je v sodobnih razmerah umaknila iz središča, kar še posebej velja za ženske. Ideal 
mladih je imeti vse možnosti, da iz svojih življenj naredijo čim več. Skrbi za otroka ne 
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dojemajo kot možnost samouresničitve in osebne rasti, temveč kot oviro za 
samouresničevanje (Suklan, 2006, str. 6). Mlade ženske si danes želijo zagotoviti ekonomsko 
varnost in avtonomijo, izobraževanje in poklicna kariera pa sta v konfliktu z ustvarjanjem 
družine oziroma z rojstvom otrok. 

3.3.2.6. Psihološki dejavniki rodnosti 
Psihološki dejavniki rodnosti delujejo na treh ravneh: na osebni (psihološke posebnosti 
posameznika; stališča, motivi, volja, pričakovanja, čustva), na ravni odnosov v majhnih 
skupinah, predvsem v družini (pomembno razreševanje konfliktnih in drugih stanj v zvezi z 
reprodukcijo), ter na socialno–psihološki ravni (socialne in druge skupine, v katerih se 
oblikuje družbeno ozračje, javno mnenje, norme in vrednote). 

3.4. Nizka rodnost – danes izpostavljen demografski pojem v EU 
Nizka rodnost je generator staranja prebivalstva, negativnega naravnega prirastka in če ni 
priseljevanja, tudi zniževanja števila prebivalstva. Kateri izmed zgoraj naštetih dejavnikov so 
bistveno vplivali na upadanje in zadrževanje rodnosti pod ravnijo enostavnega obnavljanja 
prebivalstva, bo prikazalo naslednje poglavje. Sledile bodo še spremembe v oblikovanju 
družine ter izzivi, ki jih pomeni nizka rodnost za slovensko kot tudi ostala evropska 
gospodarstva. 

3.4.1. Vzroki nizke rodnosti v zadnjih obdobjih 
Nikoli v preteklosti se starši niso toliko ukvarjali s svojimi otroki kot danes. Razvoj zlasti 
pedagogike, psihologije in medicine je staršem postavil visoka merila za nego, vzgojo in 
izobraževanje njihovih otrok. Vse to zahteva vlaganje ne le denarja, ampak predvsem fizične 
in psihične energije. Ker imamo le-to v omejenih količinah in je ni moč po volji raztezati ali 
povečevati njenega obsega, je potrebno s to energijo ravnati skrajno racionalno, kar pa 
naravnost vsiljuje strategije nizke rodnosti. Ljudje določijo število otrok, ki jih želijo imeti 
tako, da primerjajo zadovoljstvo in koristi, ki jih dobijo od dodatnega otroka z denarnimi in 
psihološkimi stroški za tega otroka (Boh, 1999, str. 137). Koristi, ki jih imajo dandanes starši 
od svojih otrok, so pretežno socialne in čustvene narave.  

Proces prelaganja rojstev na kasnejša obdobja igra pomembno vlogo pri evropski stopnji 
rodnosti. Ta proces lahko razdelimo na tri faze. V prvi fazi povprečna starost ženske ob 
rojstvu otroka naraste kot posledica padca rodnosti v mlajših letih. Ta padec se nadaljuje tudi 
v drugi fazi, vendar pa se začne rodnost v višjem starostnem obdobju tudi že povečevati, kar 
vpliva na povečanje stopnje rodnosti, hkrati pa starost žensk ob rojstvu otrok še vedno 
narašča. Sledi tretja faza, ko se konča upadanje rodnosti v mlajših letih, medtem ko se 
nadaljuje rast rodnosti v višji starosti, le-ta pa se počasi že upočasnjuje. Z izjemo držav 
Centralne in Vzhodne Evrope je proces prelaganja rojstev na kasnejša obdobja v večini držav 
članic EU blizu konca druge faze ali pa na začetku tretje faze (Van Nimwegen, 2006, str. 5). 
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Sicer pa se kot najpomembnejši vzroki za nizke stopnje rodnosti kot tudi za prelaganje 
rojevanja na kasnejša obdobja danes pogosto pojavljajo: vedno večja izobraženost in 
ekonomska avtonomija žensk, naraščajoče in visoke potrošne težnje, povečano vlaganje v 
razvoj kariere, samouresničevanje, razvijanje osebnih nagnjenj in podobne vrednote, 
poudarek na prostem času, kakovosti življenja in zabavi, želja po ohranjanju odprte 
prihodnosti, geografska mobilnost, ekonomski razlogi, kot so nezadostni in negotovi dohodki, 
stanovanjska problematika, brezposelnost in drugi (Suklan, 2006). V ospredju so osebni 
dejavniki rodnosti, pomembni pa so tudi ekonomski.  

Tudi evropska raziskava je pokazala, da so želje o idealni velikosti družine precej višje od 
kasnejšega realiziranega števila otrok. Posamezniki namreč naletijo v času oblikovanja 
družine na določene ovire, ki vplivajo na odločitev za otroka oziroma jim preprečujejo imeti 
več otrok, kot si jih sprva želijo. Med ovirami so navedeni socialno-ekonomski faktorji (daljši 
čas izobraževanja, nezdružljivost dela in družinskega življenja, spremenjeni odnosi med 
spoloma, večja avtonomnost posameznika, ekonomska negotovost), faktorji odnosa med 
partnerjema (kasnejša poroka, ločitev) in biološko-reproduktivni faktorji (zmanjšana plodnost 
zaradi podaljšanega izobraževanja ter iskanja in zagotavljanja stalne zaposlitve) (Population 
Trends in Europe and their Sensitivity to Policy measures, 2004, str. 17 in Beets, 2006, str. 
34). Sicer pa dajejo danes Evropejci, glede na rezultate raziskave, veliko večjo težo 
vrednotam, povezanim z medsebojnimi odnosi (živeti v harmoniji s svojim partnerjem, nuditi 
varnost posameznikom, ki so nam blizu), kot tistim, ki so povezane z osebnim in družbenim 
uspehom in spoštovanjem (biti spoštovan zunaj družine, želja po izpopolnjevanju samega 
sebe), enakostjo moških in žensk in imeti dovolj časa zase, za hobije in prijatelje. Za večino 
Evropejcev sta pomembni še dve vrednoti, in sicer »imeti dovolj dohodka« (pomembna 
predvsem na Češkem, bivši Vzhodni Nemčiji, Litvi, na Madžarskem, Poljskem in v Sloveniji) 
ter »biti zadovoljen s svojo zaposlitvijo« (bivša Zahodna Nemčija, Estonija, Ciper in Finska) 
(Esveldt, Fokkema, 2006, str. 125). 

Dejavnikov za odločanje za starševstvo je torej v zadnjih obdobjih mnogo. V zadnjih 
desetletjih so se spremenila pravila, na katerih ljudje utemeljujejo svojo dejavnost v javnosti 
in zasebnosti. Problemi iz enega sveta se takoj prenesejo v druge svetove, npr. sprememba na 
trgu dela se takoj odslika v spremembi zasebnosti, partnerskih odnosov in družinskega 
življenja. Starševstvo je postalo čustvena vloga in nič več poslanstvo. Ni več zaveza, usoda, 
ampak skrbno pretehtana odločitev (Ule, 2005, str. 5). 

3.4.2. Spremembe v oblikovanju družine 
Spremembe na področju oblikovanja družine, ki so zaznamovale evropska prebivalstva na 
prehodu iz 20. v 21. stoletje, so zajete v konceptu »drugega demografskega prehoda«, ki naj 
bi se začel že nekje okoli leta 1960. V tem času je bil končan prvi demografski prehod, 
omenjen v poglavju 3.3., ko se je rodnost ustalila na razmeroma nizki ravni. Vendar pa se je 
začela rodnost v tem obdobju ponovno zniževati; najprej v zahodni, nato tudi v drugih delih 
Evrope. Drugi demografski prehod razlaga in opisuje spreminjanje obnašanja ljudi v zvezi z 
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oblikovanjem in življenjem družin s porastom izven zakonskih skupnosti, enostarševskih 
družin, kasnejšim odločanjem za starševstvo, rojevanjem otrok izven zakonske zveze, 
naraščanjem deleža žensk brez živorojenih otrok, vedno večjo pogostostjo razvez, kar 
posledično vodi do zelo nizkih stopenj rodnosti (Coleman, 2005, str. 11). Trend v Evropi gre 
v smeri velikega števila majhnih gospodinjstev. Povprečna velikost gospodinjstva v državah 
EU15 je bila v letu 2005 2,4 člana, medtem ko naj bi do leta 2025 padla na 2,2 člana. 
Zaskrbljujoč je tudi podatek o zelo velikem povečanju enostarševskih družin. Okoli leta 1960 
je bilo teh v državah EU15 le okoli 16 %, v letu 2005 že 28 %, do leta 2025 pa naj bi delež 
narasel na 37 % (Beets, 2006, str. 36 in 37). V letu 1980 je bila povprečna starost žensk ob 
rojstvu prvega otroka le v redkih državah nad 25, z letom 2000 pa se je povprečna starost ob 
rojstvu prvega otroka zvišala na približno 30 let. Predvsem v državah zahodne Evrope, v 
Avstriji in Nemčiji, je življenje brez otrok postalo idealni življenjski stil. Tudi v ostalih 
evropskih državah se veliko parov odloča za življenje brez otrok, čeprav narašča tudi število 
parov, ki otrok ne morejo imeti zaradi bioloških težav. Podaljšuje se tudi trajanje starševstva, 
saj otroci veliko dlje časa kot včasih preživijo v domu svojih staršev, kar pomeni zanje veliko 
finančno breme (Billari, 2005a, str.77). 

Starševstvo je nepovratna odločitev v življenju posameznika in ima pomembne posledice tudi 
na drugih področjih njegovega življenja. Moški in ženske se danes kasneje odločajo za takšno 
ali drugačno obliko skupnosti, kar ima za posledico tudi kasnejše prehajanje v svet odraslih in 
tudi pomembno vpliva na kasnejše odločanje za starševstvo. Raziskave v zadnjem času kažejo 
na vedno večjo nepovezanost med poroko in starševstvom, ki jo dokazujejo s kazalnikom 
deleža rojstev neporočenim materam. V obdobju od 1980 do 2000 namreč niti ena evropska 
država ni pokazala padajočega trenda tega kazalnika, v nekaj državah je bil nasprotno porast 
izredno skokovit. V letu 2003 je bilo večino izvenzakonskih rojstev zaslediti v nordijskih in 
severovzhodnih evropskih državah, kjer so bili že leta 1980 deleži izvenzakonskih rojstev zelo 
visoki (Švedska 56 %, Norveška 50 %, Estonija 56 % v letu 2002), na drugi strani pa so 
nekatere države s tem deležem, nižjim od 10 % (Ciper 3,5 % in Grčija 4 % v letu 2000), 
čeprav tudi v teh državah delež narašča (Billari, 2005, str. 22). Nepovezanost poroke in 
starševstva ima pomembne posledice tudi v odnosu med obnašanjem partnerjev in rodnostjo. 
Za novo tisočletje je značilno, da je rodnost višja v državah z višjimi stopnjami ločitev, višjim 
deležem izvenzakonskih rojstev in višjo povprečno starostjo ob prvi poroki. Veliko število 
ločitev pomeni tudi oblikovanje novih skupnosti, preoblikovanih družin, kjer je starš lahko 
vsak odrasel človek, ki je sposoben prevzeti starševsko odgovornost do vzgoje otroka (stari 
starši, očimi ali mačehe, drugi odrasli sorodniki, posvojitelji, rejniki in drugi). 

Pomembna socialno-ekonomska sprememba v večini evropskih držav v zadnjih desetletjih je 
tudi vedno višja izobrazba žensk in njihova vključenost na trg dela. Ženske dalj časa študirajo 
in pogosto dosežejo višjo raven izobrazbe kot moški. Daljše šolanje na eni strani pomeni 
kasnejšo odločitev za materinstvo, na drugi strani pa se bolj izobražene ženske srečujejo z 
višjim oportunitetnim stroškom starševstva, saj se v času nosečnosti in nege otroka 
odpovedujejo visoki plači na delovnem mestu. Višja izobrazba žensk vodi v odlaganje 
odločitve za materinstvo in znižuje rodnost, vendar pa je odnos med delom in materinstvom 
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lahko tudi drugačen. Res je, da visoka izobrazba in vključenost žensk na trg dela le-tem 
otežuje postati mati, vendar pa na drugi strani relativno visoke plače na rodnost vplivajo v 
pozitivni smeri. Odnos med materinstvom, delom in izobraževanjem pa je po evropski 
raziskavi o rodnosti in družini, objavljeni leta 2004, sledeč; materinstvo je v času študija (v 
starosti ženske 20 do 24 let) redek pojav, medtem ko se delež mater v poznih dvajsetih letih, 
ki delajo s polovičnim ali polnim delovnim časom, giblje med 0 in 100 %. Najnižji delež 
zaposlenih mladih mater je v Nemčiji (13,5 %), na drugi strani pa izstopa Slovenija (85,5 %: 
od tega 79,2 % polni delovni čas, 6,6 % polovični delovni čas) z najvišjim deležem (Billari, 
2005, str. 26). 

Pomembno vlogo pri oblikovanju družine ima tudi država s svojimi političnimi ukrepi kot 
tudi njeni ekonomski trendi. Gre za ukrepe na področju nadomestil za starševski dopust, 
nadomestil za nego otroka, ki povečujejo možnost usklajevanja dela in družine, subvencij 
vrtcev, stanovanjskih ugodnosti in druge. Vendar pa se je ob tem potrebno zavedati, da lahko 
isti ukrep povzroči različne reakcije v različnih družbah, kot tudi različne reakcije znotraj 
različnih skupin v isti družbi. Pojavlja pa se tudi vprašanje, ali odločitev za otroka pomeni za 
določeno družino prehod v revščino, saj v vseh državah ni enako poskrbljeno za blaginjo 
družin. 

Drugi demografski prehod, ki ga razlagajo pravkar obravnavane spremembe, ustvarja potrebo 
po povečanju števila priseljencev, kar pomeni, da bo zahodna Evropa prej ali slej postala 
nepopolno integrirana multikulturna družba. V prilogi št. 11 je zbran pregled demografskih in 
družbenih značilnosti, povezanih s prvim in drugim demografskim prehodom v zahodni 
Evropi. 

3.4.3. Izzivi nizke rodnosti danes 
Neugodno razmerje med skupinama mladih in starih pomeni oviro za realizacijo zastavljenih 
ciljev države, kot sta na primer ekonomska uspešnost in učinkovitost. Družbe, v katerih se 
veča delež ostarelih in onemoglih, morajo namreč več sredstev namenjati za zdravstveno in 
pokojninsko zavarovanje, zato manj sredstev ostaja za nove investicije v gospodarstvo, za 
financiranje znanosti in šolstva. Zniževanje deleža aktivnega prebivalstva vodi tudi do 
znižanja deleža davkoplačevalcev glede na upravičence socialnovarstvenih storitev. 
Neugodna starostna struktura prebivalstva pa ne pomeni le ekonomskih in socialnih težav, 
ampak lahko poraja tudi politične probleme. Poglejmo v nadaljevanju podrobneje, s katerimi 
izzivi se danes zaradi neugodnih demografskih razmer srečujejo evropska gospodarstva. 

3.4.3.1. Spremembe na področju socialnega in pokojninskega zavarovanja 
Večje število prebivalstva, starejšega od 60 oziroma 65 let, pomeni zmanjšanje števila 
aktivnega prebivalstva in povečanje števila upokojencev. Delavci prehajajo z upokojitvijo iz 
statusa delovne aktivnosti v neaktivnost in tako postajajo odvisni od sistema socialne varnosti. 
Z rastjo števila upokojencev naraščajo potrebe po zagotavljanju sredstev za obveznosti iz 
pokojninskega zavarovanja in drugih socialnih obveznosti, ki vse bolj bremenijo delovno 
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aktivne. Rastoče število upokojencev je privedlo do slabšanja razmerja med delovno 
aktivnimi in upokojenci. Čim manjši je delež aktivnega prebivalstva, tem več morajo ti 
ustvariti, da lahko zagotovijo zadovoljivo življenjsko raven vzdrževanemu delu prebivalstva, 
to je prvemu (0 do 14 let) in zadnjemu (65 in več let) starostnemu razredu (Ramovš, 2003, str. 
229). Razmerje med delovno aktivno in upokojensko populacijo se je v obdobju 1980 do 
2003 v Sloveniji drastično poslabšalo, in sicer se je upokojensko breme v tem času več kot 
podvojilo, v letu 1980 je 3,62 zaposlenih vzdrževalo enega upokojenca, v letu 2003 pa le 1,52 
(Majcen et al., 2005, str. 162). 

Staranje prebivalstva je v Sloveniji kot tudi v EU pomenilo tudi staranje zaposlenega 
prebivalstva. Zaradi trenda zmanjševanja števila mlajšega prebivalstva in napovedanega 
zmanjševanja delovno sposobnega prebivalstva lahko pride do zmanjšanja plačanega 
zaposlenega prebivalstva ali celo njegovega pomanjkanja. V EU naj bi se še vedno 
naraščajoči delež delavcev, starejših od 60 let, ustavil šele okoli leta 2030, ko naj bi se 
postarale generacije povojnega izbruha rodnosti (Confronting demographic change, 2005, str. 
7). V Sloveniji sta stara pokojninska in zaposlitvena politika spodbujali k čim hitrejšemu 
upokojevanju, kar je izredno povečalo število starostnih upokojencev. Zaradi nadaljnjega 
naraščanja števila upokojencev se je pojavila potreba po reformi pokojninskega sistema, ki je 
bila formalno zaključena decembra 1999. Pogoji upokojevanja so se zaostrili, s tem pa naj bi 
bili zagotovljeni pogoji za povečanje skupine delovno aktivnih, ki zagotavljajo sredstva za 
pokojninske in druge socialne obveznosti vse številčnejše skupine upokojencev. Najnižja 
starost za upokojitev se je pri moških in ženskah izenačila in je po novem zakonu za oba spola 
58 let, minimalna pokojninska doba pa je pri moških ostala 40 let, pri ženskah pa se je 
povišala s 35 na 38 let (Majcen et al., 2005, str. 24). 

Izdatki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje predstavljajo največji del izdatkov za 
socialno varnost. Pokojninski skladi osnovnega zavarovanja se sproti polnijo s prispevki 
aktivne generacije in hkrati praznijo za izplačevanje pokojnin upokojenski generaciji. Vendar 
ta medgeneracijska pogodba deluje dobro le, če so generacije med seboj uravnotežene. Ker pa 
danes temu žal ni tako, nastaja v pokojninskih skladih primanjkljaj za tekoče izplačevanje 
pokojnin, le-tega pa je mogoče rešiti z znižanjem pokojnin ali pa s krpanjem primanjkljaja iz 
državnega proračuna. Evropska komisija tudi že opozarja, da je Slovenija ena od treh članic 
EU, v katerih bodo posledice staranja prebivalstva za javne finance najhujše, zato meni, da je 
nujna pravočasna reforma pokojninskega sistema. Dr. Tine Stanovnik je za časopis Delo 
povedal, da se naš pokojninski sistem zadnjih 50 let postopno spreminja in prilagaja 
spremenjenim demografskim, ekonomskim in socialnim trendom, in predvideva, da bo okoli 
leta 2010 potrebna nova reforma, ki pa bo pomenila le nadaljnje spreminjanje obstoječega 
pokojninskega sistema (Jenko, Grgič, 2006, str. 3). 
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3.4.3.2. Posledice na področju potrošnje 
Posledice nizke rodnosti se kažejo tudi na področju potrošnje. Na področju osebne potrošnje 
se zmanjšuje povpraševanje po izdelkih, ki jih trošijo otroci, in povečuje povpraševanje po 
dobrinah, ki jih trošijo starejši, medtem ko se na področju javnih dobrin zmanjšujejo potrebe 
po otroškem varstvu, osnovnem šolanju, zdravstvenem varstvu otrok, več pa je potreb po 
domovih za ostarele in zdravstvenem varstvu starih (Malačič, 2006, str. 272). 

3.4.3.3. Višji izdatki za zdravstvo 
Države po vsem svetu, tudi v Evropi, se zaradi povečanega števila starih prebivalcev srečujejo 
z višjimi izdatki za zdravstvo. Večje je povpraševanje po zdravstvenih storitvah in zdravilih, 
hkrati pa se povečujejo pritiski po boljši dostopnosti in višji kakovosti zdravstvenih storitev. 
V svetu danes veliko držav pripravlja zdravstveno reformo, s katero želijo zmanjšati razkorak 
med povečanimi pričakovanji in omejenimi možnostmi ter omogočiti prebivalcem 
univerzalen in pravičen dostop do čim boljše zdravstvene oskrbe (Keber et al, 2003, str. 36). 
Manjše število rojstev na drugi strani pa pomeni manjšo potrebo na področju porodništva in 
pediatrije. 

3.4.3.4. Uravnavanje migracij ter skrb za povečevanje inovativnosti in produktivnosti 

Mnoge evropske države rešujejo demografske težave s priseljevanjem tuje delovne sile. V EU 
so pričeli oblikovati politiko uravnavanja ekonomskih migracij iz tretjih držav, torej držav 
nečlanic EU. Gre za zakonodajo na področju sezonskih delavcev, transferja delavcev znotraj 
podjetij, migrantov s posebnimi znanji, pogodbenih partnerjev in drugih kategorij delavcev 
(An EU Approach to Economic Migration, 2005). S tem naj bi rešili problem upadanja števila 
aktivnega prebivalstva, saj se ob trenutnem trendu staranja bojijo padca letne rasti BDP z 
današnjih 2–2,5 % na 1,25 % v letu 2040. Zaradi tega si Evropska komisija prizadeva 
uresničiti tudi pripravljene politike, usmerjene v zaposlovanje predvsem žensk ter mlajših in 
starejših prebivalcev (pri tem so potrebni večji napori za vključevanje mladih na trg dela, saj 
ima ta del populacije običajno kot primarni cilj dokončanje študija in kasnejše vključevanje na 
trg dela), politike, usmerjene v spodbujanje investicij v človeške vire ter v inovacije in v 
povečanje produktivnosti (Confronting demographic change, 2005, str. 7). Staranje 
prebivalstva naj bi namreč imelo negativne posledice na področju inovativnosti in 
produktivnosti. Po mnenju mnogih demografov so starejši ljudje manj inovativni, težje 
prilagodljivi različnim spremembam, manj nagnjeni k tveganju, ki je nujno potrebno pri 
zdravem gospodarskem razvoju in manj pripravljeni sprejemati vse vrste napredka, kot je to 
značilno za mlade (Malačič, 2006, str. 271).  

Slovenska politika in tudi širša javnost sta do migracij tujcev zadržani, če že ne nenaklonjeni. 
Ob tem običajno slišimo opozorila o pasteh in težavah, ki jih v družbo vnašajo priseljenci. 
Bivši minister za delo, družino in socialne zadeve dr. Drobnič je menil, da smo Slovenci 
premajhen narod s prebogato dediščino, da bi demografsko politiko reševali s priseljevanjem, 
čeprav se zaradi vpetosti v evropski prostor zagotovo ne bomo uspeli izogniti odseljevanju in 
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priseljevanju ljudi (Milakovič, 2006, str. 37). Nasprotno pa dr. Bogomir Kovač meni, da je 
povečanje migracij na več kot 10000 selitvenega prirastka letno edina učinkovita rešitev 
trenutnih demografskih razmer v Sloveniji (Kovač, 2006, str. 29). 

3.4.3.5. Politični problemi 
Trenutna neugodna starostna struktura prinaša tudi probleme na političnem področju, saj se 
struktura volilnega telesa nagiba vedno bolj v prid starejših in v škodo interesov mlajših 
generacij (Černič Istenič, 1994, str.15). Če se starejši povežejo v močno in uspešno politično 
stranko, se njihov vpliv še poveča. Velik politični vpliv pa lahko privede tudi do zlorabljanja 
politične moči za doseganje ciljev, ki so za dolgoročni gospodarski razvoj škodljivi, kot je na 
primer povečevanje pokojnin, čeprav za to ni zdrave ekonomske osnove. Otroci in mladina pa 
imajo v družbi že po naravi svojega položaja veliko manjši vpliv in slabše možnosti vplivanja 
na nosilce političnega odločanja. Veliko manj je tudi tistih skupin družbenega pritiska, ki bi 
za osnovni cilj imele izboljšanje položaja otrok in mladine v družbi (Malačič, 2005, str. 16). 

3.4.3.6. Odnosi med generacijami in rodovi 
Nova struktura prebivalstva z manj mladimi ljudmi in z več starejšimi kot kdaj koli zahteva 
tudi nove oblike odnosov med posameznimi generacijami, ki morajo temeljiti na medsebojni 
podpori in prenosu sposobnosti in izkušenj. Potrebna je boljša integracija vedno manjšega 
števila mladih ljudi, katerih raven izobrazbe je precej višja od starejših generacij. S temi 
značilnostmi predstavljajo potencial za višjo produktivnost in večjo prilagodljivost na 
delovnem mestu. V državah EU pa je potrebno sprejeti dejstvo, da postajajo mladi redkost in 
celo podcenjen vir in jim je potrebno pri vključevanju v ekonomsko življenje pomagati. 
Podatki namreč kažejo, da je bila stopnja brezposelnosti pri starih do 25 let decembra 2004 
17,9 %, kar je veliko več od deleža brezposelnih, starejših od 25 let (7,7 %). Mladi so pogosto 
diskriminirani zaradi svoje mladosti in pomanjkanja delovnih izkušenj, sposobnosti, ki se jih 
naučijo v šoli pogosto ne ustrezajo zahtevam na delovnem mestu. Zato se tu postavlja pod 
vprašaj tudi ustreznost šolskega sistema (Confronting demographic change, 2005, str. 23). 

Veliko mladih zaposlenih ljudi bo želelo preživeti več časa s svojimi otroki, zato se pojavlja 
potreba po novi, prilagodljivejši in prožnejši organizaciji delovnega časa. Dodatna možnost za 
boljše prilagajanje družinskega in delovnega življenja je tudi tehnološki napredek. Večja 
kakovost služb in delovnega okolja pa lahko še dodatno prispeva pri zadrževanju ljudi na 
delovnem mestu, saj se na ta način zmanjša tveganje nesreč na delovnem mestu in izboljša 
zdravje delavcev, še posebej starejših. 

Oblikuje se tudi novo okolje za starejše ljudi. Napovedi pravijo, da bo število starih od 65 do 
79 let pomembno naraslo po letu 2010 in še okoli leta 2030 (za dodatnih 37,4 %). Starejši 
bodo aktivnejši in boljšega zdravja, če se bodo trenutni trendi nadaljevali. Starejši bodo želeli 
starost preživeti v drugi državi, trošili bodo več blaga in storitev in imeli aktivnejše socialno 
življenje, lahko bodo nadaljevali z delom ali kombinirali delo z upokojitvijo, nekateri bodo 
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želeli pomagati svojim otrokom in vnukom in si zagotovili, da bo njihovo premoženje prešlo 
v roke mlajše generacije. 

Dodaten izziv je naraščajoče število zelo starih ljudi, ljudi starejših od 80 let. Med leti 2005 in 
2010 naj bi po napovedih njihov delež v EU narasel za 17,1 %, med 2010 in 2030 pa še za 
dodatnih 57,1 % (Confronting demographic change, 2005, str. 25). Na tem mestu se pojavi 
potreba po socialnih službah in službah za nego starejših na ravni lokalnih skupnosti. Vedno 
večji je delež starih ljudi, ki živijo sami, in zanje družine same ne bodo sposobne skrbeti. 
Boljši zdravstveni profil današnjih generacij naj bi pomenil boljše zdravje teh generacij v 
zadnjem življenjskem obdobju. Starejši bodo lahko dlje časa živeli samostojno na svojih 
domovih in bo intenzivna nega potrebna le čisto ob koncu življenjskega obdobja. 

4. PREBIVALSTVENA POLITIKA 
Demografski ali prebivalstveni problemi so tipični družbeni problemi, za katere je značilno, 
da jih družba poskuša reševati s političnimi sredstvi ali s politiko, prilagojeno konkretnim 
problemom. Države EU se zavedajo, da se morajo nemudoma soočiti s problemom staranja 
prebivalstva in sprejeti ukrepe za njegovo obnavljanje. Hitro se namreč širi spoznanje, da bo 
imelo zaostrovanje demografskih razmer številne negativne in težko popravljive posledice. 
Staranje prebivalstva in upadanje števila prebivalstva sta v osnovi odvisna od rodnosti, 
smrtnosti in migracij ter zahtevata ukrepe države na številnih področjih socialno-
ekonomskega življenja. Trenutni izzivi so za oblikovalce socialnih politik, povezanih z 
družinskimi zadevami, osnovani na hitrih gospodarskih, socialnih, kulturnih in političnih 
spremembah, ki Evropo zadevajo v zadnjih letih. Glavni izzivi so, poleg zmanjševanja števila 
prebivalstva in njegovega staranja, še vedno večja raznolikost in nestabilnost partnerskih 
zvez, nov odnos med spoloma in njegov vpliv na družinsko življenje, spremenjen odnos med 
družino in plačanim delom ter vedno večja individualizacija, ki ogroža solidarnost med 
generacijami (Krieger, 2004, str. 2). 

4.1. Opredelitev prebivalstvene politike 
Prebivalstveno politiko lahko definiramo kot splet demografskih ciljev, ki jih poskušajo 
doseči nosilci prebivalstvene politike z ukrepi in aktivnostmi, ki so utemeljeni na določenih 
načelih, normah in vrednotah (Malačič, 2006, str. 273). Literatura navaja ožjo in širšo 
opredelitev prebivalstvene politike, in sicer glede na to, kako so opredeljeni demografski cilji. 
Tako se prebivalstvena politika v ožjem smislu nanaša le na obseg, strukturo ter porazdelitev 
prebivalstva in njegovih značilnosti, v širšem smislu pa se nanaša tudi na medsebojni odnos 
med demografsko ter ekonomsko in družbeno reprodukcijo. V primeru, da je prebivalstvena 
politika javno objavljena s strani ustreznega vladnega ali drugega državnega organa in da se 
izvajajo konkretni ukrepi in aktivnosti za uresničitev opredeljene in sprejete politike, 
govorimo o eksplicitni prebivalstveni politiki. Večina sodobnih držav danes nima eksplicitno 
izraženih prebivalstvenih politik, temveč uporablja delne ukrepe z bolj ali manj neposrednimi 
učinki na reprodukcijo prebivalstva. 
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Prebivalstvena politika deluje v interesu dolgoročne družbene blaginje in na obseg 
prebivalstva vpliva z uravnavanjem pogostosti rojstev, selitev, poročnosti, migracij, zgolj 
teoretično pa vpliva tudi na smrtnost. S svojimi ukrepi poskuša vplivati na rast, obseg in 
strukturo prebivalstva ter skupnosti, v katerih prebivalstvo živi. 

Nosilci prebivalstvene politike so institucije ali subjekti, ki politiko izvajajo. Največkrat je 
nosilec prebivalstvene politike država in njena vlada, ki je v literaturi tudi največkrat 
omenjena, vendar pa država še zdaleč ni edina, ki se ukvarja s prebivalstveno problematiko. 
Vedno pogosteje se kot nosilci prebivalstvene politike pojavljajo še različne nevladne 
organizacije in društva, verske organizacije, politične stranke in tudi vplivni posamezniki.  

4.2. Tipi prebivalstvenih politik 
S cilji, ki jih politika želi doseči, so opredeljeni posamezni tipi prebivalstvenih politik. Tako 
poznamo količinsko ali kvantitativno prebivalstveno politiko, ki se zavzema za količinsko 
izražene cilje. Kakovostna ali kvalitativna prebivalstvena politika pa se zavzema za doseganje 
večje kvalitete prebivalstva. Ta dva tipa politik je možno deliti še naprej na razširitveno ali 
ekspanzivno (cilj – povečati obseg prebivalstva in njegove rasti) , omejitveno ali restriktivno 
(cilj – omejevanje ali celo zmanjševanje rasti prebivalstva) in prerazdelitveno ali 
redistributivno (cilj – ozemeljska prerazdelitev prebivalstva). V okviru razširitvene 
prebivalstvene politike ločimo še pronatalitetno, ki se zavzema za spodbujanje rojstev in 
imigracijsko politiko, le-ta pa se zavzema za neto priseljevanje, znotraj omejitvene pa še 
antinatalitetno, ki sledi cilju omejevanja rojstev, in emigracijsko, ki ima cilj neto odseljevanje 
prebivalstva. Ob vseh tipih prebivalstvenih politik je potrebno omeniti, da v praksi nikjer ne 
najdemo povsem čistih tipov politik, ampak so večinoma zmes različnih tipov (Malačič, 2006, 
str. 277). 

4.3. Prebivalstvena politika v razvitih državah 
Razvite države, ki se srečujejo z demografskimi problemi velikega znižanja rodnosti, 
izrazitega staranja prebivalstva, zelo nizke ali celo negativne rasti prebivalstva, reprodukcije, 
ki ne zagotavlja enostavnega obnavljanja generacij, morajo razvijati pronatalitetno in 
imigracijsko prebivalstveno politiko; gre torej za spodbujanje rodnosti in priseljevanja, za 
razliko od nerazvitih držav, kjer se soočajo s pojavom previsoke rodnosti nasproti smrtnosti in 
kjer tudi priseljevanja ne morejo bistveno omiliti demografskih, ekonomskim in drugih 
problemov. 

Razvite države so do sedaj uporabljale večinoma ekonomske ukrepe prebivalstvene politike. 
Na ravni gospodinjstev so bili to ukrepi, ki so zniževali stroške družine pri reji, vzgoji in 
izobraževanju otrok, in ukrepi, ki bi ženskam olajšali združevanje reproduktivne funkcije z 
zaposlitvijo. Na makro ravni pa so bile uvedene predvsem davčne olajšave za družine z 
otroki. Pomemben del ukrepov se nanaša tudi na uporabo kontracepcijskih sredstev ter na 
odnos do splava in sterilizacije. Ker pa morajo snovalci prebivalstvenih politik v sodobnih 
državah upoštevati človekove pravice, ki vključujejo tudi prostovoljno odločanje o rojstvu 
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otrok, bodo morale države ustvariti takšne razmere, v katerih bodo ljudje pripravljeni 
prostovoljno roditi otroke. 

4.4. Povezanost prebivalstvene, družinske in drugih politik 
Opredelitev odnosa med prebivalstveno in družinsko politiko ni enostavna, saj niti družinska 
niti prebivalstvena politika nimata strogo definiranega polja, kot ga imajo druge politike, npr. 
zdravstvena, izobraževalna, agrarna politika in druge. Srečamo se s problemom, kako določiti 
njune posebnosti ter njune skupne in nasprotujoče si smeri delovanja. Družina in prebivalstvo 
nasploh, posredno ali neposredno zadevajo vsako politiko, zato lahko celo rečemo, da sta 
družinska in prebivalstvena politika del vsake druge politike. Družino in prebivalstvo na nek 
način prizadenejo ukrepi v zdravstvu, stanovanjski politiki, izobraževanju, zaposlovanju, 
dohodkovni, davčni in drugih politikah, s čimer se ustvarjajo razmere za razvoj prebivalstva. 
Večina tega, kar počne država, na določen način vpliva na družino na eni in demografsko 
situacijo na drugi strani (Boh, 1989, str. 108). 

Družinska politika je zbir pravnih norm, dejavnosti in ukrepov države, ki želi na ta način 
ustvariti ustrezne razmere za družinsko življenje. Je del socialne politike in jo lahko 
poimenujemo tudi kot socialno politiko za družino. Osnovni cilj družinske politike je 
zagotoviti pogoje za nemoteno in kvalitetno reprodukcijo, zato ima v družinski politiki 
prednost otrok in zagotavljanje njegovih interesov. Lahko rečemo, da družinska politika prek 
svojih instrumentov (in ob pomoči drugih politik, ki niso eksplicitno družinske) ureja 
materialni, socialni in pravni položaj družine in na ta način ustvarja možnosti za rojstvo in 
varno otrokovo življenje na eni in za neprekinjeno reprodukcijo na drugi strani. Ostali cilji 
družinske politike so strnjeni spodaj (Boh, 1993, str. 221 in Družina, Ministrstvo za delo, 
2007): 
- vključiti celotno populacijo oziroma biti usmerjen k vsem družinam, 
- upoštevati številčnost družinskih oblik in potreb, ki iz tega izhajajo, 
- spoštovati avtonomnost družine in individualnost njenih posameznih članov, 
- zaščititi otrokove pravice v družini in družbi ter dajati prednostno mesto kakovosti 

življenja otrok, 
- ustvariti materialne razmere za zadovoljevanje stanovanjskih potreb družin, 
- zagotavljati enake možnosti obeh spolov, 
- vzpostavljati raznovrstne oblike storitev in omogočati, da družine izbirajo med različnimi 

možnostmi, 
- zagotoviti delni prispevek družbe k stroškom za vzdrževanje otrok, 
- zagotoviti dodatno varstvo družin v specifičnih situacijah in stanjih, 
- ustvariti ustrezne razmere za rojstvo otrok, 
- ustvariti razmere za najugodnejšo rast, razvoj in izobraževanje mladih generacij, 
- ustvariti razmere za harmonično usklajevanje materinih delovnih in družinskih 

obveznosti, 
- pomagati pri oblikovanju želenih družinskih odnosov, ki pomembno vplivajo na delo in 

delovne odnose, 
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- oblikovati odnose med družino, državo in družbenimi ustanovami, ki jih družina 
potrebuje, 

- posredovati in pomagati pri izpolnjevanju osnovnih funkcij v družinah, ki tega ne zmorejo 
same bodisi zaradi materialnih bodisi zaradi nematerialnih vzrokov. 

Z družinsko politiko tako hote ali nehote vplivamo na demografsko stanje prebivalstva. Z 
ukrepi na področju zdravstva, stanovanjske politike, izobraževanja, zaposlovanja idr. ne 
vplivamo samo na družino, ampak tudi na celotno prebivalstvo, na njegovo rast in razvoj. 
Družinska politika je tudi sredstvo za aktivno spreminjanje in vplivanje na smer in intenziteto 
družbenega razvoja. Zato je njeno skrbno načrtovanje pomembno ne le za blaginjo in 
kakovost življenja vsakega posameznika in vsake posamezne družine, ampak za celotni razvoj 
določene družbe. Strokovnjaki so vse bolj prepričani, da je za rodnost pomembno, kakšna je 
interakcija med ukrepi družinske politike in socio-ekonomskim razvojem.  

Družinska politika je, kot vidimo, sestavljena iz mnogih komponent. Opredelimo jo lahko 
zelo ozko, s pomočjo tradicionalnih komponent, ki so: neposredni finančni transferji 
(družinski prejemki, stanovanjske ugodnosti, šolske štipendije in drugi), posredni finančni 
transferji (davčne olajšave in podobno), porodniški in starševski dopust in nadomestila zanju  
ter ustanove za varstvo otrok. Glede na to ozko definicijo lahko rečemo, da družinska politika 
vključuje ugodnosti in storitve, ki so usmerjene samo na pare z otroki in/ali na enostarševske 
družine. Opredelimo pa jo seveda lahko še veliko širše, z netradicionalnimi komponentami 
(nadomestila za nego starejših, politike zaposlovanja), družinsko zakonodajo (zakonodaja na 
področju porok, razvez, pravice za izvenzakonske skupnosti, zakonodaja na področju splava 
in kontracepcije, na področju zlorab), storitvami (izobraževanje, zdravstvo, zavetišča za 
zlorabljene otroke) in drugimi javnimi politikami. Družinsko politiko tako razširimo na vse 
javne politike, ki lahko imajo potencialni vpliv na boljše pogoje za življenje družin, vključno 
s politikami in storitvami, povezanimi z javnim transportom, imigracijami, varno prehrano, 
podporo in ugodnostmi za brezposelne in drugimi (Gauthier, 2000, str. 1 in 17). 

Cilj prebivalstvene politike na drugi strani pa je doseči optimum v rasti, strukturi in gibanju 
prebivalstva, ki pa je izredno težko določljiv. Postavlja se vprašanje, kako določiti, kdaj je 
ljudi premalo ali kdaj jih je preveč, kdaj prebivalstvo prehitro raste, stagnira ali preveč upada, 
saj zahteva udejanjanje ciljev različnih nacionalnih politik različne velikosti prebivalstva. 

Prebivalstvena politika se lahko udejanja samo v odnosu do drugih politik in prek njih, ki 
posredno ali neposredno vplivajo na razvoj prebivalstva. Med temi politikami je prav gotovo 
na prvem mestu družinska politika. Prebivalstvene in družinske politike torej ne smemo 
enačiti in prav tako je nedopustno eno podrediti drugi. Družinskih ciljev ne bi smeli podrejati 
prebivalstvenim ciljem in nasprotno demografski cilji ne bi smeli določevati smeri in razvoja 
družinske politike. Cilji in metode prebivalstvene politike, ki predvsem varuje kolektivistične 
interese, ne delujejo vedno v korist otroka in družine in ne ščitijo njunih individualnih 
interesov, ki so s kolektivističnimi cilji prebivalstvene politike pogosto neusklajeni (Boh, 
1989, str. 115). 
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Družina – njene oblike, pogoji in podpora – je torej pomembna komponenta pri oblikovanju 
uspešne ekonomske in socialne politike. Pri oblikovanju politik, ki zadevajo družine, je 
potrebno, da se poskuša doseči višjo kakovost življenja za vse, višjo stopnjo zaposlenosti, 
posebno žensk in tudi starejših delavcev, boljše ravnotežje med spoloma, ustreznejše ravni 
rodnosti, višjo stopnjo vključevanja posameznikov v družbeno življenje, večje število in 
boljšo kakovost dnevnega varstva in nege otrok ter ostarelih in strpnejše okolje, v katerem bi 
se izognili »vojni« med generacijami (Krieger, 2004, str. 2). 

Obe politiki, tako družinska kot prebivalstvena, sta nujni sestavini načrtovanja družbenega 
razvoja, to je razvoja, ki mora zagotoviti normalno in neprekinjeno odvijanje obnavljanja, 
vendar ne na način, ki bi ogrožal individualne družinske interese. 

4.5. Prebivalstvena politika v Sloveniji 
O prebivalstveni problematiki je v Sloveniji v zadnjih letih precej razprav, saj so nas v to 
prisilile trenutne demografske razmere. V Sloveniji je za demografsko problematiko 
predvsem odgovorno ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, pojavlja pa se vedno več 
društev in interesnih združenj, ki želijo doseči premik na tem področju, saj, kot bomo videli v 
nadaljevanju, vlada na tem področju do sedaj ni bila posebej učinkovita. Ključna pri reševanju 
nastalih demografskih razmer je torej aktivnejša prebivalstvena politika, ki bo z vrsto 
ekonomskih in socialnih ukrepov na trgu dela in pri družinski politiki blažila nevarnost 
poznega in omejenega rojevanja otrok. 

4.5.1. Zgodovina prebivalstvene politike v Sloveniji 
V Sloveniji smo imeli v preteklih letih in desetletjih le posamezne nepovezane in delne 
elemente prebivalstvene politike, ki so se izražali s socialno, izobraževalno, zdravstveno, 
stanovanjsko, ekonomsko, družinsko in drugimi politikami. Sestavljali so jih ukrepi in 
aktivnosti, ki so bili usmerjeni zlasti k doseganju socialnih in nekaterih ekonomskih ciljev, v 
nobenem primeru pa niso imeli neposrednih demografskih ciljev. Otroški dodatek, porodniški 
dopust, brezplačno zdravstveno varstvo otrok, sofinanciranje otroškega varstva, število 
družinskih članov in otrok kot kriterij za dodeljevanje stanovanjskih pravic in posojil, dolžine 
dopusta ipd. so imeli javno poudarjene socialne cilje, o demografskih ciljih pa se javno ni 
govorilo (Malačič, 1989, str. 417). 

Nepopolnost slovenske prebivalstvene politike se kaže tudi v družbenih dokumentih in 
institucijah, ki naj bi se z njo ukvarjali. Z vprašanji prebivalstvene politike so se obrobno 
ukvarjali zvezna in nekaj republiških resolucij o načrtovanju družine ter nekateri srednjeročni 
in dolgoročni planski dokumenti, ki so omenjali nekatera vprašanja, povezana z 
zaposlovanjem in delovno silo. Edina izjema je bil Koncept dolgoročnega razvoja Jugoslavije 
do leta 1985, ki ga je sprejela zvezna skupščina leta 1975. V njej je bila začrtana 
prebivalstvena politika posebej za območja z visoko in posebej za območja z nizko rodnostjo, 
ki pa žal nikoli ni zaživela v praksi. 
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Pomembnejši element prebivalstvene politike je bila ukinitev prepovedi splava, sprejeti so bili 
tudi predpisi o pogojih za umetno prekinitev nosečnosti. Ta korak na poti k liberalizaciji na 
področju družine je bil dokončno formaliziran v zvezni ustavi iz leta 1974, kjer je bilo 
zapisano določilo o svobodnem odločanju o rojstvih otrok. Slovenska republiška ustava je to 
pravico nadgradila z obveznostjo družbe, da zagotovi potrebno izobrazbo, socialno varstvo in 
zdravstveno pomoč za realizacijo te pravice. S tem je povezana tudi istega leta sprejeta 
republiška resolucija o načrtovanju družine, ki uveljavlja svobodno in odgovorno starševstvo. 
Tudi ustava samostojne Slovenije je ohranila pravico do svobodnega odločanja o rojstvih 
otrok (Malačič, 2005, str. 14). 

Osamosvojitev Slovenije in obdobje tranzicije sta v ospredje postavila izgradnjo novega 
pravnega sistema, uveljavitev demokratične politične ureditve, prehod v tržno kapitalistično 
gospodarstvo in kasneje še priprave na vstop v EU. Vse to pa je povsem zameglilo nekatera 
druga pomembna družbena področja, med njimi tudi vprašanje prebivalstvene politike. Edini 
dokument s področja prebivalstvene politike, ki je bil v devetdesetih letih sprejet v Državnem 
zboru, je Resolucija o politiki priseljevanja. Vendar tudi ta dokument ni zajel celovite 
migracijske problematike, temveč se je omejil le na priseljevanje v Slovenijo. 

Leta 1993 je Državni zbor republike Slovenije sprejel Resolucijo o temeljih oblikovanja 
družinske politike v Republiki Sloveniji, ki naj bi sledila temeljnim vrednotam: varnost, 
svoboda, solidarnost, blaginja in enakost. V uvodu resolucije sta izpostavljena pomen in vloga 
družine v družbi in tudi potreba po njenem varstvu s strani države. Omenjena temeljna načela 
so potrjena v Splošni deklaraciji o človekovih pravicah, v Mednarodnem paktu o ekonomskih, 
socialnih in kulturnih pravicah ter Mednarodnem paktu o državljanskih in političnih pravicah. 
Najnovejši mednarodni dokument s tega področja pa je Konvencija o otrokovih pravicah, ki 
med drugim določa, da je potrebno vsakemu otroku priznati pravico do življenjske ravni, ki 
ustreza njegovemu telesnemu, umskemu, duhovnemu, nravstvenemu in družbenemu razvoju, 
pri čemer eden ali oba starša nosita glavno odgovornost, da v skladu s svojimi sposobnostmi 
in gmotnimi možnostmi zagotovita življenjske pogoje, potrebne za otrokov razvoj. Države pa 
morajo sprejeti vse ustrezne ukrepe, s katerimi bodo staršem pri tem pomagale in če je 
potrebno, zagotovile materialno in druge programe pomoči (Resolucija o temeljih oblikovanja 
družinske politike v Republiki Sloveniji, 1993, str. 2076). Resolucija poudarja, da naj bi 
država z družinsko politiko vplivala na pogoje za nastanek in varnost družine ter njen razvoj, 
njen temeljni cilj pa je bil ustvarjanje pogojev za izboljšanje kakovosti življenja vseh družin 
in za enake možnosti osebnega razvoja vseh članov družine. Njeni ukrepi so se oblikovali in 
uresničevali na ekonomsko-fiskalnem področju, na področju družbenih služb ter drugih 
splošnih in osebnih dejavnosti, na področju zaposlovanja ter stanovanjskega gospodarstva. 

V posebnem razdelku Resolucije z naslovom »Delo, zaposlitev, zaposlovanje« najdemo še 
podrobneje opredeljene namene države v usklajevanju dela in družine. Resolucija izpostavlja, 
da se družinska politika in politika zaposlovanja stikata v primeru, ko posameznik deli in 
usklajuje svoj čas med družinskimi obveznostmi in profesionalnimi aktivnostmi. Gre za 
problem porabe in delitve časa, za uveljavljanje enakih možnosti spolov, za upoštevanje 
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družinskih potreb v profesionalni sferi ter za usklajevanje potreb družinskega življenja in 
starševske odgovornosti s poklicnimi aktivnostmi (Švab, 2003, str. 1117). 

4.5.2. Ukrepi prebivalstvene politike v Sloveniji 
Slovenija tudi danes še ni sprejela celovitega dokumenta prebivalstvene politike, zato bom v 
nadaljevanju navedla ukrepe družinske politike, ki jo določa zakon o starševskem varstvu in 
družinskih prejemkih iz leta 2006, ter ukrepe zakona o dohodnini, zakona o delovnih 
razmerjih, stanovanjskega zakona, zakona o invalidskem in pokojninskem zavarovanju, ki 
zadevajo starševstvo oziroma družino. Obravnavanje ukrepov, ki bi zadevali prebivalstvo kot 
celoto, bi bilo za mojo nalogo preobsežno, saj se le-ta omejuje na problem nizke rodnosti, ki 
pa je povezana predvsem z razmerami v družini. Kakšno pomoč danes slovenske družine in 
starši lahko pričakujejo od države, si poglejmo v naslednjih točkah. 

4.5.2.1. Družinska politika 
V Sloveniji je z letom 2002 pričel veljati nov zakon o starševskem varstvu in družinskih 
prejemkih (ZSDP), ki je bil deležen določenih sprememb in dopolnitev v letih 2003 in 2006. 
Zakon prinaša novosti pri enakopravnejši delitvi obveznosti pri vzgoji in varstvu otroka. 
Očetom je omogočeno, da postanejo resnejši partner tudi v prvih obdobjih otrokovega 
življenja. Imajo namreč samostojno pravico do dopusta v času porodniškega dopusta matere, 
v dogovoru z njo pa si lahko delijo tudi pravico do dopusta za nego in varstvo otroka in 
podaljšanega dopusta. Posebne pravice imajo tudi starši, ki se jim rodijo dvojčki, 
nedonošenčki, starši, ki imajo doma že dva otroka do osmega leta starosti ali otroka s 
posebnimi potrebami. Novosti so tudi na področju posvojitev ter načinu izrabe dopusta. 

4.5.2.1.1. Starševski dopust in starševsko nadomestilo 
Starševski dopust je določen v koledarskih dnevih za polno odsotnost z dela in obsega 
porodniški dopust, očetovski dopust, dopust za nego in varstvo otroka in posvojiteljski 
dopust. Vse vrste starševskih dopustov nosijo tudi pravico do starševskega nadomestila. 
Osnova za posamezno vrsto starševskega nadomestila je povprečna osnova, od katere so bili 
obračunani prispevki za starševsko varstvo v zadnjih 12 mesecih pred vložitvijo prve vloge za 
starševski dopust. 
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Tabela 10: Vrste starševskega dopusta in nadomestila ter njune značilnosti. 
Vrsta starševskega 
dopusta/nadomestila 

Trajanje Način izrabe 

Porodniški dopust/porodniško 
nadomestilo 

105 dni Izrabi se v strnjenem nizu v obliki polne odsotnosti z 
dela. Mati mora porodniški dopust nastopiti 28 dni pred 
predvidenim datumom poroda, ki ga določi ginekolog. 

Očetovski dopust/očetovsko 
nadomestilo v času očetovskega 
dopusta v trajanju 15 dni; za 75 
dni mu Republika Slovenija 
zagotavlja plačilo prispevkov za 
socialno varnost od minimalne 
plače. 

90 dni in je 
neprenosljiv 

Oče mora izrabiti očetovski dopust do dopolnjenega 
šestega meseca starosti otroka v trajanju najmanj 15 
dni v obliki polne odsotnosti z dela. Če koristi 
porodniški dopust, te pravice nima. 

Oče lahko izrabi očetovski dopust v trajanju 75 dni v 
obliki polne odsotnosti z dela najdlje do 3. leta starosti 
otroka. 

Dopust za nego in varstvo 
otroka/nadomestilo za nego in 
varstvo otroka 

260 dni,  

v določenih 
primerih tudi 
več 

Eden od staršev ima pravico do izrabe dopusta za nego 
in varstvo otroka neposredno po preteku porodniškega 
dopusta. 

- ob rojstvu dvojčkov se podaljša za 90 dni, 

- ob rojstvu več otrok za vsakega nadaljnjega za 
dodatnih 90 dni, 

- ob rojstvu nedonošenčka se podaljša za toliko dni, 
kolikor je bila nosečnost krajša od 260 dni, 

- ob rojstvu otroka, ki potrebuje posebno nego in 
varstvo, se podaljša za dodatnih 90 dni na podlagi 
mnenja zdravniške komisije, 

- ko starša ob rojstvu že varujeta in vzgajata dva 
otroka do starosti 8 let, se dopust podaljša za 30 dni, 
za tri otroke za 60 dni, za štiri ali več otrok za 90 dni. 

Del dopusta v trajanju največ 75 dni se lahko prenese 
in izrabi najdlje do 8. leta starosti otroka. 

Starša se pisno dogovorita o izrabi dopusta 30 dni pred 
pretekom porodniškega dopusta. Dopust se izrabi v 
strnjenem nizu v obliki polne ali delne odsotnosti z 
dela. 

Posvojiteljski 
dopust/posvojiteljsko 
nadomestilo 

150 dni (otrok, 
star od 1 do 4 
let) 

120 dni (otrok, 
star od 4 do 10 
let) 

Izrabi se v strnjenem nizu ob polni ali delni odsotnosti 
z dela enega ali obeh staršev hkrati, pri čemer skupno 
trajanje dopusta ne sme presegati 150 oziroma 120 dni. 

Vir: ZSDP-UPB2, 2006, 17., 19., 23., 25., 26., 29., 30., 35., 36., 40., 41. člen 

4.5.2.1.2. Krajši delovni čas in pravica do plačila prispevkov za socialno varnost 
Eden od staršev, ki neguje in varuje otroka do tretjega leta starosti, ima pravico delati krajši 
delovni čas, enako pravico ima eden od staršev težje gibalno oviranega otroka ali zmerno ali 
težje duševno prizadetega otroka, le da ta lahko dela s krajšim delovnim časom tudi po tretjem 
letu otrokove starosti, vendar ne več kot do 18. leta starosti otroka. Krajši delovni čas mora 
obsegati najmanj polovično tedensko delovno obveznost. V primeru krajšega delovnega časa 
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delodajalec delavcu zagotavlja pravico do plače po dejanski delovni obveznosti, država pa mu 
zagotavlja do polne delovne obveznosti plačilo prispevkov za socialno varnost3 od 
sorazmernega dela minimalne plače (ZSDP-UPB2, 2006, 48. člen). 

Eden od staršev, ki si na podlagi svoje dejavnosti plačuje prispevke za socialno varnost za 
najmanj 20 ur tedensko ter neguje in varuje otroka do tretjega leta starosti, ima pravico do 
plačila prispevkov za socialno varnost od sorazmernega dela minimalne plače. Eden od 
staršev težje gibalno oviranega otroka ali zmerno ali težje duševno prizadetega otroka pa ima 
enako pravico do največ 18. leta otrokove starosti. Plačilo prispevkov zagotavlja Republika 
Slovenija (ZSDP-UPB2, 2006, 48.a člen). 

Novost v zakonu iz leta 2006 je tudi pravica pri negi in varstvu dveh otrok (ZSDP-UPB2, 
2006, 48.b člen). Od 1. 1. 2007 namreč velja, da ima eden od staršev, ki neguje in varuje dva 
otroka, možnost, da pravico do krajšega delovnega časa in plačila prispevkov za socialno 
varnost podaljša do dopolnjenega šestega leta starosti mlajšega otroka. Po členu 48.c istega 
zakona pa ima eden od staršev, ki zapusti trg dela zaradi nege in varstva štirih ali več otrok, 
pravico do plačila prispevkov za socialno varnost od minimalne plače do dopolnjenega 
desetega leta starosti najmlajšega otroka. 

Ima pa delo s krajšim delovnim časom poleg pozitivnih posledic (dopušča uravnoteženje 
plačanega dela in domačega neplačanega dela) tudi negativne posledice, zaradi katerih se 
ženske v Sloveniji v večini ne odločajo za koriščenje te ugodnosti. Ženske, ki delajo za 
skrajšan delovni čas, so največkrat ujete v past poklicne stagnacije, kajti to delo je značilno 
predvsem za poklice, ki ne zahtevajo veliko znanja ali veščin, zelo redko pa je med 
strokovnimi in menedžerskimi poklici. To delo je ponavadi slabo, slabo plačano in brez 
kariernih obetov (Ule, Kuhar, 2003, str. 111 in 112). 

4.5.2.1.3. Družinski prejemki 

Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih določa kar nekaj oblik družinskih 
prejemkov, katere so to in pod kakšnimi pogoji obstajajo, je navedeno v nadaljevanju. 

Starševski dodatek 

Kadar starši po rojstvu otroka niso upravičeni do starševskega nadomestila, jim pripada 
državna denarna pomoč v obliki starševskega dodatka, ki znaša v letu 2007 175,15 EUR 
mesečno (spletna stran Centra za socialno delo Ljubljana Šiška, starševski dodatek, 2007). 
Pravica do starševskega dodatka traja 365 dni od rojstva otroka (ZSDP-UPB2, 2006, 58., 61. 
člen). 

 

 
3 Republika Slovenija plačuje prispevke zavarovanca in delodajalca za obvezno pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje, zavarovanje za primer brezposelnosti, za starševsko varstvo, za zdravstveno zavarovanje pa 
prispevke za primer bolezni in poškodbe izven dela, za pravice do zdravstvenih storitev, povračila potnih 
stroškov, pogrebnino in posmrtnino. 
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Pomoč ob rojstvu otroka 

Republika Slovenija zagotavlja pomoč ob rojstvu otroka v obliki enkratnega denarnega 
prejemka, ki je namenjen nakupu opreme za novorojenca in znaša 250,26 EUR (spletna stran 
Centra za socialno delo Ljubljana Šiška, pomoč ob rojstvu otroka, 2007). Starši se lahko 
namesto denarnega zneska odločijo tudi za zavitek opreme za novorojenca v enaki vrednosti 
(ZSDP-UPB2, 2006, 63. člen). 

Otroški dodatek 

Otroški dodatek je dopolnilni prejemek za preživljanje, vzgojo in izobraževanje otroka, kadar 
dohodek na družinskega člana ne presega 99 % povprečne plače v Republiki Sloveniji v 
preteklem koledarskem letu oz. v predpreteklem koledarskem letu, če se otroški dodatek 
uveljavlja v mesecu januarju, februarju ali marcu. 

Tabela 11: Znesek otroškega dodatka v evrih na otroka glede na dohodek na družinskega 
člana v % povprečne plače v Republiki Sloveniji v letu 2007. 

Znesek otroškega dodatka za posameznega otroka v EUR Dohodek na družinskega člana v % 
povprečne plače RS 

1. otrok 2. otrok 3. in naslednji 
otrok

do 15 % 94,44 103,89 113,34 
nad 15 % do 25 % 80,75 89,27 97,73 
nad 25 % do 30 % 61,55 68,78 76,00 
nad 30 % do 35 % 48,54 55,39 62,36 
nad 35 % do 45 % 39,69 46,32 52,91 
nad 45 % do 55 % 25,15 31,48 37,77 
nad 55 % do 75 % 18,86 25,15 31,48 
nad 75 % do 99 % 16,42 22,71 29,00 

Vir: Spletna stran Centra za socialno delo Ljubljana Šiška, Otroški dodatki, 20. 4. 2007. 

Dohodkovni razred iz zgornje tabele je določen v odstotku od povprečne mesečne plače vseh 
zaposlenih v Republiki Sloveniji za koledarsko leto pred vložitvijo zahteve. Glede na število 
otrok se skupna višina otroškega dodatka določi za vse otroke, ki so upravičeni do otroškega 
dodatka tako, da se seštejejo posamezni zneski otroških dodatkov za vsakega otroka. 

Zakon določa tudi tri izjemne primere oziroma višine otroškega dodatka: 
- za otroka, ki živi v enostarševski družini, se posamezni znesek otroškega dodatka iz tabele 

11 poveča za 10 %, 
- za 20 % se poveča posamezni znesek otroškega dodatka za predšolskega otroka, ki ni 

vključen v predšolsko vzgojo v skladu s predpisi, ki urejajo vrtce, 
- kadar otrok po 18. letu starosti sam uveljavlja pravico do otroškega dodatka, mu pripada 

otroški dodatek v višini, ki velja za prvega otroka iz tabele 11. Otrok po 18. letu lahko 
sam uveljavlja to pravico, če je brez staršev ali ne živi s starši v skupnem gospodinjstvu, 
če tako na podlagi okoliščin določi center za socialno delo. 

Do otroškega dodatka so upravičeni otroci do dopolnjenega 18. leta starosti, starejši pa v 
primeru, da se šolajo in imajo status učenca, dijaka, vajenca ali študenta, vendar le do 
dopolnjenega 26. leta starosti. Izjemoma se za otroka šteje tudi oseba po tej starosti, če traja 
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njeno šolanje na visoki stopnji pet ali šest let, ali če oseba zaradi daljše bolezni ali poškodbe 
ali služenja vojaškega roka med šolanjem ni končala šolanja v predpisanem roku. 

Dodatek za veliko družino 

Družinam z več otroki je namenjen dodatek za veliko družino in ga prejme enkrat letno. 
Višina dodatka za družino s tremi otroki je 350,73 EUR, za družino s štirimi ali več otroki pa 
427,72 EUR (ZSDP-UPB2, 2006, 76. člen in spletna stran Centra za socialno delo Ljubljana 
Šiška, dodatek za veliko družino, 2007). 

Dodatek za nego otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo 

Dodatek za nego otroka je denarni dodatek za otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo in 
je namenjen kritju povečanih življenjskih stroškov, ki jih ima družina zaradi nege in varstva 
takega otroka. Mesečna višina dodatka za nego otroka zaradi povišanih življenjskih stroškov 
je 90,08 EUR, za otroke s težko motnjo v duševnem razvoju ali težko gibalno ovirane otroke 
pa 180,21 EUR (ZSDP-UPB2, 2006, 80. člen in spletna stran Centra za socialno delo 
Ljubljana Šiška, dodatek za nego otroka, 2007 ). Pravica do dodatka za nego otroka traja za 
obdobje, ko se otroku zagotavlja posebno varstvo zaradi zdravstvenih razlogov, oziroma do 
18. leta starosti, po tej starosti pa do največ 26. leta starosti za otroke, ki se šolajo in imajo 
status učenca, dijaka, vajenca ali študenta. 

Delno plačilo za izgubljeni dohodek 

Kadar eden od staršev prekine delovno razmerje ali začne delati krajši delovni čas zaradi nege 
in varstva otroka s težko motnjo v duševnem razvoju ali težko gibalno oviranega otroka, ima 
pravico do delnega plačila za izgubljeni dohodek. Enako pravico ima tudi eden od staršev, ki 
neguje in varuje dva ali več otrok z zmerno ali težjo motnjo v duševnem ali gibalnem razvoju. 
Mesečna višina tega prejemka je minimalna plača, če eden od staršev dela skrajšan delovni 
čas, mu pripada sorazmerni del delnega plačila za izgubljeni dohodek (ZSDP-UPB2, 2006, 
84. člen). Pravica traja največ do 18. leta starosti otroka. 

4.5.2.2. Storitve predšolske vzgoje in subvencioniranje njihove cene 
Zagotavljanje javno subvencioniranih vzgojnovarstvenih zmogljivosti je eden od bistvenih 
načinov, kako družinska politika pomaga usklajevati starševske obveznosti z zaposlitvijo. Pri 
tem zakon o vrtcih navaja, da so temeljne naloge vrtcev pomoč staršem pri celoviti skrbi za 
otroke, izboljšanje kvalitete življenja družin in otrok ter ustvarjanje pogojev za razvoj 
otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti (Zakon o vrtcih ZVrt-UPB2,2005, 2. člen).  

Ceno programov predšolske vzgoje krijejo starši oziroma zakoniti zastopniki otroka in občina. 
Plačilo staršev določi občina na podlagi lestvice, ki starše razvršča v razrede, z upoštevanjem 
bruto mesečnega dohodka na družinskega člana v primerjavi s povprečno bruto plačo na 
zaposlenega v Republiki Sloveniji in premoženjem družine. V posameznem plačilnem razredu 
plačajo starši določen odstotek cene programa, kolikšen odstotek pa je razvidno iz naslednje 
tabele. Za polno plačilo se šteje plačilo 80 % cene. 
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Tabela 12: Razvrstitev staršev v razrede za znižano plačilo programa predšolske vzgoje glede 
na bruto mesečno dohodek na družinskega člana. 

Plačilni razred Bruto mesečni dohodek na družinskega člana v % 
od bruto povprečne plače na zaposlenega v RS v 

preteklem koledarskem letu 

Plačilo v % od cene 
programa 

1. do 25 % 10 % 
2. nad 25 % do 35 % 20 % 
3. nad 35 % do 45 % 30 % 
4. nad 45 % do 55 % 40 % 
5. nad 55 % do 70 % 50 % 
6. nad 70 % do 90 % 60 % 
7. nad 90 % do 110 % 70 % 
8. nad 110 % 80 % 

* povprečna bruto kumulativna plača januar–december 2006 je znašala 290.635 SIT (Povprečne kumulativne 
plače za I-XII 2006, SURS, 2007) 

Vir: Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih, 2006, 3. člen. 

V primeru, da družina razpolaga še z drugim premoženjem, se odstotek plačila cene vrtca 
spremeni skladno z naslednjimi navedbami (Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih, 
2006, 3. člen): 
- če vrednost dodatnega premoženja presega 42.000 EUR, se plačilo poveča za en plačilni 

razred, 
- če vrednost dodatnega premoženja presega 84.000 EUR, se plačilo poveča za dva plačilna 

razreda, 
- če vrednost dodatnega premoženja presega 125.000 EUR, se plačilo poveča za tri plačilne 

razrede,  
- če premoženje družine presega vrednost 210.000 EUR, je plačilo staršev 80 % cene 

programa. 

Če je v vrtec vključen več kot en otrok iz družine, starši za starejše otroke plačujejo za en 
razred nižjo ceno. Ministrstvo za šolstvo in šport pa napoveduje brezplačni vrtec za drugega 
in vse naslednje otroke v družini, ki bodo hkrati vključeni v vrtec. Omenjeni ukrep naj bi 
začel veljati septembra 2008, če bo država potrebno vsoto denarja vključila v proračun za leto 
2008 (Žolnir, 2007, str. 3). Ukrep bi poleg boljše dostopnosti vrtcev in povečanja števila 
vključenih otrok pomenil tudi precejšnje zmanjšanje finančnega bremena za družine z dvema 
ali več otroki, saj je kljub podpori občin strošek vrtca v Sloveniji kar visok. 

V šolskem letu 2006/2007 je v vseh 793 vrtcev v Sloveniji vključenih 58107 otrok, za isto 
šolsko leto velja, da je bilo odklonjenih 1761 vlog za sprejem otrok v vrtec (Otroci, vključeni 
v vrtce, SURS, 2007). Po podatkih Ministrstva za šolstvo in šport je bilo v tem šolskem letu 
od skupno 194 občin v 42 občinah4 premalo prostora (Število otrok, ki v preteklem šolskem 
                                                 
4 Občine, v katerih je bilo v šolskem letu 2006/2007 v vrtcih premalo prostora za sprejem vseh otrok, so: 
Borovnica, Braslovče, Brezovica, Celje, Cerklje na Gorenjskem, Cerkvenjak, Domžale, Gorenja vas – Poljane, 
Gorišnica, Hoče – Slivnica, Horjul, Ivančna Gorica, Izola, Kamnik, Kidričevo, Koper, Kranj, Krško, Lenart, 
Ljubljana, Logatec, Lukovica, Majšperk, Maribor, Markovci, Murska Sobota, Nova Gorica, Novo mesto, 
Pesnica, Piran, Pivka, Postojna, Puconci, Slovenska Bistrica, Škofljica, Šmarje pri Jelšah, Trebnje, Trzin, Videm, 
Vodice, Železniki in Žirovnica. 
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letu niso bili sprejeti v vrtec, 2007). Po teh podatkih torej lahko sklepamo, da v Sloveniji še 
vedno ni dovolj zmogljivosti za sprejem vseh otrok, ki jih starši želijo vključiti v vrtec. Za 
primerjavo navajam še število vseh potencialnih otrok za vključitev v vrtec, in sicer je bilo 
konec leta 2006 starih od 1 leta do vključno 5 let 89795 otrok (Prebivalstvo po izbranih 
starostnih skupinah in spolu, občine, Slovenija, polletno, SURS, 2007), kar pomeni, da je bilo 
v vrtec tako vključenih slabih 65 % otrok. 

Velik problem se je pojavil tudi v letu 2007 za vpis otrok v vrtce za šolsko leto 2007/2008, in 
sicer predvsem za prvo starostno skupino od enega do treh let. Pomanjkanje prostora za 
otroke je največje v občinah Ivančna Gorica, Kamnik, Gorišnica, Dol pri Ljubljani, Škofljica, 
Markovci, Miklavž na Dravskem polju, Majšperk, Videm, Lukovica, Brezovica, Ig, Domžale 
in Pivka. V Mariboru je dovolj prostora za vse otroke, v Ljubljani, kjer je bilo za šolsko leto 
2007/2008 na voljo 2715 mest, so zavrnili kar 1702 otroka. Na Ministrstvu za šolstvo in šport 
opozarjajo, da je problem nastajal dolgo, ko so na območjih posameznih občin gradili velika 
stanovanjska naselja, pri tem pa niso poskrbeli za ustrezno infrastrukturo. Ministrstvo naj bi v 
prihodnosti za reševanje tega problema iz proračuna namenjalo več denarja lokalnim 
skupnostim za sofinanciranje investicij v vrtce, skupaj z občinami bo pregledalo možnosti 
uporabe šolskega prostora za potrebe vrtcev, s predvidenimi spremembami zakonodaje pa se 
bodo sprostili pogoji za organiziranje dodatnih oblik vzgoje in varstva predšolskih otrok. 
Večja in pestrejša naj bi postala predvsem ponudba storitev predšolske vzgoje zasebnega 
sektorja, med njimi zasebni vzgojitelji, vzgojno-varstvena družina in varuh otrok na domu 
(Markovič Kocen, 2007, str. 4). Ne glede na vse obljubljeno se straši predšolskih otrok 
trenutno srečujejo s težavo iskanja njihovega varstva, saj morajo svojim otrokom ne glede na 
omejene kapacitete v vrtcih varstvo na nek način zagotoviti, ali pri babicah in dedkih ali pri 
zasebnih varuškah. 

4.5.2.3. Davčne olajšave zaradi otrok 

Zakon o dohodnini določa posebne olajšave za državljane Republike Slovenije, ki vzdržujejo 
družinske člane. In sicer se jim prizna zmanjšanje letne davčne osnove. Posebne olajšave za 
rezidente, ki vzdržujejo družinske člane, so določene v absolutnem znesku in za leto 2006 
znašajo, kot kaže naslednja tabela (Lestvica za odmero dohodnine in olajšave za leto 2006).  
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Tabela 13: Posebne olajšave za otroke in druge vzdrževane družinske člane za leto 2006 v 
tolarjih. 
 

Olajšava za Letni znesek 
olajšave 

Mesečni 
znesek 

olajšave 

Skupni letni znesek 
olajšave za otroke 

Skupni mesečni znesek 
olajšave za otroke 

prvega 
vzdrževanega 

otroka 
484.873 40.406 484.873 40.406 

drugega 
vzdrževanega 

otroka 
527.040 43.920 1.011.913 84.326 

tretjega 
vzdrževanega 

otroka 
702.754 58.563 1.714.667 142.889 

četrtega 
vzdrževanega 

otroka 
878.469 73.206 2.593.136 216.095 

petega 
vzdrževanega 

otroka 
1.054.183 87.849 3.647.319 303.944 

šestega 
vzdrževanega 

otroka 
1.229.795 102.483 4.877.114 406.427 

Vir: Posebne olajšave za otroke in druge vzdrževane družinske člane, 2007. 

Posebna olajšava je z zakonom o dohodnini določena za vzdrževanega otroka, ki potrebuje 
posebno nego in varstvo in ima pravico do dodatka za nego otroka. Olajšava znaša letno 
1.756.937 oziroma mesečno 146.411 tolarjev. Za uveljavljanje te olajšave se uporablja 
odločba centra za socialno delo o priznanju dodatka za nego otroka, ki potrebuje posebno 
nego in varstvo v skladu z zakonom, ki ureja starševsko varstvo in družinske prejemke 
(ZDoh-1-UPB4, 108. člen). 

4.5.2.4. Politika zaposlovanja 
Določen del prebivalstvene politike, ki zadeva družine in starševstvo, je zajet tudi v zakonu o 
delovnih razmerjih (ZDR). Zakon v svojem 66. členu določa, da ima delavec, ki dela krajši 
delovni čas v skladu s predpisi o starševskem dopustu, pravice iz socialnega zavarovanja, kot 
bi delal polni delovni čas. Poleg tega ima pravico do plačila po dejanski delovni obveznosti 
ter druge pravice in obveznosti kot delavec, ki dela polni delovni čas (ZDR, 2002, 66. člen). 

Z zakonom so zaščitene delavke v času nosečnosti ter ves čas, ko dojijo otroka in starši v 
času, ko izrabljajo starševski dopust v obliki polne odsotnosti z dela. V tem času jim 
delodajalec ne sme odpovedati pogodbe o zaposlitvi (ZDR, 2002, 115. člen). 

Poseben del zakona se navezuje na varstvo delavcev zaradi nosečnosti in starševstva. 
Določeno je, da mora delodajalec delavcem omogočati lažje usklajevanje družinskih in 
poklicnih obveznosti. Zakon prepoveduje opravljanje določenih del v času nosečnosti in 
dojenja, ki bi lahko ogrozila delavko ali otroka, prav tako velja za nadurno ali nočno delo, če 
ni med delodajalcem in delavko predhodno pisno drugače dogovorjeno (ZDR, 2002, 187., 
189. in 190. člen). 
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Delodajalec je tudi dolžan zagotavljati pravico do odsotnosti z dela ali krajšega delovnega 
časa delavcu zaradi izrabe starševskega dopusta ter do nadomestila plače v skladu s predpisi, 
ki urejajo starševski dopust, doječi materi s polnim delovnim časom pa mora zagotoviti 
možnost odmora za dojenje med delovnim časom, ki traja najmanj eno uro dnevno. Pravica za 
nadomestilo plače za čas odmora pa se uresničuje v skladu s predpisi, ki urejajo starševski 
dopust (ZDR, 2002, 191., 192. in 193. člen).  

4.5.2.5. Zdravstveno varstvo in dopust za nego bolnega otroka 
V Sloveniji zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju določa, da je otrok 
zdravstveno zavarovan kot družinski član do dopolnjenega 15. leta starosti oziroma do 
dopolnjenega 18. leta starosti, če sam ni zavarovanec, po tej starosti pa v primeru, da se šola, 
do konca rednega šolanja (ZZVZZ-UPB3, 2006, 22. člen).  

Storitve v zvezi z zagotavljanjem in zdravljenjem zmanjšane plodnosti in umetno oploditvijo, 
sterilizacijo in umetno prekinitvijo nosečnosti so s strani države pokrite najmanj v vrednosti 
85 %. V celoti pa je z obveznim zdravstvenim zavarovanjem zagotovljeno plačilo 
zdravstvenih storitev za (ZZVZZ-UPB3, 2006, 23. člen):  
- sistematične in druge preventivne preglede otrok, šolske mladine in rednih študentov ter 

žensk v zvezi z nosečnostjo, 
- zdravljenje in rehabilitacijo otrok, učencev in rednih študentov, 
- zdravstveno varstvo žensk v zvezi s svetovanjem pri načrtovanju družine, kontracepcijo, 

nosečnostjo in porodom, 
- zdravila na recept iz pozitivne in vmesne liste za otroke, učence, dijake, vajence in 

študente. 
Trajanje pravice do nadomestila zaradi nege otroka do sedmega leta starosti ali starejšega 
zmerno, težje ali težko duševno in telesno prizadetega otroka je največ 15 delovnih dni in se 
lahko v izjemnih primerih podaljša do največ 30 delovnih dni. Višina nadomestila znaša 80 % 
osnovne plače zavarovanca (ZZVZZ-UPB, 2006, 30. in 31. člen). 

4.5.2.6. Znižanje starostne meje upokojevanja zaradi otrok 
Po zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ) se mora obvezno zavarovati 
eden od staršev, upravičencev do starševskega dodatka, ki skrbi za otroka v njegovem prvem 
letu starosti. Zakon tudi določa znižanje starostne meje zavarovanca za vsakega rojenega ali 
posvojenega otroka, ki ima državljanstvo Republike Slovenije, za katerega je skrbel in ga 
vzgajal vsaj pet let po sledeči lestvici (ZPIZ-UPB1, 1999, 37. člen): 

- za enega otroka znižanje za 8 mesecev, 
- za dva otroka znižanje za 20 mesecev, 
- za tri otroke znižanje za 36 mesecev in 
- za vsakega naslednjega otroka znižanje za dodatnih 20 mesecev. 

Ker smo še vedno v prehodnem obdobju uveljavljanja sprememb pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja, se v tem obdobju zavarovanki oziroma zavarovancu, ne glede na 
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prejšnji odstavek, postopoma znižuje starostna meja za vsakega otroka na način, kot ga 
prikazuje tabela 14, lestvica iz prejšnjega odstavka, pa bo začela polno veljati leta 2015. 

Tabela 14: Znižanje starostne meje zaradi otrok v prehodnem obdobju od leta 2000 do 2014 v 
mesecih. 

Znižanje starostne meje v mesecih Leto 

En otrok Dva otroka Trije otroci Dodatek za četrtega in 
naslednjega otroka 

2000 0,50 1,25 2,25 1,25 
2001 1,00 2,50 4,50 2,50 
2002 1,50 3,75 6,75 3,75 
2003 2,00 5,00 9,00 5,00 
2004 2,50 6,25 11,25 6,25 
2005 3,00 7,50 13,50 7,50 
2006 3,50 8,75 15,75 8,75 
2007 4,00 10,00 18,00 10,00 
2008 4,50 11,25 20,25 11,25 
2009 5,00 12,50 22,50 12,50 
2010 5,50 13,75 24,75 13,75 
2011 6,00 15,00 27,00 15,00 
2012 6,50 16,25 29,25 16,25 
2013 7,00 17,50 31,50 17,50 
2014 7,50 18,75 33,75 18,75 

Vir: ZPIZ-UPB1, 1999, 399. člen. 

Starša se o tem, kdo od njiju uveljavlja znižanje starostne meje za vsakega posameznega 
otroka, sporazumno dogovorita. V primeru, da se ne sporazumeta, je do znižanja starostne 
meje upravičen tisti, ki je v pretežnem delu uveljavljal pravico do starševskega dopusta. Če 
nobeden od staršev ni bil na starševskem dopustu ali sta oba pravico do starševskega dopusta 
uveljavljala v enakem delu, potem je do znižanja starostne meje upravičena ženska (ZPIZ-
UPB1, 1999, 37. člen). 

4.5.2.7. Stanovanjska politika 

Zakon o nacionalni varčevalni shemi in subvencijah mladim družinam za prvo reševanje 
stanovanjskega vprašanja določa nacionalno stanovanjsko varčevalno shemo kot sistemsko 
podlago za vzpodbujanje dolgoročnega stanovanjskega varčevanja in povečanja obsega 
ugodnega dolgoročnega stanovanjskega kreditiranja. S sistemom državnih premij omogoča in 
zagotavlja državljanom ugodno dolgoročno varčevanje s pravico do nizko obrestovanih 
bančnih dolgoročnih stanovanjskih posojil. Država namenja določen del sredstev za 
subvencije mladim družinam kot spodbudo za prvo reševanje stanovanjskega problema z 
nakupom ali gradnjo. Subvencija pripada tisti mladi družini, ki ima na dan sklenitve prodajne 
pogodbe ali izdaje pravnomočnega gradbenega dovoljenja status mlade družine in v kateri 
dohodek na družinskega člana ne presega polovice povprečne plače v Republiki Sloveniji v 
preteklem letu. Za mlado družino šteje družina z enim ali več otroki, pri čemer vsaj en otrok 
še ni šoloobvezen. Subvencija pripada mladi družini največ osem let in znaša prva štiri leta 
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160 EUR, naslednja štiri leta pa 100 EUR na družinskega člana (ZNSVS-UPB1, 2006, člen 1, 
26.a in 26.c). 

4.5.2.8. Ukrepi na področju šolstva 
Med pomembnejše ukrepe prebivalstvene politike v Sloveniji lahko štejemo še ukrepe na 
področju šolstva. Ministrstvo za šolstvo in šport od leta 1997 financira prevoze učencev na 
nevarnih poteh. Iz državnega proračuna se financirajo prevozi in prehrana za učence, vajence 
in dijake ter študente višjih šol (Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, 
2007, 81. člen), in sicer se je subvencioniranje šolske prehrane za otroke iz socialno-
ekonomsko prikrajšanih družin začelo v šolskem letu 1992/1993. Sedaj se subvencionira 
zajtrk, malica in kosilo za osnovnošolce ter malica (izjemoma tudi drugi obroki šolske 
prehrane) za srednješolce, subvencioniranje prehrane študentov pa se od leta 1996 izvaja s 
prehrambenimi boni (Stropnik, 2005, str. 20). Dodatno je država priskočila na pomoč 
družinam pri nabavi učbenikov, in sicer s postopno uvedbo učbeniških skladov v šolskem letu 
1994/1995, ki so po zakonu obvezni v vseh osnovnih šolah in omogočajo izposojo in cenejši 
način plačevanja učbenikov (od šolskega leta 1996/1997 delujejo na vseh osnovnih šolah). 
Leta 1997 je ministrstvo za šolstvo in šport začelo vzpodbujati tudi učbeniške sklade na 
srednjih šolah. 

4.5.3. Mladim materam in družinam prijazno zaposlovanje 
V pisnih medijih pogosto zasledimo članke pod naslovi Pogoj za otroka je redna zaposlitev, 
Starševstvo v primežu delodajalcev in podobnimi. Izpostavljen je eden največjih problemov, 
ki jih mladi v Sloveniji občutijo in se z njim srečujejo, ko pridejo do odločitve ustvariti 
oziroma ne ustvariti si družino. Gre namreč za dokazano dejstvo, da brez občutka varnosti in 
zaželenosti starševstva na delovnem mestu tudi višje rodnosti ne bo.  

V zadnjih dveh desetletjih se mladi ljudje in starši majhnih otrok med drugim soočajo tudi z 
brezposelnostjo, negotovostjo zaposlitve, zaposlitvami za določen čas, neustreznim delovnim 
časom in drugimi delovnimi pogoji, negativnim odnosom delodajalcev do potencialnega 
starševstva ter starševskih obveznosti, neustreznim delovnim časom vrtcev in drugimi 
težavami. Države morajo zato ustvariti pogoje, da se bodo mladi pari odločali za rojstvo 
drugega, pa tudi tretjega otroka brez strahu, da bo to ogrozilo njun (predvsem materin) 
položaj na trgu dela, ne samo s trenutnimi, temveč tudi z dolgoročnimi posledicami za 
poklicno uveljavitev in dohodke (Stropnik, 2006, str. 70). 

Raziskava o vplivu zaposlitve na starševstvo, rezultati katere so bili objavljeni v maju 2006, je 
potrdila prisotnost diskriminacije na delovnem mestu zaradi starševstva. Še posebej so 
diskriminacijo izpostavljale matere in potencialne matere ter moški, ki želijo uveljavljati 
zakonsko določene starševske pravice. Delodajalci pričakujejo, da oče ne bo izostajal z dela 
zaradi starševskih obveznosti, zato jih dojemajo kot zanesljivejše od žensk. To je razlog, da so 
moškim delovna mesta dostopnejša, hkrati pa so zaposleni moški pod bistveno večjim 
pritiskom, ko želijo aktivno živeti vlogo očeta. Diskriminacija na delovnem mestu se kaže z 
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neprijetnimi odzivi delodajalcev in tudi sodelavcev na nosečnost in bolniške odsotnosti zaradi 
nege otroka, z oviranim napredovanjem in nazadovanjem po porodniškem dopustu, 
zaposlovanjem za določen čas. Kot diskriminacijo se razume tudi željo delodajalcev po 
zaposlovanju mladih ljudi, ki nimajo obveznosti zunaj službenega okolja ter spregledovanje 
dejstva, da delavca s starševskimi obveznostmi ne moremo obravnavati enako kot delavca 
brez njih. Najhujša oblika diskriminacije pa je razveljavitev ali neobnovitev pogodbe o 
zaposlitvi zaradi starševskih obveznosti delojemalca. 

Vzporedno omenjeni raziskavi je bila opravljena še ekonomska raziskava o vplivu odnosa do 
starševstva na uspešnost podjetij. Avtorji raziskave poudarjajo, da je v Sloveniji osnovni 
zakonski okvir na tem področju dober, država pa bi morala dodatno poskrbeti za splošno 
ozračje v državi, vplivati na ohranjanje in uvajanje meril in vrednot, ki bodo obsojale zgoraj 
opisano diskriminacijo in podpirale pravico do aktivnega starševstva. Negativne spremembe, 
ki jih doživlja mlada generacija, so osredotočene prav na delovnem mestu, to pa je 
najpomembnejši razlog, zaradi katerega se mladi vse teže odločajo za starševstvo (Repovž, 
2006, str. 1). 

Kot poskus blažitve zgoraj navedenih težav mladih Slovenija sodeluje v projektu Evropskega 
socialnega sklada, skupnosti EQUAL, katerega namen je vzpostavljanje prijaznejšega 
delovnega okolja do starševstva. Projekt Razvojno partnerstvo – mladim materam in 
družinam prijazno zaposlovanje izvaja več partnerskih organizacij, kot pomembnejši partner 
pa nastopa tudi Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. 

Podjetja je k starševstvu bolj naklonjenemu ravnanju mogoče prepričati predvsem z 
empiričnimi podatki o pozitivnih učinkih, ki jih prinaša spremenjena kultura vodenja in 
notranjih odnosov. Na inštitutu za ekonomska raziskovanja so dokazali, da imajo delodajalci 
zaradi uvajanja družini prijazne politike neposredne finančne koristi. Zaradi zadovoljstva z 
možnostmi usklajevanja poklicnega in družinskega življenja se poveča čustvena navezanost 
zaposlenih na podjetje ter motiviranost za dobro delo, prizadevnost in produktivnost, manj pa 
je tudi bolniških odsotnosti. Vse to vpliva na boljšo podobo podjetja, občutno se zmanjša 
odhajanje zaposlenih v druga podjetja, s tem pa tudi stroški iskanja novih zaposlenih in 
njihovega usposabljanja. Mednarodne raziskave kažejo, da 97 odstotkov podjetij z družini 
prijazno politiko dosega nadpovprečne finančne rezultate, 92 odstotkov velikih podjetij pa 
navaja, da je imela uvedba družini prijazne politike pozitivne ekonomske učinke (Repovž, 
2006a, str. 2). 

Najpomembnejši element starševstvu prijazne politike podjetja je osnovna klima 
naklonjenosti starševstvu, uvesti pa je potrebno tudi nove načine dela. Predvsem gre tu za 
prožnejše delavnike, ki se lahko določijo na več načinov: 
- gibljiv delovni čas, ko začetek in konec delavnika nista določena, določeno je le število ur 

na teden, 
- uvedba možnosti zgoščenega delovnega tedna, ko zaposleni opravijo 40 ur dela v štirih 

dneh, tri dni pa so prosti, 
- uvedba dela na domu, 
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- možnost skrajšanja delavnika v določenem obdobju ali prekinitev zaposlitve za določen 
čas, 

- usklajevanje delavnika s šolskimi obveznostmi otrok. 

Našteti so le nekateri možni ukrepi, podjetja pa jih lahko uvajajo vodeno, in sicer tako, da 
pridobijo certifikat Družini prijazno podjetje. Gre za poseben proces, ki ga od septembra 2006 
v Sloveniji izvaja pooblaščeni zavod Ekvilib, v okviru katerega podjetje najprej pridobi 
osnovni certifikat, v procesu revizije oziroma napredka pa v treh letih dokončni certifikat. V 
letih 2007/2008 naj bi omenjeni projekt postal stalnica, v zavodu Ekvilib pa pričakujejo, da se 
bo za pridobitev certifikata v prvem letu odločilo do deset podjetij. 

Dan pred svetovnim dnevom družine 14. maja 2007 je dejansko prejelo certifikat Družini 
prijaznega podjetja 32 organizacij, od tega 24 podjetij in 8 ustanov, med njimi farmacevtska 
družba Lek, poslovni sistem Mercator, poslovna skupina Sava, e-Študentski servis, Helios 
Domžale, Inštitut Jožef Stefan, založba Družina, IBM Slovenija in drugi (Kastelec, 2007, str. 
2). Jeseni 2006 so se vključila v postopek in izbirala med 110 ukrepi, ki naj bi olajšali 
usklajevanje družine in dela. Ukrepi so bili razdeljeni na 8 področij: delovni čas, organizacija 
dela, delovno mesto, politika informiranja in komuniciranja, veščine vodstva, razvoj kadrov, 
struktura plačila in nagrajevani dosežki ter storitve za družino. Za pridobitev osnovnega 
certifikata so se morala podjetja obvezati, da bodo implementirala najmanj tri ukrepe iz 
kataloga in jih v treh letih prenesla v organizacijsko prakso. Podjetja so izbrala največ 
ukrepov na področju politike informiranja in komuniciranja, delovnega časa in razvoja 
kadrov, najmanj pa na področju storitev za družine. Najbolj priljubljen ukrep pri delovnem 
času je bil otroški bonus, ki ga dobijo starši kot dodatno plačane dneve dopusta, ko uvajajo 
otroke v vrtec ali v šolo. Pri politiki informiranja in komuniciranja so se številna vključena 
podjetja zavezala, da bodo opravljala mnenjske raziskave med zaposlenimi, uvajala ali 
nadgradila interno komuniciranje in odnose z javnostjo, največkrat pa so se na tem področju 
odločila za uvedbo posebnega pooblaščenca za usklajevanje dela in družine. Pri razvoju 
kadrov pa je bilo največkrat izbrano aktivno očetovstvo (Hitij, 2007, str. 17). Vodilni na 
kadrovskem področju v podjetjih, ki so prejela certifikat, so kot razlog vključitve v projekt 
navajali predvsem dejstvo, da so v družini prijaznem podjetju zaposleni zadovoljnejši, bolj 
pripadni podjetju in na ta način optimalno prispevajo k uspehu podjetja (Ferenc, 2007, str. 2). 

4.5.4. Strategija za dvig rodnosti v Republiki Sloveniji in njene kritike 

Osnutek Strategije za dvig rodnosti v RS je bil prvi vladni dokument v samostojni Sloveniji, 
ki se je resno lotil problema dolgotrajno prenizke rodnosti in poskušal najti rešitve na vseh 
področjih, ki vplivajo nanjo. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je v uvodu 
Strategije za dvig rodnosti v Republiki Sloveniji iz novembra 2006 zapisalo, da se zaveda, da 
je v sklopu celotne demografske politike potrebna tudi družinska politika, saj je potreben 
resen odnos do problema rodnosti. Kot že omenjeno pa na oblikovanje družine in kakovost 
življenja družin ne vplivajo samo družinske politike v ožjem smislu, temveč družinska 
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politika, ki zaobjema zelo različne resorje, od davčnega sistema do stanovanjske in šolske 
politike, zaposlovanja in drugih. 

Z novim dokumentom se je vlada RS soočila in konkretno posegla v perečo problematiko 
nizke rodnosti. Pri tem je sledila osnovnemu vodilu, da današnja organizacija sistema 
obnavljanja prebivalstva ni zgolj privatna zadeva dvojice oziroma njune družine, temveč tudi 
javna zadeva. Vlada RS je na osnovi statističnih ugotovitev, raziskav ter strokovnega pogleda 
na problematiko oblikovala temeljne smernice, na podlagi katerih je oblikovala pet temeljnih 
ciljev ter konkretne ukrepe za zvišanje rodnosti v Sloveniji. Gre za ukrepe družinske politike; 
katere so, pa sledi v nadaljevanju. 

Smernice, na osnovi katerih je Vlada RS gradila cilje in ukrepe za zvišanje rodnosti, so 
sledeče (Strategija za dvig rodnosti v Republiki Sloveniji, 2006, str. 16): 

Življenje je vrednota: od trenutka spočetja do naravne smrti. Vsako življenje, tudi na videz 
nepopolno, ima smisel in ga je potrebno zaščititi. 

Družina je naše upanje: trdne in trajne družine so tiste, ki pomenijo upanje za preživetje 
naroda. 

Otroci so naša prihodnost: pomembnost reprodukcije prebivalstva Slovenije po naravni poti 
za ohranitev naroda kot takega. 

Temeljni cilji Strategije za dvig rodnosti v Republiki Sloveniji in ukrepi za dosego 
posameznega cilja so navedeni v nadaljevanju (Strategija za dvig rodnosti v Republiki 
Sloveniji, 2006, str. 19–28): 

Cilj 1: Izboljšanje razmer za mlade družine in družine z več otroki 
 UKREPI  

1. Uvedba premij za zgodnejše 
odločanje za otroka 

Dodatek k nadomestilu za starševski dopust za mamice, 
mlajše od 24 let, in dodatek za mamice, mlajše od 26 let. 

  Dodatek k nadomestilu za starševski dopust za starše, ki imajo 
naslednjega otroka prej kot v dveh letih in pol po rojstvu 
prejšnjega. 

2. Zmanjšanje plačila za vrtec Vsi tretji otroci se uvrstijo v najnižji dohodkovni razred, vsi 
nadaljnji otroci se oprostijo plačila za vrtec. 

3. Reforma sistema financiranja vrtcev Določitev zgornje višine cene oskrbnega dne otroka v vrtcu. 

  Zagotovitev primerne (ne previsoke) stopnje izobrazbe 
negovalk v jaslih in vzgojiteljic v starejših starostnih 
kategorijah otrok. 

4. Zagotoviti ustrezen vzgojno-varstveni 
dodatek za otroke, ki niso vključeni v 
vrtec 

V višini, ki bo primerljiva vsaj z najnižjo subvencijo za 
otroke, vključene v organizirano predšolsko varstvo. 

5. Postopno znižanje cen programov V nekaterih občinah je povprečna dnevna zasedenost skupin v 
prvi starostni skupini le 60 %, kar pomeni, da bi lahko ob 
nespremenjeni kadrovski zasedbi v te skupine brez škode za 
kakovost programa vključili več otrok in s tem znižali ceno na 
enega otroka. 
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6. Vzpodbujanje delodajalcev za 
odpiranje internih vrtcev 

 

7. Vzpodbujanje medgeneracijskega 
sodelovanja 

Vzpostavitev pogojev, na podlagi katerih bo težje zaposljiva 
generacija zainteresirana za vzpostavitev družinskih servisov 
(varovanje otrok). 

8. Znižati stroške učbenikov in šolskih 
potrebščin 

Uvedba brezplačnega učbeniškega sklada za izposojo 
obveznih učbenikov. 

  Dejansko plačilo računa ali dela računa ali plačilo s pavšalnim 
zneskom. 

9. Uvesti enotno subvencioniranje 
šolske prehrane 

Subvencioniranje glede na finančni položaj staršev. 

  Sistemsko organiziranje prehrane v srednjih šolah in dijaških 
domovih. 

10. Zagotoviti subvencioniranje šole v 
naravi 

S strani Ministrstva za šolstvo in šport v višini polovične cene 
na posameznega otroka. 

11. Zmanjšati stroške prevoza v šolo Uvedba enotno nizkega prispevka staršev za prevoz učencev 
in dijakov v šolo, preostali del vozovnice plača država. 

12. Izenačitev regionalnih pogojev za 
stroške šolanja otrok 

Izenačitev regionalnih stroškov šolanja otrok (prevoz, malica 
ipd.). 

13. Zagotovitev trga zemljišč in 
stanovanj 

S tem naj bi cena stanovanj začela bistveno padati. 

14. Progresivna odvisnost državne 
premije od števila otrok 

Državna premija Nacionalne stanovanjskovarčevalne sheme 
(NSVS) postane progresivno odvisna od števila otrok, enako 
bo veljalo za subvencionirano obrestno mero posojila na 
podlagi NSVS. 

15. Uvedba prvega družinskega 
stanovanja za določen čas 

Vzpostavitev sistema, preko katerega bodo mlade družine 
dobile možnost zelo poceni najemniškega stanovanja za 
določen čas, po tem času pa bodo lahko samostojno reševale 
svoje stanovanjsko vprašanje. 

16. Zagotovitev zamenjave stanovanj Možnost in spodbuda za zamenjavo stanovanj med starejšimi 
brez družin v prevelikih stanovanjih ter mladimi družinami z 
otroki. 

  Za to potrebna čimprejšnja uvedba davka na privatno lastnino, 
upoštevajoč število otrok, odprava zaščitnih ukrepov pred 
izpraznitvijo in večja vloga lastnikov. 

17. Pospešitev reševanja vlog za 
zazidljivost 

 

18. Zagotoviti boljšo izrabo kapacitet v 
mreži materinskih domov in varnih 
hiš 

Vzpostavitev učinkovitega sistema izobraževanja in 
osveščanja, s katerim bo vzpodbujena visoka kakovost 
strokovnega dela in racionalna izraba kapacitet. 

19. Višina prispevkov delodajalca za 
pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje zaposlene matere (ali 
očeta, če je edini hranitelj družine) z 
majhnimi otroki naj bo progresivno 
odvisna od števila otrok, ki jih 
vzdržuje 

Sprememba zakona o prispevkih za socialno varnost. 
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20. Pravice iz pokojninskega 
zavarovanja, pogojene s številom 
otrok 

Država v odvisnosti od števila otrok staršem plačuje dodatne 
prispevke za obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje, tako 
da bodo starši imeli več zavarovalne dobe in se jim bo temu 
primerno zvišala odmerna stopnja. 

21. Olajšave pri individualnem dodatnem 
pokojninskem zavarovanju 

Olajšave glede na število otrok. 

22. Najmanj ohranitev veljavnih olajšav 
za vzdrževane otroke 

Ne glede na model nove davčne reforme. 

23. Uvedba skupne dohodninske 
napovedi 

 

24. Uvedba davka na nepremičnine in 
premoženje 

Z namenom, da se ne bo slabšal položaj mladih in socialno 
šibkih družin, bo nujni življenjski prostor oziroma vsaj 
življenjski prostor otrok v celoti izvzet iz obdavčitve. 

 

Cilj 2: Vzpostavitev sistema za lažje usklajevanje družinskega in poklicnega življenja 
 UKREPI  

1. Vzpodbude delodajalcem, ki za polni 
delovni čas zaposlujejo matere/očete 
po preteku starševskega dopusta 

Delodajalcu država za čas enega leta povrne del prispevkov za 
socialno varnost: 

60 % za starša z 1 otrokom 

80 % za starša z 2 otroki 

100 % za starša s tremi ali več otroki 

Delodajalec – prejemnik subvencij bo dolžan zagotavljati delo 
materi ali očetu po zaključku prejemanja subvencije še za 
najmanj enako dobo, kot je trajalo prejemanje subvencije. 

2. Vzpodbude delodajalcem za 
zaposlovanje staršev s skrajšanim 
delovnim časom 

Država bo delodajalcu, ki s skrajšanim delovnim časom 
zaposluje starše majhnih otrok do vstopa otroka v šolo, 
povrnila stroške prevoza na delo do določenega zgornjega 
limita, stroške regresa za prehrano in polovico regresa za letni 
dopust pa v višini zneska v skladu z zakonom o višini povračil 
stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov. 

3. Projekti za vzpodbujanje staršem 
naklonjenih podjetij 

Sofinanciranje razvojnega partnerstva Mladim 
materam/družinam prijazno zaposlovanje v okviru programov 
Equal. 

4. Prilagajanje programov vrtcev glede 
na potrebe okolja 

Prilagoditev urnikov javnih vrtcev potrebam staršev in otrok. 

  Pristojni organ bo poskrbel za večje število vrtcev v bližini 
delovnega mesta staršev, v večjih urbanih središčih z velikim 
številom delovnih mest. 

5. Odpravljanje stereotipov o delitvi 
dela v gospodinjstvu 

Vzpodbujanje enakomerne porazdelitve del v gospodinjstvu. 
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Cilj 3: Zmanjšanje umrljivosti in števila splavov 
 UKREPI  

1. Nacionalni program za preprečevanje 
samomorov 

 

2. Vzpodbujanje humanega in 
pozitivnega odnosa ginekologov do 
nosečnic in še nerojenega življenja 

Osveščanje ginekologov o pozitivni naravnanosti do nosečnic 
in še nerojenega otroka. Napeljevanje k splavu je etično in 
moralno nedopustno. 

3. Vzpostaviti učinkovit sistem pomoči 
nosečnicam in mladim materam v 
stiski, ki razmišljajo o prekinitvi 
nosečnosti 

Uvedba obvezne posvetovalnice in obveznega časa za 
razmislek (npr. 1 teden) pred dokončno odločitvijo glede 
nujnosti umetne prekinitve nosečnosti. 

4. Plačilo splava Poostritev standardov zdravniške komisije, ki obravnavajo 
predlagane splave. Država krije stroške splava samo v 
primeru, da je ta po oceni zdravniške komisije nujen za 
zdravje nosečnice. 

5. Vzpodbujanje posvojitev in rejništva Večje in hitrejše možnosti za posvojitev in rejništvo v izogib 
odločanju nosečnic za splav. 

 

Cilj 4: Povečanje preventive in zdravja otrok, mladine in staršev 
 UKREPI  

1. Pripravljanje preventivnih programov 
za otroke in mladostnike 

Izvedba projektov promocije zdravja za ozaveščanje 
prebivalstva. V ospredju bodo prehranjevalne navade, 
ustrezna telesna aktivnost, izogibanje vsem vrstam odvisnosti 
(kajenje, alkohol, droge), nezdravo je lahko tudi sledenje 
modnim smernicam (umetni materiali, preozka oblačila v 
predelu pasu in bokov, izpostavljanje nepokritih delov okoli 
pasu, nevarna porjavelost). 

2. Izboljšati raven zdravstvenega varstva 
nosečnice in še nerojenega otroka 

Zmanjšanje čakalnih vrst v specialističnih ginekoloških 
ambulantah ter zagotovitev enakovredne obravnave bodočih 
mater tako v zasebnih kot v javnih zdravstvenih zavodih na 
ravni cele države. 

3. Zagotoviti ustrezno strokovno pomoč 
pri preventivi in zdravljenju 
neplodnosti 

Vzpostavitev sistema, preko katerega bo dostopna hitra 
strokovna pomoč vsem parom, ki želijo imeti otroke. 

4. Pozitiven odnos zdravstvenega osebja 
do nosečih žensk 

Osveščanje ginekologov ter zdravstvenega in ostalega osebja 
o pomenu pozitivnega odnosa do nosečnic in mladih mater. 
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Cilj 5: Vračanje družbe k osnovnim vrednotam: življenje, družina, otroci 
 UKREPI  

1. Seznanjanje javnosti z ukrepi Vlade 
RS za spodbujanje rojstev 

Redne tiskovne konference predsednika vlade in pristojnih 
ministrov, oblikovanje spletne strani z demografskim stanjem 
v RS, posebej zbranimi ukrepi za spodbujanje rodnosti ter z 
novostmi na tem področju. 

2. Spodbujanje družinam prijazne 
družbe 

Vlada bo vzpodbujala in podpirala vse dejavnosti in projekte, 
na katerem koli področju življenja, ki širijo zavest o 
demografskih problematikah, promovirajo in omogočajo 
družinam prijazno okolje ter vzgajajo zavest o odgovornosti 
celotne družbe za dvig rodnosti v RS. 

3. Vzpodbujanje nesenzacionalističnega 
poročanja medijev 

Spodbujanje poročanja o pozitivni, lepi, vzpodbujajoči 
realnosti, ker je med mladimi zaslediti mnenje o nesmiselnosti 
rojevanja otrok v tako nasilen, nepravičen in onesnažen svet, 
ki povzroča samo stisko, zapostavljenost, strah in trpinčenje. 

4. Organiziranje kampanje za promocijo 
vrednot: življenje, družina, otroci 

Vodenje dolgoročne kampanje z vladnimi projekti in projekti 
nevladnih organizacij. 

5. Uvesti predmet, ki bo obravnaval 
etične norme in splošne civilizacijske 
vrednote 

Seznanjanje mladine o globalnih problemih in razvojnih 
trendih, o razvoju in kulturi soodvisnosti in osebne 
odgovornosti za druge ljudi, o spoštovanju življenja ... 

6. Uvesti predmet z demografskimi 
temami 

Seznanjanje mladih s svetovnimi demografskimi trendi in 
trendi, ki vplivajo in redefinirajo evropski prostor in njene 
prebivalce, s posebnim poudarkom na demografskih razmerah 
Slovenije in verjetnih posledicah za našo državo. 

 

Pravkar opisana delovna verzija prve slovenske strategije za dvig rodnosti je bila kmalu po 
objavi v javnosti deležna predvsem negativnih kritik širše in strokovne javnosti. Splošno 
mnenje namreč je bilo, da je sama strategija preveč ideološko obarvana, kar zamegljuje 
nekatere dobre predvidene ukrepe na ekonomskem področju. 

Po mnenju dr. Bogomira Kovača je predlog vladne strategije za dvig rodnosti z vidika 
celovite obravnave demografske krize strel v prazno. Pravi, da je edina prednost, da se je 
vlada problema sploh lotila, vse ostalo pa je sporno in napačno, saj nima jasno določenih 
pronatalitetnih demografskih ciljev, ki bi potem vodili do ekonomskih, socialnih in drugih 
ukrepov. Ne ponuja celovite demografske politike za povečanje obnavljanja prebivalstva, saj 
se omejuje zgolj na rodnost in ne pove, kako povečati odgovornost sedanjega prebivalstva do 
prihodnjih rodov in socialno vzdržne družbe (Kovač, 2006, str. 29). 

Predlagani ukrep, ki je bil deležen največje medijske pozornosti in obravnave, je plačilo 
splava, saj država s tem posega v pravice žensk do svobodnega odločanja o rojstvu otrok, kar 
je protiustavno. Poleg protiustavnosti pa je sporno tudi dejstvo, da smo država z eno najnižjih 
stopenj splavnosti, čeprav je ministrstvo kot pojasnilo uvedbe ukrepa navedlo, da je v 
Sloveniji še vedno preveč splavov. Podatki Inštituta za varovanje zdravja tudi kažejo, da 
stopnja rodnosti ni povezana s številom splavov. Totalna stopnja splavnosti je v obdobju 1981 
do 2004 hitreje upadala kot totalna stopnja rodnosti, najvišja stopnja splavnosti je med 
ženskami, starimi 30 do 34 let, čeprav bi bilo pričakovati, da je največ splavnosti med 
mladoletnicami, stopnja splavnosti pri materah z dvema otrokoma pa je celo štirikrat višja kot 
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pri ženskah brez otrok in je najvišja v obdobju po petih letih od zadnjega poroda 
(Informacijski sistem spremljanja fetalnih smrti v Sloveniji, 2004, str. 8, 11, 18). Sporna med 
ukrepi za zmanjšanje števila splavov je tudi uvedba obvezne posvetovalnice za nosečnice, ki 
bi razmišljale o splavu in obvezni čas za razmislek pred dokončno odločitvijo. V reviji za 
spolno in reproduktivno zdravje Entre Nous pišejo, da ni nobenih dokazov, da bi kakršnokoli 
oviranje dostopa do splava z obveznim svetovanjem ali časovnim odlogom za premislek 
znižalo stopnjo splavnosti. Ti ukrepi prenesejo izvedbo splava v kasnejšo nosečnost, kar ima 
negativne posledice za psihično in fizično zdravje ženske (Čepin Čander, 2006, str. 5). 

Med bolj nenavadne ukrepe sodi tudi besedilo pod točko Priprave preventivnih programov za 
otroke in mladostnike, kjer le nekaj besed namenijo zdravi prehrani, gibanju, vsem oblikam 
zasvojenosti, precej pa se posvetijo modi. Da modne smernice omenjene v strategiji ne 
vplivajo na znižanje rodnosti je za Dnevnikov objektiv pojasnil ginekolog, primarij dr. Vasilij 
Cerar (Čepin Čander, 2006, str. 6). 

Strategija si je zadala tudi nalogo spreminjanja vrednot v slogu nazaj k osnovnim vrednotam: 
življenje, družina, otroci. Mišljenje ljudi se spreminja na zelo raznolike načine in praviloma v 
dolgih časovnih obdobjih. Po mnenju sociologinje dr. Alenke Švab je kakršno koli ideološko 
nagovarjanje ljudi, kakšne vrednote naj imajo in kdaj in kako naj se odločijo za otroke, 
zmotno in ne more obroditi sadov. Tudi evropske študije kažejo, da je v Evropi stopnja 
rodnosti najnižja v državah, kjer prevladujejo prikriti ali odkriti tradicionalni patriarhalni 
družbeni odnosi in družinski sistemi. Čim več je ideološkega, državnega ali kakršnega koli 
nadzora, omejevanja svobode in avtonomije v oblikovanju življenjskih potekov, tem manj je 
veselja do novega življenja in tem bolj se ljudje zapirajo sami vase in skrbijo samo zase. 
Pozivi k obnavljanju tradicionalnih družinskih vrednot samo še bolj utrjujejo pojav nizke 
rodnosti (Ule, 2006, str. 13). 

Med nenavadnimi ukrepi mediji navajajo tudi zamenjave velikih stanovanj, ki jih imajo 
starejši, za mala, v katerih živijo družine, kar naj bi bilo povod za uvedbo davka na 
nepremičnine. Pa ukrep znižanja izobrazbe negovalk v vrtcih, ki so po mnenju predlagateljev 
strategije preveč izobražene in s tem dražijo vzgojno-izobraževalne programe. Problem je tudi 
ta, da strategija namesto drugega stimulira predvsem tretjega otroka, saj v Sloveniji 
primanjkuje drugih otrok, kaj šele tretjih. Predlagatelji strategije so na to odgovarjali, da bi 
bilo stimuliranje drugega otroka s stališča državnega proračuna popolnoma nemogoče. 

Med mnogimi spornimi ukrepi pa se najdejo tudi nekateri resnično dobri. Med njimi so zelo 
dobrodošle finančne spodbude za ženske, ki bi imele otroka do 24. oziroma do 26. leta, 
predlagana nižja plačila za vrtce in prilagoditev njihovega delovnega časa, znižanje stroškov 
učbenikov in šolskih potrebščin, enotna subvencija šolske prehrane in znižanje stroškov 
prevoza v šolo, predlog za polovično subvencioniranje šole v naravi, stanovanjske spodbude, 
odpravljanje stereotipov o delitvi dela v gospodinjstvu in spodbujanje podjetij, da bi bila 
staršem bolj naklonjena (Čepin Čander, 2006, str. 6). 
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Društvo Družinska pobuda je v svoji oceni in komentarju osnutka Strategije za dvig rodnosti 
v RS poleg že omenjenih neprimernih ukrepov opozorilo še na nekatere pomanjkljivosti, in 
sicer med predlaganimi ukrepi pogrešajo (Merše, 2006): 
- predloge za izboljšanje skrbi za študentske družine,  
- zvišanje dohodkovnega cenzusa pri subvencijah za reševanje stanovanjskega vprašanja 

najmanj do ravni cenzusa za otroški dodatek,  
- predloge za ukinitev nekaterih upravnih taks (osebni dokumenti za otroke, sklenitev 

zakonske zveze, izdaja gradbenega dovoljenja itd.), 
- predlog za ustanovitev Strokovnega sveta za družino na ravni vlade, ki bi skrbel za 

uresničevanje strategije in usklajevanje rešitev med različnimi pristojnimi organi. 

Zaradi nekoliko preveč ideologije in nekaj manj primernih predlogov so nekatere družbene 
skupine preusmerile pozornost javnosti na tri do pet vprašanj in s tem onemogočile strpno in 
konstruktivno razpravo o dolgoročno zelo pomembnem problemu slovenske družbe in naroda, 
za katero bi bila strategija dobra podlaga, saj strnjeno obravnava osnovne probleme in 
nakazuje nekatere rešitve. Težava dokumenta je tudi manjkajoč vsaj okvirni časovni načrt in 
vrstni red izvedbe predlaganih ukrepov (glede na njihovo pomembnost), ki naj bi vsem 
pristojnim organom služil kot podlaga in okvir za izdelavo njihovih akcijskih načrtov. Vendar 
pa je treba na tem mestu poudariti, da dokument ni več aktualen, saj so bili določeni sporni 
ukrepi povod za odstavitev takratnega ministra za delo, nova vlada pa dokumenta ne 
namerava uporabiti.  

4.5.5. Prispevek nevladnih organizacij 
Med nevladnimi organizacijami je v Sloveniji zaslediti kar nekaj društev, ki se ukvarjajo z 
družinsko problematiko in problematiko rodnosti. V nadaljevanju navajam vlogi društev 
Družinska pobuda in Društva za večjo rodnost. 

4.5.5.1. Društvo Družinska pobuda 

Društvo Družinska pobuda v svojem delovanju sledi cilju - družini in otrokom prijazna 
Slovenija. Društvo bedi nad izvajanjem in spremembami družinske politike v Sloveniji ter o 
vsem obvešča javnost. Kot organ civilne družbe, člani katerega so predvsem starši, sodeluje z 
vlado pri oblikovanju sprememb in tudi na drugih področjih izvajanja družinske politike. 
Poleg tega preko medijev poskuša obveščati in ozavestiti javnost o problemih družinske 
politike v Sloveniji. 

Društvo je navedlo predloge na področju družinske in prebivalstvene politike v mandatu 2004 
do 2008, in sicer na področju družinske politike poudarjajo, da mora država starševstvo 
priznati kot pomembno delo za skupno dobro, za zagotavljanje prihodnosti, razvoja in 
konkurenčnosti slovenskega naroda in države. To pomeni, da mora dobiti starševstvo ustrezno 
družbeno-ekonomsko vrednost. Ob tem, ko so splošni družinski prejemki (otroški dodatek) in 
olajšave na razmeroma primerni ravni, je starševstvo na mnogih drugih ključnih področjih 
povsem neustrezno upoštevano, kar pomeni temu primerno slabši položaj staršev in s tem 
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velike ovire pri odločanju za starševstvo. Društvo predlaga ukrepe za izboljšanje družinske 
politike na devetih področjih (Merše, 2006a): 
1. Konkurenčnost staršev na trgu dela 

- Nujne vzpodbude delodajalcem za zaposlovanje staršev, še posebej mater po izteku 
starševskega dopusta.  

- Vzpodbude delodajalcem za zaposlovanje staršev s skrajšanim delovnim časom. 
- Višina prispevkov delodajalca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje zaposlenih naj 

bo odvisno od števila otrok, ki jih posameznik vzdržuje. Lestvica mora biti 
progresivna. 

2. Otrokom naklonjen davek na nepremičnine 
Pri obdavčitvi nepremičnin je potrebno zagotoviti, da bo stanovanjski prostor, ki je 
potreben za dostojno življenje otrok, v celoti izvzet iz tega davka. 

3. Bistveno bolj družinsko usmerjena stanovanjska politika 
- Neprofitna najemnina za mlade družine mora biti odvisna od števila otrok. 
- Status »mlada družina« se podaljša ob rojstvu vsakega naslednjega otroka, kar pomeni, 

da bi se družina štela kot mlada družina do začetka šolanja najmlajšega otroka, ne pa le 
do začetka šolanja najstarejšega. 

- Državna premija v NSVS mora biti odvisna od števila otrok. 
- Uvedba posebnih stanovanjskih olajšav ali stanovanjskega dodatka (po nemškem 

vzoru) v odvisnosti od števila otrok za družine, ki si same rešujejo stanovanjsko 
vprašanje. 

4. Uravnotežen pokojninski sistem 
- Otroci so prvi in najpomembnejši steber pokojninskega sistema, zato mora le-ta 

skladno z ekonomsko zavarovalniško logiko vzpodbujati odločanje za otroke. 
- Pravice iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja morajo biti dovolj močno 

povezane s številom otrok. Npr. odmerna stopnja se s številom otrok progresivno 
povečuje. 

- Ker starši z vlaganjem v svoje otroke posredno vlagajo v pokojninski sistem, morajo 
biti prispevki zavarovancev odvisni od števila otrok, ki jih posamezen zavarovanec 
vzdržuje. 

5. Staršem volilna pravica za njihove otroke 
Otroci so v današnji ureditvi edina skupina državljanov, ki nima svojih predstavnikov v 
državnem zboru. Če starši na vseh drugih področjih nosijo odgovornost za svoje otroke in 
njihova dejanja, ni nobene ovire, da bi se v njihovem imenu odločali tudi na volitvah. To bi 
samodejno zagotovilo bistveno večjo pozornost politike za vprašanja družin. 

6. Nekaj popravkov v zvezi z družinskimi prejemki 
- Preveriti vprašljive določbe v zvezi z nekaterimi dohodki v pravilniku o uveljavljanju 

pravice do otroškega dodatka. 
- Popraviti določbe o spremembah v družini, ki vplivajo na višino otroškega dodatka 

(sprememba obsega delovne obveznosti – zaposlitev s skrajšanim delovnim časom). 
- Vzgojnovarstveni dodatek za otroke, ki niso v javnih vrtcih: Obstoječa ureditev 

otroškega dodatka, ki za otroke, ki niso v javnih vrtcih, dodaja 20 % vrednosti na 
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znesek otroškega dodatka, je mnogo premajhna v primerjavi s pomočjo države (občin) 
za varstvo otrok staršem, ki imajo otroke v javnih vrtcih. Zato naj bo dodatek za otroke, 
ki niso v javnem vrtcu, enak vsaj povprečni najnižji subvenciji za otroke v javnih 
vrtcih. 

7. Učinkovitejše varstvo študentskih družin 
8. Boljša skrb in pomoč materam v stiski 

Cilj ukrepov je predvsem povečanje pomoči materam in pomoč pri odločitvi za rojstvo in 
proti splavu. Mladoletnim mamicam in ostalim socialno ogroženim mora država zagotoviti 
varno zatočišče in posebno pomoč pri urejanju razmer. Cilj je brez zakonskih prepovedi 
vplivati na matere in očete, da se število splavov v naslednjih 4 letih prepolovi. 

9. Promocijske akcije za lažje odločanje za naslednjega otroka 
Cilj ukrepov je v družbi ustvarjati otrokom in družinam naklonjeno vzdušje. Potrebni so 
reklamni spoti in oglasi, ki vsebujejo sporočilo vrednote novega življenja. Zagotoviti je 
potrebno okrogle mize na TV in drugod na temo, kako se odločiti še za enega otroka. 
Neprimerno je javno politiziranje o družbeni potrebnosti/nepotrebnosti večjega števila 
otrok, ker na ciljno populacijo deluje prej negativno kot pozitivno. Potrebne so 
predstavitve večjih družin v javnosti na radiu, tiskanih medijih in TV, da se širši javnosti 
pokaže, da večje družine niso eksotika, ampak povsem sprejemljiva in osrečujoča 
stvarnost.  

Dodatno na področju prebivalstvene politike ugotavljajo, da se premalo staršev odloča za več 
kot enega ali dva otroka in da se preveč parov zelo pozno odloči za prvega otroka, kar je 
sporno z vidika obstoja in razvoja naroda in države. Glede na to je potrebno izbirati naslednje 
prednostne vzpodbude: 

1. Vzpodbujanje oziroma nagrajevanje zgodnejšega odločanja za prvega otroka: 
- matere do določene starosti naj imajo višje starševsko nadomestilo oziroma starševski 

dodatek, 
- razmeroma velike prednosti za študentske družine, tako da tudi z otrokom lahko 

preživijo, ne da bi ob študiju in družini morali še dodatno delati. 
2. Vzpodbujanje oziroma nagrajevanje odločanja za naslednjega otroka v ne zelo dolgem 

času po prejšnjem: 
Naslednji otrok v npr. prej kot 2 letih in pol po prejšnjem prinaša višje starševsko 
nadomestilo. 

3. Vzpodbude predvsem za tretjega in četrtega otroka: 
Za tretjega otroka v družini naj starši ne glede na dohodkovni položaj plačajo prispevek, 
kot v prvem dohodkovnem razredu, za četrtega in vsakega naslednjega otroka v družini naj 
bo otroško varstvo brezplačno. Glede na majhno število takšnih družin to ne bi bil zelo 
velik strošek. 

Nekateri zgoraj navedeni predlogi so že realizirani, nekateri so bili v določeni meri zajeti v 
novem osnutku Strategije za dvig rodnosti RS, ki žal ni več aktualen, iz česar lahko 
povzamem, da vlada do odločene mere upošteva tudi predloge zunaj vladnih institucij. 
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4.5.5.2. Društvo za večjo rodnost 
Društvo za večjo rodnost deluje predvsem na področju zdravstva in bolnikovih pravic. Na tem 
področju je v letu 2005 prišlo do povezovanj interesnih skupin, pri čemer so pomagale tudi 
nevladne organizacije EU. Društvo za večjo rodnost je sodelovalo na več mednarodnih 
delavnicah z omenjenega področja. So pa v letu 2005 organizirali tudi okroglo mizo na temo 
Nataliteta: zakaj zanjo ne storimo več?, na kateri so sodelovali predstavniki vladnih in 
nevladnih organizacij, ki so kakorkoli povezane s problematiko natalitete oziroma rodnosti. 
Sodelujoči so navajali podobne argumente in dejstva, kot jih navajam že dobršen del 
magistrskega dela in jih na tem mestu ne bom ponavljala. Ker pa društvo deluje na področju 
zdravstva, je bila okrogla miza kasneje preusmerjena predvsem na področje zdravljenja 
neplodnosti, saj pomoč neplodnim in zavzemanje za pravice pacientov predstavlja velik del 
aktivnosti društva. Izpostavljena je bila nedorečenost zakonodaje glede plačil postopkov 
oploditve z biomedicinsko pomočjo s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje, predvsem 
glede povračila stroškov zdravljenja neplodnosti v tujini (Delo društva za večjo rodnost, 
2006). 

Društvo za večjo rodnost poskuša vplivati na povečanje rodnosti z zdravljenjem neplodnosti 
tako moških kot žensk, saj je znan podatek, da ima približno 10 % parov v Sloveniji težave z 
neplodnostjo, ta odstotek pa se iz leta v leto še povečuje. V društvu pa niso spregledali niti 
ostalih problematičnih področij, ki jih obravnavajo tudi druge organizacije. 

4.5.6. Učinki prebivalstvene politike v Sloveniji 
Prvi vladni dokument v samostojni Sloveniji, ki se je resno lotil problema nizke rodnosti, je 
bila Strategija za dvig rodnosti v RS, ki pa je žal že pristala v košu. Pred njo je bilo uvedenih 
kar nekaj ukrepov na različnih področjih, ki so bila kakor koli povezana z demografsko 
problematiko, znano dejstvo pa žal je, da vsi ti ukrepi niso dali želenega učinka na rodnost 
oziroma splošno demografsko sliko Slovenije. Učinek ukrepov je namreč v največji meri 
odvisen od individualnih sistemov vrednot in stališč prebivalstva, zato je za odzivnost na 
konkretne ukrepe potrebno poznati vrednote in stališča ljudi do vprašanj v zvezi z družino in 
na tej osnovi uvajati in spreminjati ukrepe družinske politike. Mnogi ukrepi socialne, 
ekonomske, zdravstvene, stanovanjske in drugih politik, ki bi po svoji naravi lahko imeli 
posredne demografske učinke, so se izkazali za neučinkovite, saj se je postopoma začelo 
poudarjati njihove socialne in ekonomske učinke, demografski učinki pa so bili in so še vedno 
nični, saj je rodnost v Sloveniji še vedno med najnižjimi v EU. 

Poudariti je potrebno, da z ekonomskimi ukrepi dolgoročnejših učinkov pri razreševanju 
demografskih problemov ni pričakovati. Po nekaj letih se ljudje preprosto navadijo na 
določene rešitve in jih jemljejo kot same po sebi umevne, pronatalitetnega učinka pa ne 
kažejo več. Tu gre predvsem za ukrepe podaljšanja porodniškega dopusta, otroške dodatke, 
paketa za novorojenčke, davčnih olajšav in drugih (Malačič, 1989, str. 420). Pomembni 
postajajo predvsem neekonomski ukrepi, kot so seznanjanje javnosti z naravo demografskih 
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problemov, njihovimi vzroki in posledicami ter ozaveščanje družbe o potrebi prevlade družin 
z dvema do tremi otroki. 

4.6. Prebivalstvena politika v EU 
Države EU sodijo med razvite države in so zato razvijale in še razvijajo pronatalitetni tip 
prebivalstvene politike, saj se srečujejo z nizko rodnostjo, trend njenega zniževanja pa 
poskušajo z ustreznimi ukrepi obrniti. Še vedno obstajajo države, ki prebivalstveni politiki ne 
posvečajo večjega pomena, v veliko državah ukrepi niso eksplicitno izraženi, vendar pa 
težavnost problematike nizke rodnosti v zadnjih letih tudi teh držav do obravnavane teme ni 
pustila ravnodušnih.  

4.6.1. Zgodovina prebivalstvenih politik v državah EU 
Prebivalstvena politika (kot tudi družinska) je posledica nekaterih izrazitih sprememb v 
družbah, predvsem padanja stopnje rojstev. Dejstvo, da grozi depopulacija in da se 
prebivalstvo stara, je sprožilo krepitev zavesti o pomenu otrok za prihodnost družbe. Širša 
javnost je tudi spoznala, kakšno finančno breme pomenijo otroci za svoje družine.  

Zelo malo držav ima eksplicitno prebivalstveno politiko. Vse države imajo oblikovane 
politike in infrastrukturo za podporo družinam, vendar vsi ti ukrepi niso del družinske politike 
ali strategije za podporo družinam. Med evropskimi državami je bila liberalnodemokratska 
Francija prva z eksplicitno izraženo družinsko politiko, in je že leta 1919 uradno objavila 
svojo pronatalitetno usmerjenost (Malačič, 2006, str. 285). V začetku dvajsetih let dvajsetega 
stoletja je posegla po sredstvih omejevanja propagiranja kontracepcijskih sredstev in oženja 
dostopa do umetne prekinitve nosečnosti, v tridesetih letih pa je uvedla sistem ukrepov za 
izboljšanje blaginje družin z otroki. Leta 1932 je z zakonom uredila celovito in sistematično 
družinsko politiko (Stropnik, 1994, str. 19). V večini evropskih držav so se tega postopno 
lotili po drugi svetovni vojni. 

Družinska politika Velike Britanije je bila v svoji zgodovini tipični novoliberalni model. 
Poudarek je bil na individualizmu in poveličevanju tržnih načel, kar pa je povzročilo 
zanemarjanje ali celo sovražno razpoloženje do vseh institucij, ki imajo nalogo posredovati 
med družino, trgom in državo. Posledica tega je bila, da je bila družina v materialnem in 
simboličnem pomenu prisiljena nositi breme, ki je bilo v popolnem nesorazmerju z njenim 
empiričnim položajem. Delitev vloge med moškim in žensko je bila jasno začrtana, pri čemer 
je bila domena matere dom in gospodinjstvo, moški pa je bil edini hranitelj družine in njena 
zveza z zunanjim svetom. Novoliberalistične ideologije zastopajo tezo o starševstvu kot 
individualni izbiri. Posebej poudarjajo, da sta materinstvo in očetovstvo izključno zasebna 
stvar vsake dvojice. Od ženske se pričakuje, da bo prevzela pretežno breme otrokove nege, 
varstva in vzgoje in se v celoti posvetila domu in družini, zato se mora predhodno odločiti 
bodisi za materinstvo bodisi za poklic (Boh, 1993, str. 224).  

Zavestna odločitev staršev, ki morajo sami nositi posledice svoje odločitve, v praksi pomeni 
prenos vseh odgovornosti od države k družini. Starši so prisiljeni, da sami prevzamejo vso 
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skrb za varstvo, socializacijo, izobraževanje in kasneje tudi zaposlovanje svojih otrok. 
Izobraževanje otrok postane odvisno od želje staršev in njihovih materialnih možnosti, ne pa 
od sposobnosti in otrokove motivacije za izobraževanje. Tudi odločitev o zaposlovanju je 
zasebna stvar dvojice. Sama se morata odločiti, ali bo zaposlen le eden ali oba, kar pomeni, da 
država ne prevzame nobene odgovornosti za varstvo otrok. Starši se morajo sami organizirati 
s pomočjo sorodnikov ali zasebnih aranžmajev. 

Novoliberalistične teorije so družino opredelile kot področje starševske odgovornosti in 
individualnega potrošništva. Za državo to pomeni najboljši možni način, da privarčuje 
sredstva na račun ljudi. Z znižanjem dajatev družinam in ukinitvijo nekaterih vrst denarne 
pomoči so na družino prenesli vso skrb za njeno preživetje. 

Kasneje je prišlo v Veliki Britaniji do velikih sprememb. Zaradi zmanjšanega priliva mladih 
generacij v poznih osemdesetih in na začetku devetdesetih let dvajsetega stoletja je prišlo do 
pomanjkanja delovne sile, kar je imelo za posledico izredno hitro naraščanje števila 
zaposlenih žensk s predšolskimi otroki. Problemi zaposlenih mater in s tem povezana potreba 
po organizaciji varstva za otroke so hitro postali popularni. Tudi delodajalci so se začeli 
zanimati za to problematiko, marsikje so uvedli finančno pomoč za varstvo otroka in gibljivi 
delovni čas ter organizirali dnevno varstvo (Boh, 1993, str. 225). Kljub nekaterim izboljšavam 
na področju zaposlovanja žensk in večjega razumevanja delodajalcev za družinske probleme, 
na drugih področjih ni bilo opaziti večjih sprememb. V začetku devetdesetih let prejšnjega 
stoletja še ni bilo jasno opredeljene družinske politike in ker velja Velika Britanija za eno 
redkih, ki nikoli ni imela pronatalistične demografske politike, je bila tudi družinska politika 
ves čas potisnjena ob rob dogajanja. 

V socialdemokratskih sistemih skandinavskih držav je bil razvit model družinske politike, ki 
je pomenil pravo nasprotje novoliberalnemu modelu. Glavni cilj skandinavskega modela je 
bil uskladiti delo in starševstvo, zato so skandinavske države uvedle vrsto ukrepov v korist 
družini, med njimi so najpomembnejši porodniški in starševski dopust ter razvoj dnevnega 
varstva predšolskih otrok. Tako so se Švedska, Danska, Norveška in tudi Finska že zgodaj 
odločile za aktivno družinsko politiko s kombinacijo stanovanjske, zdravstvene, 
izobraževalne, demografske, zaposlovalne in otroškovarstvene politike. Država je močno 
subvencionirala dnevno varstvo, prevoz, porodniške dopuste, stanovanja in si z družino delila 
vse stroške za vzrejo in vzgojo otrok (Boh, 1993, str. 226). Vsem za zgled je bila Švedska z 
izredno široko zastavljenimi pravicami in ugodnostmi za zaposlene starše (18 mesecev 
porodniškega dopusta, 90 dni dopusta za nego bolnega otroka, 6-urni delavnik do 8. leta 
otrokove starosti). Med prvimi so uvedli individualno obdavčenje, javno dnevno varstvo, 
spolno nevtralne izobraževalne programe in zakonsko določene obveznosti obeh staršev. Za 
razliko od npr. Francije Švedska nikoli ni posegla po omejevanju prodaje kontracepcijskih 
sredstev in dostopa do splava in sterilizacije (Malačič, 2006, str. 285). 

Kljub vsem prednostim skandinavskega modela je ob udejanjanju ukrepov prišlo tudi do 
problemov. V sodobnem svetu prihaja do mnogih sprememb, ki so v tej nalogi že podrobno 
obravnavane v konceptu drugega demografskega prehoda. Institucije države blaginje morajo 



 61

biti pri svojem delovanju racionalne in najučinkovitejše. Ponavljajoče se ekonomske krize in 
nenadzorovana rast javnega sektorja vplivajo na udejanjanje in oblikovanje družinske politike 
tudi v tistih državah, ki so ji bile ves čas naklonjene. Padec socialističnega režima v centralni 
in vzhodni Evropi je pomenil zmanjšanje finančne pomoči, namenjene družini. Tako se je tudi 
v skandinavskih državah ponudba za varstvo otrok občutno zmanjšala, vendar pa vlade v 
skandinavskih državah ne popuščajo gospodarskim pritiskom in ne spreminjajo svojih stališč 
do družine in njenega varstva, pač pa poskušajo programe spreminjati in jih prilagajati novim 
razmeram čim manj boleče. 

Druge evropske države so razvile podoben sistem blaginje družin kot zgoraj omenjene države, 
le da so nekatere med njimi bolj poudarjale demografski pomen ukrepov, druge, ki so bile v 
večini, pa socialni pomen. Slovenija se je pri snovanju prebivalstvene in družinske politike 
dolgo časa zgledovala in učila po Švedski. 

Izjemo so predstavljale bivše fašistične države, med katere sodita Italija in Nemčija, kjer je 
zaradi negativnih izkušenj s prebivalstveno politiko v preteklosti, le-ta vrsto let pomenila tabu 
temo. V javnosti se je o prebivalstveni politiki malo razpravljalo, čeprav so bili demografski 
problemi teh držav med najbolj zaostrenimi v Evropi (Malačič, 2006, str. 285). Se pa, kot 
bomo videli v nadaljevanju, tudi v teh državah na področju prebivalstvene politike že kažejo 
določeni pozitivni premiki. 

4.6.2. Odzivi EU na trenutne demografske razmere 
Demografi in ekonomisti se v zadnjih dvajsetih letih konstantno srečujejo s kazalniki 
demografskega staranja v evropskih družbah: z naraščajočim življenjskim pričakovanjem, 
zelo nizkimi stopnjami rodnosti in upokojevanjem generacije povojnega izbruha rodnosti 
(baby-boom generacije). V EU je bil tako razvit poseben integriran pristop k staranju 
prebivalstva, migracij in uravnavanja rodnosti. 

Na področju staranja gre za tako imenovano »strategijo aktivnega staranja«, za katero je 
značilno, da vključuje tako ekonomske, zaposlovalne in socialne vidike staranja ter gradi na 
delovni sili in zaposlenosti kot gradnikih gospodarske rasti. Cilj integriranega pristopa k 
staranju je, da v zaposlovanje vključuje ljudi vseh starosti, kar ima za posledico rast kakovosti 
življenja posameznika, višjo gospodarsko rast, manjše breme mlajšim generacijam in 
prihranke pokojninskega in zdravstvenega zavarovanja (Vignon, 2005, str. 46). Za ukrepi 
strategije aktivnega staranja stojijo ministrstva za finance (znižanje javnega dolga, reforma 
pokojninskega sistema), ministrstva za zaposlovanje (dvig stopenj zaposlenosti in 
zagotavljanje pogojev za daljše in učinkovitejše delovno življenje), ministrstva za socialne 
zadeve (zagotavljanje socialne in ekonomske podpore pokojninskega sistema) in ministrstva 
za zdravje (zagotavljanje univerzalnega dostopa vseh do zdravstvenih storitev, zagotavljanje 
finančne podpore zdravstvenega sistema, izboljševanje kakovosti zdravstvenih storitev) držav 
članic EU. 

Na področju migracij velja, da so imigracije postale poglavitni vir rasti prebivalstva v mnogih 
državah EU, pojavljajo se problemi vključevanja priseljencev v socialno in ekonomsko 
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življenje, večje število priseljencev lahko veliko prispeva k ponudbi na trgu dela in vpliva na 
stopnje rodnosti, ob vsem tem pa se pojavlja problem ilegalnih imigracij, ki jih morajo države 
ustrezno omejiti. Padec stopenj rodnosti po vsej Evropi je tako velik, da se je nemogoče 
izogniti pomanjkanju delovne sile in posledično zmanjšanju potenciala gospodarske rasti. 
Aktivne imigracijske politike lahko le malce zakasnijo pravkar opisano sliko, ne morejo pa 
držav rešiti pred tem problemom. Zato bo v državah EU potrebno ukrepe različnih politik 
prilagoditi v smeri izboljšanja položaja družin in povečanja rodnosti. Prihodnja socialna 
politika bo morala graditi v smeri boljših pogojev nege in varstva otrok, izobraževanja in 
usposabljanja ter boljšega usklajevanja dela in družine (Vignon, 2005, str. 52). 

Na področju rodnosti je EU oblikovala dve poti za omejevanje problema izjemno nizkih 
stopenj rodnosti. Kot prvo se zaveda, da nima nobene pravice vplivati na odločitev 
posameznikov o rojstvu in številu otrok, vendar jim lahko s pomočjo različnih ukrepov olajša 
odločitev. Ukrepi na tem področju so predvsem socialne narave: dostop do ugodnih stanovanj, 
kakovostne zdravstvene storitve med nosečnostjo in v prvem letu starosti otroka, kvalitetna 
nega otroka, dobre šole, družbeno okolje, prilagojeno potrebam otrok in staršev, socialne 
storitve in podpora družinam, službe, ki omogočajo usklajevanje z družinskimi obveznostmi, 
dostop do nadaljnjega izobraževanja in podobno. Kot drugo pa želi EU investirati v 
oblikovanje in razvoj osnovnega človeškega kapitala, ki ga predstavljajo mladi od rojstva do 
svojega 20. ali 25. leta starosti, ko zaključijo šolanje. Blaginja, v kateri živijo otroci, in 
kakovost družinskega življenja sta zelo pomembna za učinkovitost formalne izobrazbe kot 
tudi kasneje za odločitev imeti otroke. Družinska in druge politike, ki zadevajo rojstvo, nego, 
vzgojo in izobraževanje otrok, zato lahko imajo pomemben vpliv na velikost in kakovost 
prihodnje ponudbe na trgu dela. S tega vidika naj bi bile prihodnje družinske politike 
usmerjene v investiranje v človeški kapital. 

4.6.3. Trendi v oblikovanju prebivalstvenih politik EU za zagotovitev družinam 
prijazne družbe 

Države EU so prebivalstveno problematiko izpostavile že v letih 1993 in 1994 na 
mednarodnih konferencah, ki so zadevale to perečo problematiko. Oblikovali so nekatera 
priporočila oziroma smernice na področju enakosti med spoloma, usklajevanja dela in 
družinskega življenja, raznolikosti partnerskih skupnosti in socialno-ekonomske pomoči 
družinam.  

V letu 1993 izvedena evropska prebivalstvena konferenca (UNECE5 European Population 
Conference) je predlagala naslednje (Gauthier, 2005, str. 95): 
- spodbujanje okolja, prijaznega otrokom in družini, 
- podporo staršem pri kombiniranju njihovega profesionalnega življenja in družinske vloge, 
- finančno podporo družinam, predvsem tistim z omejenimi sredstvi, 

 
5 UNECE – United Nations Economic Commission for Europe 
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- spodbujanje enakosti med moškim in žensko, vključno z enakimi možnostmi za zaposlitev 
in enakostjo v družinskih obveznostih. 

Naslednjega leta v Kairu izvedena mednarodna konferenca o prebivalstvu in razvoju (ICPD6) 
pa je vključevala naslednja priporočila (Gauthier, 2005, str. 95): 

- sprejem ali prilagoditev zakonov, programov in politik, ki bodo zaposlenim obeh spolov 
olajšale usklajevanje službenih in družinskih obveznosti, 

- spodbujanje enake udeležbe moških in žensk na vseh področjih družinskih in 
gospodinjskih obveznosti, 

- denarna nadomestila, ki bi udeležbo na trgu dela naredila konkurenčnejšo starševskim 
obveznostim, 

- oblikovanje politik, ki bi bile občutljive in podporne do družin. 

Kako so države sledile tem priporočilom je težko natančno oceniti, saj ne obstaja sistematični 
nadzor nad ukrepi posameznih držav na področju podpore družinam, države pa tudi niso 
dolžne poročati o svojih aktivnosti na tem področju. Kot drugo pa je potrebno poudariti, da 
podpora države ni edini zunanji vir podpore družinam, obstajajo še lokalne in regionalne 
vlade, ki so prav tako lahko ključni akterji na področju oblikovanja družinske in 
prebivalstvene politike. 

Zaradi staranja prebivalstva in zniževanja prihodkov v zadnjih letih so se povečale potrebe po 
državnem denarju predvsem na področju pokojninske in družinske politike, na področju 
zdravstva, izobraževanja in socialne podpore. Države so bile zato prisiljene zmanjšati svojo 
raven finančne podpore družinam, nekatere so jo ohranile le še za ekonomsko najbolj 
ogrožene družine, le nekatere države so jo lahko ohranile na enaki ravni ali jo celo uspele 
zvišati. 

Po letu 1994 se je v številnih državah zvišala državna podpora zaposlenim staršem, na kar sta 
vplivala predvsem dva dejavnika. Prvič – naraščajoča udeležba žensk na trgu dela in drugič – 
spodbujanje enakosti med spoloma. Državna podpora staršem zajema številne programe, med 
njimi porodniški dopust, dopust za nego in varstvo otroka in nadomestilo za nego otroka. Leta 
2000 je bila sprejeta Konvencija za zaščito materinstva (ILO7 Maternity Protection 
Convention), ki določa, da dolžina porodniškega dopusta ne sme biti krajša od 14 tednov, 
denarno nadomestilo pa mora zagotoviti ustrezni življenjski standard. Istega leta je bilo 
sprejeto še Priporočilo za zaščito materinstva (ILO Maternity Protection Recommendation), ki 
gre še čez okvire sorodne konvencije in pravi, da dolžina porodniškega dopusta naj ne bo 
krajša od 18 tednov s 100-odstotnim finančnim nadomestilom predhodnih zaslužkov na 
delovnem mestu (Gauthier, 2005, str. 100). V Sloveniji traja porodniški dopust 15 tednov in je 
100-odstotno krit s strani države, enako velja za nadaljnjih 260 dni dopusta za nego in varstvo 

 
6 ICPD – International Conference on Population and Development 
7 ILO – International Labour Office 
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otroka. Kako je s porodniškim oziroma materinskim dopustom v ostalih evropskih državah, 
bo vidno v naslednjem poglavju. 

Ob porodniškem dopustu pa že omenjena evropska listina priporoča tudi uvedbo dopusta za 
nego in varstvo otroka, ki bi pomenil podaljšanje porodniškega dopusta in bi enemu od 
staršev omogočil nadaljnjo skrb in nego otroka na domu. Odzivi držav na ta predlog so bili 
različni, zato še vedno obstajajo velike razlike med trajanjem in denarnim nadomestilom za 
tovrstni dopust med evropskimi državami. Ob tem pa ne smemo pozabiti, da podaljšani 
starševski dopust pomeni velik oportunitetni strošek za starše, ne samo v smislu izgubljenega 
dohodka, temveč tudi v smislu nazadovanja na delovnem mestu in izgubljenih možnosti 
napredovanja.  

Ko govorimo o državni pomoči zaposlenim staršem, pridemo do problema enakosti med 
obema spoloma. Praksa v večini držav namreč kaže, da se za koriščenje porodniškega dopusta 
in dopusta za nego in varstvo otroka večinoma odločajo ženske, kar še povečuje vrzel med 
ženskami in moškimi in njihovim plačanim oziroma neplačanim delom. Za primer navajam 
Švedsko, kjer se je v poznih 90-ih letih za starševski dopust odločila približno tretjina očetov, 
kar je predstavljalo 10 odstotkov vseh dni starševskega dopusta. Na drugi strani pa je 
Nemčija, kjer se za starševski dopust odloča manj kot 2 odstotka očetov, ki za nekoriščenje 
starševskega dopusta navajajo razloge poslovne narave (npr.: »ne želim zamuditi poslovnih 
priložnosti«), vedenjske razloge (npr: »ne predstavljam si ostati doma«), razloge, povezane z 
delovnim okoljem (npr.: »skrbi me reakcija nadrejenih in sodelavcev«) in finančne razloge 
(»državno nadomestilo ne more nadomestiti izgubljenega dohodka«) (Gauthier, 2005, str. 
103). 

V nadaljevanju navajam trenutne ukrepe na področju prebivalstvene oziroma družinske 
politike v državah EU, ki bodo pokazali v kolikšni meri posamezne države upoštevajo pravkar 
navedene smernice in priporočila. 

4.6.4. Ukrepi prebivalstvenih politik v državah EU 
Med ukrepi prebivalstvene politike v državah EU navajam starševski dopust in starševsko 
nadomestilo, storitve predšolske vzgoje in subvencije njihove cene ter davčne olajšave zaradi 
otrok in otroške dodatke. 

4.6.4.1. Starševski dopust in starševsko nadomestilo 

Starševski dopust in nadomestilo za čas odsotnosti z dela zaradi le-tega je z leti postajal del 
družinskih politik držav EU. Najdaljšo zgodovino ima materinski oziroma porodniški dopust, 
ki ga lahko koristijo le matere, kasneje so države postavile še zakonodajo za podaljšanje 
materinskega dopusta in za očetovski dopust. Podrobnosti so zbrane v naslednjih 
podpoglavjih. 
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4.6.4.1.1. Materinski dopust 
Materinski oziroma porodniški dopust je praksa v tako rekoč vseh državah EU. Razlike so le 
v trajanju materinskega dopusta in v višini nadomestila za čas odsotnosti z dela zaradi 
materinskega dopusta. Natančnejši podatki za vse države EU25 so zbrani v prilogi št. 12, 
nekaj osnovnih podatkov pa je v tabeli 15. V 14 državah EU25 je nadomestilo za materinski 
dopust obdavčeno, to velja tudi za Slovenijo, v preostalih 11 državah8 pa je nadomestilo 
oproščeno davka. 

Tabela 15: Klasifikacija držav glede na trajanje materinskega dopusta in denarno nadomestilo 
za čas dopusta za zadnja leta. 

Višina denarnega nadomestila Trajanje materinskega dopusta 

80 % ali več 50-79 % 

18 tednov ali več Estonija (140 dni) Češka (28) 

 Italija (5 mesecev) Danska (18) 

 Litva (126 dni) Finska (105 delovnih dni) 

 Portugalska (120 dni) Madžarska (24) 

 Švedska Irska (18) 

 Velika Britanija (26) Slovaška (28) 

14 do 17 tednov Avstrija (16) Belgija (15) 

 Francija (16) Ciper (16) 

 Nemčija (14) Grčija (14) 

 Latvija (112 dni) Malta (14) 

 Luksemburg (16)  

 Nizozemska (16)  

 Poljska (16)  

 Slovenija (15)  

 Španija (16)  

Vir: Gauthier, 2005, str. 101, Development of a Metodology for the Collection of Harmonised 
Statistics on Childcare, 2004 in Social Potection in the Member States of the EU, 2004. 

Kot prikazuje tabela 15, je v vseh evropskih državah trajanje materinskega dopusta skladno s 
Konvencijo za zaščito materinstva ali pa so določila celo presežena. To niti ne preseneča, saj 
je bila prva konvencija s to vsebino sprejeta že daljnega leta 1919 in se že dolga leta poudarja 
razvoj različnih oblik podpore materam, ki so v delovnem razmerju, čeprav so prve 
konvencije bolj poudarjale zaščito zdravja mater in otrok kot pa enakost med spoloma. Klub 
ekonomskim pritiskom, ki so večino evropskih držav prizadeli v začetku 90-ih let, večina 

                                                 
8 Države EU25, kjer nadomestilo za materinski dopust ni predmet obdavčitve, so po podatkih z dne 1. 5. 2004 
sledeče: Avstrija, Ciper, Češka, Danska, Irska, Latvija, Malta, Nemčija, Portugalska, Slovaška in Velika 
Britanija. V vseh preostalih državah EU25 je nadomestilo za materinski dopust predmet obdavčite (Social 
Protection in the Member States of the EU, 2004, str. 148,149, 420, 421, 706 in 707). 
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držav še vedno dosega vsaj minimalni standard na področju materinskega dopusta. Več kot 
polovica držav EU ima 80- do 100-odstotno nadomestilo za porodniški dopust. Sicer pa je v 
smislu trajanja materinskega dopusta najradodarnejša politika na Švedskem in Finskem, tudi v 
smislu finančnih nadomestil so največje pozitivne premike dosegle skandinavske države in 
Portugalska (Gauthier, 2000, str. 4). V Veliki Britaniji imajo matere otrok, rojenih po 1. aprilu 
2007, pravico do 26 tednov osnovnega materinskega dopusta in še dodatnih 26 tednov, če 
izpolnjujejo določene pogoje. Skupno trajanje materinskega dopusta je tako lahko eno leto. 
Pravica do nadomestila za čas dopusta, s strani delodajalca ali države, pa traja do 39 tednov 
(Maternity Leave: Introduction, Directgov – Parents, 2007). 

4.6.4.1.2. Očetovski dopust 
Prav tako kot v Sloveniji imajo tudi v večini evropskih držav očetje pravico do starševskega 
dopusta. V nekaterih državah je celotna dolžina starševskega dopusta odvisna od tega, ali 
oziroma koliko dopusta izrabi drugi starš (praviloma oče). Na Švedskem so že leta 1989 
vpeljali očetovski mesec. Od leta 1995 je veljalo, da starševski dopust traja 360 dni, če oče 
izrabi en mesec tega dopusta, sicer pa le 330 dni. Kot posledica tega določila se je delež 
očetov, ki so koristili starševski dopust, povečal z nekaj odstotkov na približno 50 odstotkov 
(Stropnik, 2005, str. 10). V tabeli 16 je prikazana dolžina očetovskega dopusta in njegovo 
nadomestilo v nekaterih evropskih državah v zadnjih letih.  

Za koriščenje očetovskega oziroma starševskega dopusta se odloča majhen delež očetov, ki 
kot pogost razlog izpostavljajo izgubo dohodka, čeprav je v precej državah nadomestilo 80- 
do 100-odstotno. Ekskluzivnost dodeljevanja dela starševskega dopusta očetom po dosedanjih 
raziskavah kaže, da le-ta nima bistvenega vpliva na razbremenjevanje mater, ki bi se prej 
želele vrniti na delovno mesto. Očetje po podatkih raziskav izkoristijo le del očetovskega 
dopusta, pa tudi tega ne vsi. 
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Tabela 16: Očetovski dopust in nadomestilo v nekaterih evropskih državah za leta 2000–
2003 oziroma do leta 2007. 

Država Očetovski dopust Nadomestilo 

Belgija Leta 2002 podaljšan s 3 na 10 dni. Prve 3 dni 100 % plače, preostalih 7 dni pa 82 % 
plače z zgornjo omejitvijo. 

Danska 2 tedna v 14 tednih po rojstvu otroka. 100 % plače. 

Estonija 14 dni v času materinskega dopusta. Pavšalni znesek (plača ga delodajalec). 

Finska Vpeljan leta 1976. 

18 delovnih dni v največ štirih kosih v 
času materinskega dopusta ali medtem, ko 
mati koristi starševski dopust. Oče mora 
živeti z materjo. 

Od leta 2003 je možno očetovski dopust 
podaljšati za 1–12 delovnih dni, če oče 
izrabi vsaj 12 delovnih dni starševskega 
dopusta. Ti dnevi morajo v celoti slediti 
starševskemu dopustu. 

25–70 % plače, odvisno od višine plače. 

Neodvisno od zaposlitvenega statusa je vsak oče 
upravičen do minimalnega pavšalnega 
očetovskega nadomestila (okoli 285 
EUR/mesec). 

Francija 11 dni v prvih štirih mesecih po rojstvu 
otroka. 

100 % plače. 

Italija 1 mesec, če izkoristi 3–6 mesecev 
starševskega dopusta. 

Enako starševskemu nadomestilu (30 % plače). 

Latvija 10 dni. 80 % plače. 

Nizozemska Od 1. decembra 2001. 

2 delovna dneva v 4 tednih po rojstvu 
otroka. 

100 % plače (plača delodajalec). 

Portugalska 20 dni (5 dni v prvem mesecu starosti 
otroka + 15 dni takoj potem ali po 
materinskem dopustu). 

100 % plače. 

Slovenija 
(leto 2006) 

90 dni (15 dni v času materinskega 
dopusta, ostalo do otrokove starosti 3 let). 

*podrobnosti glej v tabeli 10 na str. 31 

Prvih 15 dni 100 % nadomestilo. 

Preostalih 75 dni plačilo socialnovarstvenih 
prispevkov na osnovi minimalne plače. 

Švedska 70 dni (10 dni ob rojstvu otroka + 60 dni 
neprenosljivega starševskega dopusta). 

80 % plače. 

Velika 
Britanija 
(leto 2007) 

7 ali 14 dni (7 lihih dni ali 14 dni v 
strnjenem nizu) znotraj 56 dni po rojstvu 
otroka. 

Zakonsko določenih 112,75 £ ali 90 % plače, če 
je ta nižja. 

Vir: Stropnik, 2005, str. 11, Paternity leave and pay: Directgov – Parents, 2007.  
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4.6.4.1.3. Dopust za nego in varstvo otroka 
Dopust za nego in varstvo otroka, kot podaljšek materinskega dopusta, je prav tako postal 
praksa v evropskih državah. Spodnja tabela prikazuje dolžino in trajanje dopusta za nego in 
varstvo otroka ter denarno nadomestilo za čas odsotnosti z dela zaradi nege otroka na domu. 
Med državami so kar precejšnje razlike tako v dolžini kot tudi v nadomestilih za ta del 
starševskega dopusta. Trajanje dopusta niha med 3 do 36 meseci. V nekaterih državah ga je 
potrebno koristiti takoj po preteku materinskega dopusta, ponekod se ga lahko razporedi 
preko nekaj let. Na Švedskem in Danskem ga starši lahko koristijo do otrokovega osmega leta 
starosti (Gauthier, 2000, str. 4). 

Tabela 17: Trajanje in nadomestilo dopusta za nego in varstvo otroka (glede na prvega 
otroka). 

Plačan dopust več kot 2 leti Plačan dopust od 1 do 2 let Plačan dopust do 1 leta 

Avstrija Francija Danska Poljska Italija  

Češka Nemčija Litva Švedska Luksemburg  

Estonija Madžarska   Slovenija  

Finska Slovaška     

Neplačan dopust Dopust brez nadomestila   

Belgija Španija Ciper    

Grčija Velika Britanija Latvija    

Irska  Malta    

Nizozemska      

Portugalska      

Vir: Gauthier, 2005, str. 102. 

Zaradi velikega povpraševanja staršev po dopustu za nego in varstvo otroka ima le-ta v 
precejšnjem deležu držav EU veliko težo pri oblikovanju prebivalstvenih oziroma družinskih 
politik. Velika podpora vlad programov starševskega dopusta je tudi odgovor na veliko 
povečanje udeležbe žensk na trgu dela, saj se je dopust za nego in varstvo otroka pokazal kot 
način zmanjšanja povpraševanja po storitvah predšolske vzgoje, predvsem prvega starostnega 
razreda, to je do treh let. Kot primer navajam Češko republiko, kjer se je po političnih 
spremembah po letu 1989, posebno po uvedbi podaljšanega materinskega dopusta, drastično 
zmanjšalo povpraševanje po javnih storitvah predšolske vzgoje. Podobno je bil v Nemčiji 
podaljšan starševski dopust pogosto viden kot odgovor na zelo omejena nadomestila staršem 
za storitve predšolske vzgoje (Gauthier, 2005, str. 102). Za razliko pa imajo starši v Veliki 
Britaniji zakonsko pravico do neplačanega dopusta za nego otroka, ki traja največ 13 tednov 
in ga je možno izkoristiti do otrokovega petega leta starosti (Parental leave: Directgov – 
Parents, 2007). 
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4.6.4.2. Storitve predšolske vzgoje 
Med pomembnimi ukrepi za usklajevanje starševskih obveznosti z zaposlitvijo je vsekakor 
zagotavljanje storitev predšolske vzgoje in subvencioniranje njihove cene. Storitve predšolske 
vzgoje so v državah EU na različnih razvojnih stopnjah. V bivših državah EU15 so bile 
storitve že dobro izoblikovane in se je v zadnjih letih začelo poudarjati kakovost storitev in 
njihovo prilagodljivost do staršev. Javna podpora storitvam predšolske vzgoje je bila do 
nedavnega usmerjena predvsem otrokom, starim od treh do šestih let, to je do vstopa v šolo. 
Trenutno pa so investicije usmerjene v zagotavljanje storitev predšolske vzgoje tudi za otroke, 
stare manj kot tri leta. Vlade držav EU želijo z zagotovitvijo kapacitet predšolske vzgoje za 
katerokoli starost otroka doseči hitrejši vstop staršev na trg dela (Childcare services in Europe 
– what future?, 2006, str. 1). Najprej so storitve predšolske vzgoje razvile skandinavske 
države, po njihovem zgledu so predšolsko vzgojo kasneje razvijale ostale evropske države.  

EU je z namenom širjenja evropskega trga dela, izboljšanja fleksibilnosti za zaposlene starše 
in odpravljanja ovir za zaposlovanje, posebno žensk, leta 2002 v Barceloni (Barcelona 
European Council) postavila določila, da naj bi države EU do leta 2010 nudile storitve 
predšolske vzgoje 90 odstotkom otrok, starih od treh do šestih let, ter 33 odstotkom otrok,  
mlajših od treh let. Dodatno je Evropska komisija leta 2005 poudarila pomen povečanja 
subvencij za storitve predšolske vzgoje, posebno družinam, ki jim zaradi socialno-
ekonomskega položaja storitve predšolske vzgoje niso dostopne (Childcare services in Europe 
– what future?, 2006, str. 9). V Franciji se je razvoj infrastrukture za otroke in njihovo varstvo 
pokazal kot najpomembnejša aktivnost za spodbujanje rodnosti. V Nemčiji so, zaradi 
premajhnih kapacitet v vrtcih, na pomoč priskočile javne in privatne organizacije. Privatne 
organizacije so prevzele del financiranja stroškov varstva otrok, da bi tako zadržale 
kvalificirane ženske na trgu dela, kar pa je hkrati vodilo do diskriminacije žensk glede na 
raven izobrazbe. Kot posledica imajo ženske z nizko izobrazbo manjšo spodbudo za odločitev 
za otroka (Soulat, 2006, str. 209). Za lažji pregled prizadevanj posameznih evropskih držav 
sta ponudba storitev predšolske vzgoje in subvencije njihove cene za starše združeni v tabeli 
18. 

Tabela 18: Število različnih ustanov predšolske vzgoje in državne subvencije njihove cene za 
nekatere države EU, za leto 2004. 

Država Ustanove predšolske vzgoje Subvencije predšolske vzgoje 

Belgija 

(francoski del) 

2 tipa za otroke od 0 do 3 let 

8 tipov za starejše otroke 
(nekateri vključujejo tudi prvo 
starostno skupino) 

Stroški vzgoje in nege za otroke, mlajše od 3 let, se 
odštejejo od obdavčljivega neto dohodka. 

Če sta v vrtcu 2 otroka iz istega gospodinjstva, se plačilo 
vrtca zniža na 70 % za vsakega otroka. 

70 % osnovne cene plačajo tudi starši, ki imajo v 
gospodinjstvu 3 otroke. 
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Tabela 18 - nadaljevanje 
Država Ustanove predšolske vzgoje Subvencije predšolske vzgoje 

Belgija  

(flamski del) 

8 tipov za otroke od 0 do 3 let 

2 tipa za otroke, starejše od 
2,5 oziroma 3 let 

Ni podatka. 

Danska 4 tipi za otroke od 0 do 3/6 let 

2 tipa za starejše od 3 let 

Lokalne oblasti lahko znižajo plačila staršem z nizkimi 
dohodki ali pod določenimi drugimi pogoji, npr. če je v 
vrtcu več otrok, se zniža plačilo cenejše storitve. Plačilo 
staršev dosega največ 30 % dejanskih stroškov varstva 
otroka. 

Nemčija 1 tip za otroke 0–3 let 

1 tip za 2,5–6 let 

Država krije okoli 90 % operativnih stroškov vrtcev, 
zato so stroški staršev za varstvo otrok relativno nizki. 
Cena za varstvo se določa na osnovi dohodkov staršev. 

Grčija 1 tip od 0 do 6 let 

1 tip od 4 do 6 let 

Primarno je varstvo plačano s strani države. Lokalne 
oblasti, ki so odgovorne za delovanje vzgojno varstvenih 
ustanov, lahko zaračunavajo plačila glede na višino 
dohodkov staršev. 

Španija 1 tip za 0–3 let 

1 tip za 3–6 let 

Starši z otroki, starimi do 3 let, so upravičeni do 
pomembne davčne olajšave na osnovi stroškov varstva 
otrok. Plačilo za varstvo se določa proporcionalno glede 
na dohodek in število otrok. 

Francija 6 tipov za 0-3/6 let 

3 tipi za 2-6 let 

Staršem se od leta 2004 nudi enotno finančno podporo, 
ki služi za najem družinske varuške, za zaposlitev 
nekoga za varstvo otrok na domu ali kot denarno 
nadomestilo za primer, če starši ostanejo doma in sami 
skrbijo za otroka. 

Irska 3 tipi od 3 mesecev do 5 let 

5 tipov od 2/3 do 5/6 let 

Stroške delno krije država, leta 1998 so stroški za starše 
znašali do 20 % povprečnega dohodka. 

Italija 3 tipi za otroke do 3 let 

1 tip od 3 do 6 let 

Plačila staršev so odvisna od dohodka, zgornja meja je 
20 % družinskega dohodka.* 

Luksemburg 2 tipa od 0 do 3/4 let 

4 tipi od 2/3 do 4/6 let 

Prispevek staršev se določa glede na dohodek 
gospodinjstva in število otrok. 

Nizozemska 2 tipa od 0 do 3/12 let 

2 tipa od 2/4 do 3/12 let 

Z letom 2005 sprejet zakon določa, da starši prejmejo 
subvencijo, s čimer jim je danih več možnosti pri izbiri 
ustanove. 

Avstrija 3 tipi za 1–3/6 let 

1 tip za 3–6 let 

Ni podatka. 

Portugalska 4 tipi od 0 do 3 let 

4 tipi od 3 do 5 let 

Ustanove prejemajo mesečne subvencije z namenom 
zmanjšanja stroškov za starše. 
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Tabela 18 - nadaljevanje 
Država Ustanove predšolske vzgoje Subvencije predšolske vzgoje 

Finska 2 tipa od 0 do 7 let Zaračunava se plačilo v odvisnosti od dohodka. 

Če starši otrok, mlajših od 3 let, ostanejo doma in sami 
skrbijo za otroke, so s strani lokalnih oblasti upravičeni 
do nadomestila za nego otroka na domu. 

Švedska 2 tipa od 1 do 6 let Lokalne oblasti določijo višino plačila za storitve 
predšolske vzgoje. Plačilo ne sme presegati 1-3 % 
družinskega dohodka. 

Velika Britanija 3 tipi od 0 do 5 let 

2 tipa od 2/3 do 4/5 let 

Storitve so v celoti plačane s strani staršev, visoka cena 
staršem omejuje vpis otrok v vrtce, dodatno pa je v 
vrtcih premalo prostora za vse otroke. 

Starši, ki delajo več kot 16 ur na teden in imajo nizek 
dohodek so upravičeni do posebne davčne olajšave, ki 
vključuje poseben element za podporo staršem pri 
plačilu vrtca. Plačilo se staršem lahko zniža do 80 % 
osnovne cene. 

* V Italiji so v letu 2005 sprejeli zakon, po katerem naj bi stroški za varstvo otrok do 6. leta starosti, znižali davčno osnovo 
staršev (Palomba, 2006, str. 140 in 141). 

Vir: Development of a Metodology for the Collection of Harmonised Statistics on Childcare, 
European Commission, 2004, Childcare, Work in Denmark, 2007 in Benefits and Help for 
Parents Going Back to Work, Directgov – Parents, UK, 2007. 

Formalnih tipov ustanov predšolske vzgoje je v državah EU preko 100, v vsaki državi lahko 
starši izbirajo vsaj med dvema tipoma ustanov pa vse do 9 tipov, kar prikazuje tabela 18. 
Razviti so posebni tipi ustanov za otroke od 0 do 3 let ter posebni za otroke, starejše od treh 
let, v nekaterih državah so tudi ustanove, ki sprejemajo otroke vseh starosti. Izbira je delno 
omejena z dohodkom, geografskim položajem in razpoložljivostjo kapacitet. Ključnega 
pomena pri izbiri ustanove s strani staršev v državah EU pa so večinoma stroški različnih 
storitev predšolske vzgoje. Zgornja tabela tudi kaže kakšno, če sploh, državno podporo 
prejemajo starši pri plačilu cene za varstvo svojih otrok v ustanovah predšolske vzgoje. 
Posamezne ustanove se razlikujejo tudi po svoji kakovosti, ki se meri med drugim s številom 
otrok na enega negovalca. Za razliko od Slovenije, kjer sta predvidena dva negovalca na 12 
otrok v prvem starostnem razredu oziroma na 22 otrok drugega starostnega razreda (Zakon o 
vrtcih, 2005, 17. člen), je v nekaterih državah ta standard precej višji. En negovalec v veliko 
državah skrbi za 3 do 4 otroke, kar prispeva k višji kakovosti storitev nege in varstva v vrtcih 
oziroma sorodnih ustanovah. 

4.6.4.3. Otroški dodatki in davčne olajšave zaradi otrok  
Zmanjševanje razlik v ekonomskem položaju med družinami brez otrok in družinami z otroki 
je eden učinkovitejših pronatalističnih učinkov. Socialno-ekonomsko razlikovanje številnim 
družinam preprečuje, da bi imele želeno število otrok, ali pa jim bistveno znižuje življenjsko 
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raven. Otroški dodatki, kot ena izmed oblik družbene pomoči s ciljem lajšanja finančnega 
bremena vzdrževanja otrok, se v številnih državah plačujejo materi, ponekod se starša 
dogovorita, kdo bo prejemal otroški dodatek. Kot je razvidno iz tabele 19, je v večini držav 
otroški dodatek odvisen od števila otrok. Največkrat je otroški dodatek višji za vsakega 
naslednjega otroka. Progresivnost otroških dodatkov glede na zaporedje otrok pa pomeni, da 
se pri oblikovanju prebivalstvenih politik posameznih držav poudarja predvsem doseganje 
ciljev prebivalstvenih politik, ne upošteva pa se dejstvo, da so dodatni stroški vsakega 
dodatnega otroka nižji (Stropnik, 1994, str. 22). Nedvomno pa je, da se minimalni življenjski 
stroški povečujejo s starostjo otrok, kar lahko utemelji višje zneske otroškega dodatka za 
starejše otroke (Stropnik, 2001, str. 3). 

Za razliko od otroških dodatkov, ki so praviloma višji za vsakega nadaljnjega otroka, so 
davčne olajšave za vse otroke v glavnem enake. Davčni sistem včasih upošteva tudi starost 
otrok, v splošnem pa je prerazdelitev dohodka v korist družinam z otroki, ki ga izvaja država s 
pomočjo davčnega sistema, praviloma omejena na relativno majhne zneske. Skozi davčni 
sistem se v nekaterih državah subvencionirajo tudi cene vzgojno-varstvenih storitev za 
predšolske otroke. 

Otroški dodatek, kot neposredni denarni transfer, in davčni prihranek zaradi otrok, kot 
posredni transfer, ki je posledica davčne olajšave za otroke, najdemo v večini evropskih 
držav. Merila za določanje otroškega dodatka kot tudi davčnih olajšav za otroke se razlikujejo 
od države do države. V državah, kjer obstajajo davčne olajšave, so le-te odvisne od števila 
otrok ali pa od statusa samohranilca in se pojavljajo kot zmanjšanje davka ali davčne osnove 
(Stropnik, 2001, str. 4). 

Otroški dodatek plačujejo staršem za svoje otroke vse države EU25, kar jasno kaže tabela 19. 
V večini držav se prejemanje otroškega dodatka podaljša za čas otrokovega rednega študija, le 
redke med njimi imajo določeno samo eno starostno mejo za prejemanje otroškega dodatka. 
Med slednjimi so Ciper, Danska, Finska, Francija, Italija, Nizozemska, Španija in Švedska. 
Izjema med vsemi državami je Litva, kjer nekakšno obliko otroškega dodatka prejemajo 
družine, ki nimajo pravice do materinskega in starševskega nadomestila, in sicer do 
otrokovega 3. leta starosti. Starši, ki prejemajo materinsko in starševsko nadomestilo, pa 
prejemajo otroški dodatek od 1. do 3. otrokovega leta starosti (Social Protection in the 
Member States of the EU, 2004, str. 538). Otroški dodatki so večinoma odvisni od števila 
otrok. Praviloma velja, kot že omenjeno v zgornjih odstavkih, da je otroški dodatek višji za 
vsakega naslednjega otroka. Tako določa zakonodaja, med drugimi evropskimi državami, tudi 
v Sloveniji. 
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Tabela 19: Starostna meja in merila za določanje otroškega dodatka v državah EU25, stanje 
na dan 1. 5. 2004. 

Otroški dodatek, odvisen od Država Starostna meja za 
prejemanje 
otroškega dodatka dohodka starosti otroka števila otrok 

Avstrija 18 let, študij 26 let ne da da 

Belgija 18 let, študij 25 let ne da da 

Ciper 18 let da ne da 

Češka 15 let, študij 26 let da da ne 

Danska 18 let ne da ne 

Estonija 16 let, študij 19 let ne ne ne 

Finska 17 let ne ne da 

Francija 20 let ne da da 

Grčija 18 let, študij 22 let ne ne da 

Irska 16 let, študij 19 let ne ne da 

Italija 18 let da ne da 

Latvija 15 let, študij 20 let ne ne da 

Litva 3 leta ne ne ne 

Luksemburg 18 let, študij 27 let   da 

Madžarska 16 let, študij 23 let ne ne da 

Malta 16 let, študij 21 let da ne da 

Nemčija 18 let, študij 27 let ne ne da 

Nizozemska 17 let ne da ne 

Poljska 18 let, študij 24 let ne ne da 

Portugalska 16 let, študij 18, 
21 oz. 24 

da da ne 

Slovaška 16 let, študij 25 let ne ne ne 

Slovenija 18 let, študij 26 let da ne da 

Španija 18 let ne, 

vendar ga starši ne 
prejmejo, če njihov 
dohodek presega 
zakonsko določeno 
zgornjo mejo 

ne ne 

Švedska 16 let ne ne ne 

Velika 
Britanija 

16 let, študij 19 let ne da – najstarejši dobi 
več, vsi ostali enako 

ne 

Vir: Social Protection in the Member States of the EU, 2004, str. 256-259, 538-542 in 816-
820. 
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4.6.4.4. Drugi družinski prejemki v državah EU in njihovo obdavčenje 
Državne prebivalstvene oziroma družinske politike v svoji zakonodaji določajo tudi nekatere 
druge družinske prejemke, med njimi dodatek za veliko družino, dodatek za vzgojo ali 
izobraževanje otrok, enkratno denarno pomoč ob rojstvu otroka in druge, ki so bolj specifični 
in se nanašajo na otroke s posebnimi potrebami, enostarševske družine, starše posvojenih 
otrok, upokojene starše, sirote, nezaposlene starše in podobno.  

Dodatek za veliko družino ni prisoten v veliko državah. Po podatkih iz leta 2004 ga 
izplačujejo le družinam s tremi ali več otroki v Avstriji, Italiji, Sloveniji in na Švedskem, 
drugod to nekako enačijo z otroškimi dodatki ali denarno pomočjo ob rojstvu otrok. Dodatek 
za vzgojo ali izobraževanje izplačujejo staršem v Avstriji, na Danskem, v Estoniji, 
Luksemburgu, na Madžarskem, Poljskem in Slovaškem. V 13. državah EU25 ne obstaja 
takšna vrsta pomoči staršem, V Sloveniji to obliko družinskega prejemka enačimo z 
dodatkom za nego in varstvo otroka, obstajajo pa še določene posebnosti v nekaterih drugih 
državah. Na Češkem plačujejo starševsko nadomestilo staršem, ki polni čas sami skrbijo za 
majhnega otroka, na Danskem, poleg dodatka za izobraževanje, staršem pripada še starševski 
dopust in pripadajoče nadomestilo, ki ga lahko koristijo do otrokovega 9. leta starosti. V 
Latviji obstaja dodatek za nezaposlene starše, ki sami skrbijo za otroka do 2. leta starosti, v 
Litvi pa pripada staršem, po preteku starševskega dopusta, nadomestilo do otrokovega 1. leta 
starosti. Med izjeme sodi tudi Nemčija, kjer posebno obliko nadomestila prejemajo starši, ki 
do otrokovega 2. leta starosti skrbijo zanj sami doma.  

Denarno pomoč ob rojstvu otroka prejmejo starši v vseh razen sedmih državah EU25, izjemi 
sta še Irska, kjer denarno pomoč prejmejo starši le v primeru rojstva več otrok hkrati, ter 
Španija, kjer denarna pomoč ob rojstvu pripada staršem šele za tretjega in vsakega 
naslednjega rojenega otroka (Social Protection in the Member States of the EU, 2004, str. 
260-263, 542-544 in 820-823). Razen v Grčiji in Španiji so te oblike finančne pomoči staršem 
neobdavčene (Social Protection in the Member States of the EU, 2004, str. 272, 273, 554, 
555, 834 in 835).  

4.6.5. Učinki dosedanjih ukrepov prebivalstvenih politik v državah EU 
Učinki državne podpore družinam se kažejo na več področjih, med njimi na področju ravni 
revščine otrok in družin, na področju usklajevanja družinskih in službenih obveznosti ter 
enakosti med spoloma, državna podpora pa vpliva tudi na rodnost. Ukrepi naj bi vplivali na 
ustvarjanje otrokom in družini prijaznejšega okolja, poglejmo pa, kako se učinkovitost 
ukrepov kaže med državami EU. 

Podatki kažejo, da v določenih državah trenutni sistemi denarne podpore družinam dejansko 
znižujejo raven revščine otrok. To se je pokazalo na Poljskem, kjer je bila v 90-ih letih 
stopnja revščine otrok okoli 44-odstotna, po uvedbi davčnih olajšav in finančnih transferjev, 
pa se je le-ta znižala na 15 odstotkov. Na Madžarskem so bili učinki podobni, in sicer je 
uvedba finančne podpore znižala stopnjo revščine iz 38 na vsega 10 odstotkov. Raziskava na 
podatkih Poljske, Madžarske in tudi Češke republike je potrdila, da socialni transferji v 
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splošnem, še posebej pa družinski prejemki, dejansko prispevajo k znatnemu znižanju ravni 
revščine otrok oziroma družin. Na drugi strani pa v nekaterih državah raven revščine kljub 
finančnim transferjem ostaja visoka. 

Postavlja se vprašanje, ali so trenutni materinski in očetovski dopust ter dopust za nego in 
varstvo otroka učinkoviti pri usklajevanju službenih in družinskih obveznosti ter odpravljanju 
razlik med spoloma. Vse oblike starševskega dopusta imajo po podatkih različnih 
javnomnenjskih raziskav zelo visoko podporo. Staršem tudi omogočajo začasno odsotnost z 
dela zaradi negovanja novorojencev in ponovno vrnitev na delo, ko so otroci nekoliko starejši. 
Po drugi strani pa se starši srečujejo s problemom prekinitve kariere, čeprav je oportunitetni 
strošek takšnih prekinitev dela delno pokrit z ohranitvijo delovnega mesta in finančno 
podporo v času odsotnosti z dela. Zgornji ukrepi tudi nimajo enakega vpliva na moške in 
ženske, saj so ženske tiste, ki v največjem deležu koristijo starševski dopust in so že po naravi 
klicane za negovanje svojih otrok. Ti programi tudi v prvi vrsti niso usmerjeni v zagotavljanje 
popolne enakosti med spoloma glede nege otrok, temveč je njihovo poslanstvo predvsem v 
opogumljanju očetov, da vsaj nekaj delovnega časa namenijo skrbi in negi svojih otrok 
(Gauthier, 2005, str. 105). 

Čeprav je bila nizka rodnost povod za spodbujanje in velik poudarek družinski in 
prebivalstveni politiki, pa so pronatalistični cilji prava redkost v nacionalnih politikah držav 
EU. Pogosto je s strani vlad in strokovnjakov izpostavljeno dejstvo, da je rodnost na tako 
nizki ravni tudi zaradi premajhne podpore staršem, predvsem ko želijo usklajevati svoje 
službene in družinske odgovornosti. Poglejmo pa, ali so ukrepi na tem področju kakor koli 
vplivali na raven rodnosti. Poudariti je potrebno, da je odnos med ukrepi politik in rodnostjo 
zelo kompleksen in vključuje promocijo in cilje politik, stopnjo zaposlenosti žensk, 
ekonomski vidik in socialne norme glede enakosti med spoloma. Zaradi tega je težko oceniti 
vpliv ukrepov različnih politik na rodnost, kljub temu pa je možno povzeti določene 
zaključke. Pri agregatnih analizah je bilo dejansko opaziti pozitiven, čeprav izredno majhen, 
vpliv finančne podpore na rodnost. Neka raziskava v letu 1997 je namreč pokazala, da ima 
25-odstotno povišanje družinskih nadomestil za posledico povečanje števila otrok na žensko 
za 0,07 otroka. Prav tako so podatki pokazali, da imajo na rodnost pozitiven učinek tudi 
davčne olajšave. Zelo različni pa so bili rezultati raziskav na mikro ravni, torej na ravni 
posameznih držav. Zelo mešani so tudi rezultati raziskav, ko se je ugotavljalo, kakšen učinek 
imajo na rodnost politike, ki podpirajo zaposlene starše. V večini evropskih držav ni bilo 
opaziti bistvenega vpliva na rodnost. Ukrepi politik lahko vplivajo tudi na časovno zaporedje 
rojstev. Raziskave na podatkih Velike Britanije so pokazale, da povečanje družinskih 
nadomestil poveča verjetnost rojstva tretjega in četrtega otroka, po drugi strani pa tudi 
spodbuja zgodnje materinstvo. Podobno je bilo ugotovljeno tudi na primeru Avstrije in 
Švedske (Gauthier, 2005, str. 106). Pri ugotavljanju učinkov politik na rodnost torej naletimo 
na številne težave. Ponavadi razpolagamo z omejenimi podatki, saj so večinoma izpuščeni 
podatki o upravičenosti oziroma prejemu določenih denarnih nadomestil, posebno tistih, 
posredovanih s strani delodajalcev. Kot drugo pa se moramo zavedati, da na rodnost ne 
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vplivajo samo določeni ukrepi, temveč cel paket ukrepov, zato dejanskega vpliva na rodnost 
ne moremo točno določiti. 

Drugo hipotezo, postavljeno v uvodu naloge, t. j. ukrepi prebivalstvenih politik vplivajo na 
stopnjo rodnosti, težko sprejmem ali zavrnem, saj podatki v določenih državah kažejo manjši 
pozitivni vpliv na rodnost, čeprav je v splošnem zaslediti zelo mešane rezultate. So pa 
spremembe rodnosti, pa naj gre v pozitivni ali negativni smeri, zelo majhne. 

Problem je tudi ugotavljanje stopnje prijaznosti okolja do otrok in družin, ker ni izoblikovanih 
načinov merjenja le-tega. Če želi EU ugotavljati to stopnjo, potem je nujno, da postavi 
določene instrumente za nadzor in ocenjevanje napredka posameznih držav na tem področju. 
Nadzor pa mora poleg politik in programov, povezanih z denarno podporo družinam in 
zaposlenim staršem, vključevati tudi širši spekter meril, ki lahko vplivajo na partnersko zvezo, 
rojstvo otrok in starševstvo. 

Zelo verjetno je, da bodo imele politike, usmerjene v spodbujanje gospodarske rasti in 
ekonomske varnosti ter politike, ki bodo omogočile mladim družinam dostop do primernih 
stanovanj, pozitiven vpliv na raven rodnosti. Politike s ciljem lažjega usklajevanja dela in 
družinskega življenja bodo kazale pozitiven učinek tako na udeležbo (predvsem žensk) na 
trgu dela kot tudi na rodnost. V splošnem lahko rečemo, da bodo imele večji učinek politike, 
ki bodo spodbujale trenutne trende demografskih pojavov, kot tiste, ki bi želele te trende 
obrniti (Van Nimwegen, 2006, str. 5). Poudariti pa je potrebno, da en sam ukrep družinske 
politike ne more povišati stopnje rodnosti v Evropi. Ukrep, ki se izkaže za uspešnega v eni 
državi, je lahko zaradi različnih socialnih in ekonomskih stanj in različnih prebivalstvenih 
politik v preteklosti popolnoma brez uspeha v drugi državi. Enako velja tudi za različne 
skupine prebivalstva znotraj ene države (Esveldt, Fokkema, 2006, str. 135). 

Učinkovitost prebivalstvenih politik z glavnim ciljem povečati rodnost in zaposlenost žensk 
bo tako ostala velik politični izziv. Ukrepi, ki potencialno lahko vplivajo na rodnost, bodo 
pokazali rezultate šele na dolgi rok, čeprav lahko pozitivne rezultate pričakujemo le ob 
dosledni uporabi pronatalistično zastavljenih ukrepov. Potreben je zelo natančen politični 
pristop, usmerjen k družinam, tako na področju zaposlovanja, stanovanj, družbene 
vključenosti, zdravstva, pokojnin, davkov, izobraževanja in drugih. Po mnenju strokovnjakov 
je najboljši način za uspeh prebivalstvenih politik v prihodnosti kombinacija več ukrepov in 
ne zanašanje na en sam ukrep politike. Ob vsem tem pa oblikovalci politik ne smejo preveč 
pričakovati od zastavljenih pronatalističnih ukrepov, saj je znanje o vzrokih nizke rodnosti in 
o vplivih posameznih ukrepov na rodnost še vedno zelo omejeno (Krieger, 2004a, str. 9). 
Povzamemo pa lahko še nekaj zaključkov. Pri reševanju izziva nizke rodnosti imata 
pomemben vpliv tako trg kot država, velja pa tudi, da je šla državna politika, usmerjena v 
izboljšanje stopnje rodnosti, preko meja tradicionalnih ukrepov družinske politike. Izkazalo se 
namreč je, da je dobra politika zaposlovanja tudi dobra družinska politika. Pri preoblikovanju 
starih in oblikovanju novih političnih ukrepov je potrebno upoštevati celotni življenjski cikel 
posameznika, dodatno imajo vlade pomembno vlogo pri predlaganju in uresničevanju politik 
enakih možnosti in politik usmerjenih proti diskriminaciji med ljudmi. Vlade morajo tudi 
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podpirati hitrejši vstop mladih v svet odraslih ter v oblikovanje partnerskih zvez (Krieger, 
2005, str. 27). 

4.7. Zaključki primerjave prebivalstvenih politik držav EU in Slovenije 
Med državami EU obstajajo kar precejšnje razlike med posameznimi ukrepi prebivalstvene 
politike, kljub vsemu pa lahko države povežemo v nekaj skupin s podobnimi značilnostmi 
ukrepov. 

Že zgodovinsko gledano so skandinavske države, vključno s Francijo in Portugalsko, 
izstopale na področju prebivalstvene politike in jih tudi glede na ukrepe, ki jih države izvajajo 
danes, lahko obravnavamo skupaj. V to skupino lahko uvrstimo Švedsko, Dansko, Finsko, 
Nizozemsko, Luksemburg, Belgijo, Francijo, Portugalsko, tudi Veliko Britanijo, čeprav ima 
zgodovinsko drugačno ozadje. Na osnovi ukrepov prebivalstvene politike teh držav lahko 
razvijemo tako imenovan skandinavski tip prebivalstvene politike, za katerega lahko 
povzamemo nekaj skupnih značilnosti: 
- 16 ali več tednov dolg materinski dopust, ki je v skoraj vseh pripadajočih državah deležen 

80- do 100-odstotnega denarnega nadomestila, 
- očetje so upravičeni do očetovskega dopusta, za katerega večinoma prejemajo 100 % 

nadomestilo plače, 
- v večini teh držav obstaja plačana oblika dopusta za nego in varstvo otroka, v povprečju 

daljšega od 1 leta, 
- plačilo storitev predšolske vzgoje je delno subvencionirano s strani države, višina plačila 

je odvisna od višine dohodka staršev, 
- davčnih olajšav zaradi otrok v večini teh držav ni, 
- otroški dodatki so neodvisni od dohodka in so višji za vsakega naslednjega družinskega 

člana. 

V naslednjo skupino lahko povežemo srednjeevropske države, ki geografsko ležijo okoli 
Nemčije in imajo sorodno prebivalstveno politiko glede na obravnavane ukrepe. Nemčiji 
lahko priključimo Avstrijo, Latvijo, Poljsko in še nekatere. Za prebivalstveno politiko 
srednjeevropskih držav velja podobno trajanje in nadomestilo materinskega dopusta kot za 
skandinavski tip, očetovskega dopusta ni, če pa je, je v majhnem deležu finančno podprt s 
strani države, v večini držav obstaja plačan dopust za nego in varstvo otroka. Glede na 
zgodovino, ko te države niso posvečale posebnega pomena prebivalstveni politiki, je danes že 
opaziti pozitivne premike, saj je tudi v teh državah zaslediti kar nekaj ukrepov prebivalstvene 
politike. 

Preostane še nekaj sredozemskih držav, ki jih lahko zaznamujemo s sredozemskim tipom 
prebivalstvene politike. Italija, Grčija, Španija, Ciper in Malta imajo krajše trajanje 
materinskega dopusta, ki je večinoma pokrit le s 50- do 79-odstotnim nadomestilom, brez 
nadomestila je dopust za nego in varstvo otroka, na drugih področjih pa ni podatka ali pa ni 
zaslediti bistvenih odstopanj od ostalih držav. Prebivalstvena politika sredozemskih držav 
daje zelo skromno podporo družini, večji del bremena vzgoje otrok pa je na ramenih mater. 
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Vendar je ta razmejitev le groba, saj so določeni ukrepi še vedno zelo podobni med državami 
in bi se določene države lahko umestile v kateri koli navedeni tip prebivalstvene politike. Za 
Slovenijo bi lahko rekli, da poskuša voditi aktivno prebivalstveno politiko in bi jo lahko 
priključili skandinavskemu tipu, kateremu je naša država pri oblikovanju svojih ukrepov tudi 
sledila. 

Tretjo hipotezo, da se ukrepi prebivalstvene politike med državami EU ne razlikujejo, lahko 
potrdim, saj gre praktično za enake ukrepe, ki se razlikujejo le v višini državne podpore, ko 
gre za finančna nadomestila staršem, v trajanju, ko govorimo o starševskem dopustu in 
podobno. 

5. PRIHODNOST EU NA DEMOGRAFSKEM PODROČJU 
Demografske analize in projekcije prebivalstva v Sloveniji in drugih evropskih državah že 
dalj časa opozarjajo na problem staranja prebivalstva, ki ga povzročata po eni strani 
podaljševanje pričakovanega trajanja življenja in po drugi strani upadanje rodnosti. Obseg 
mladega prebivalstva se zmanjšuje, obseg starega pa pospešeno povečuje. Prebivalstvo v 
delovni dobi se zaenkrat še ohranja na bolj ali manj enaki ravni, se bo pa začelo pospešeno 
zmanjševati čez pet do deset let, ko bodo začele prehajati v kontingent starega prebivalstva 
številčne generacije, rojene po drugi svetovni vojni. Ti demografski trendi v Evropi že dalj 
časa povzročajo zaskrbljenost glede vpliva, ki ga bodo imeli na eni strani na javne finance, 
zlasti na financiranje pokojnin, zdravstvenega varstva in dolgotrajne oskrbe vedno večjega 
števila starih ljudi, na drugi strani pa glede vpliva na obseg delovno sposobnega prebivalstva 
in s tem na možnosti gospodarske rasti. Poglejmo zato v nadaljevanju, kaj lahko pričakujemo 
na področju demografskih trendov v Sloveniji in EU v prihodnosti. 

5.1. Napoved demografskih gibanj v EU v prihodnosti 
Na demografsko rast in starostno sestavo prebivalstva vplivajo tri osnovne komponente: 
rodnost, umrljivost in selitve. Njihov razvoj je običajno dolgoročnejše narave, odvisen od 
kulturnih, tehnoloških, gospodarskih in političnih pogojev, ki določajo življenjske navade in 
možnosti posameznih prebivalstev. Poznavanje dejstev in analiza vzrokov preteklega razvoja 
teh treh komponent omogočata oblikovanje predpostavk o njihovem bodočem razvoju in s 
tem oceno bodočega števila in starostne sestave prebivalstva. 

5.1.1. Projekcije prebivalstva Slovenije 
Urad za makroekonomske analize in razvoj v RS ima za eno pomembnejših nalog oblikovanje 
demografskih analiz in projekcij, ki služijo za spremljanje, analiziranje in napovedovanje 
gospodarskih gibanj, saj so demografski pojavi pogoj in cilj gospodarskega delovanja. Sicer 
pa se je demografskih projekcij lotil tudi Inštitut za ekonomska raziskovanja. 

V demografiji se projekcije prebivalstva običajno izdelajo v več variantah. Konstantna 
varianta predpostavlja, da bodo glede smrtnosti, rodnosti in migracij v prihodnosti ves čas 
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veljale enake razmere, kot so veljale v času oblikovanja projekcij. Srednja varianta je tista, ki 
naj bi bila najverjetnejša. Zgornja meja je visoka varianta, to je varianta z optimističnimi 
predpostavkami, spodnja meja pa je pesimistična, nizka varianta. 

Na področju gibanja smrtnosti se predpostavlja nadaljevanje že več kot stoletje trajajočega 
trenda zniževanja smrtnosti. Sedanje hitro podaljševanje trajanja življenja naj bi se še nekaj 
časa nadaljevalo, nato se bo rast upočasnila. Življenjsko pričakovanje za moške naj bi se do 
leta 2070 podaljšalo na 75,1 (nizka varianta), 78,4 (srednja varianta) oziroma 81,4 leta (visoka 
varianta), pri ženskah pa naj bi se življenjsko pričakovanje do tega leta povečalo na 81,9 
(nizka), 83,9 (srednja) oziroma 85,7 let (visoka varianta). Od tega leta naprej naj bi vrednosti 
ostale nespremenjene. Sedanja visoka razlika med življenjskim pričakovanjem žensk in 
moških se bo sčasoma nekoliko zmanjšala. 

Pri rodnosti velja predpostavka nadaljnjega odlaganja rojstev v višjo starost. Tako bi se 
maksimum petletnih starostnospecifičnih stopenj rodnosti postopoma premaknil iz starostnega 
razreda 25–29 let v starostni razred 30–34 let, relativno bi se znižale vrednosti v starostnih 
razredih 20–24 let in 25–29 let, povišale pa v razredih 30–34 let in 35–39 let. S tem bi se 
povečala tudi povprečna starost matere ob rojstvu prvega otroka, in sicer na 30,2 let do leta 
2013. Nadaljnjega odlaganja rojstev v višje starostne razrede se ne pričakuje. Za stopnjo 
totalne rodnosti se predvideva nadaljevanje njenega gibanja na ravni 1,21, kjer se je ustalila v 
zadnjih letih, ob prelomu desetletja pa naj bi se začela postopno povečevati. Po nizki varianti 
naj bi do leta 2070 narasla na 1,35, po visoki na raven dveh otrok, kar bi pomenilo približanje 
vrednosti za enostavno reprodukcijo, osrednja varianta pa bi pomenila dvig stopnje rodnosti 
do 1,70. 

Neto migracije Slovenije znašajo v zadnjih nekaj letih med 2000 in 3000 oseb letno. Kot 
spodnja varianta neto selitev se tako predpostavlja 3000 neto priseljenih oseb, enako število je 
bilo do leta 2007 predpostavljeno za srednjo in visoko varianto. V obdobju 2008–2020 naj bi 
neto migracije postopoma narasle na 4500 (srednja varianta) oziroma 6000 (visoka varianta) 
oseb na leto, potem ostanejo na tej ravni (Majcen et al., 2005, str. 76). S tem ko je postala 
Slovenija neto priseljenska država, je začel naraščati problem priseljenega prebivalstva kot 
politični element, saj z naraščanjem priselitev narašča delež prebivalcev, ki niso Slovenci 
(Kraigher, 2005a, str. 25). Zaradi velikega, včasih celo ključnega pomena migracij za število 
prebivalstva Slovenije, je tudi njihovo predvideno gibanje vključeno v tabelo 209, kjer je 
prikazano izhodiščno stanje ter rezultati projekcij po posameznih variantah v začetku izbranih 
let 2030 (običajno obdobje postavljanja demografskih projekcij), 2050 (leto, do katerega bo 

 
9 Na Inštitutu za ekonomska raziskovanja so izračun glede gibanja migracij gradili na deležu tujcev iz leta 2003, 
ko je znašal 8,8%. Vzporedno s projekcijami, kjer so bile upoštevane migracije, so oblikovali tudi projekcije, 
kjer so migracije postavili na vrednost 0 in za izhodišče projekcij vzeli 91,2% domačega prebivalstva. Delež 
razlike med osnovnimi projekcijami in projekcijami domačega prebivalstva je označen v tabeli 15 kot »delež 
tujcev«. V vseh variantah so predpostavljene trajno pozitivne neto migracije, saj so zanemarjeni asimilacijski 
procesi. 
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Eurostat prikazal rezultate projekcij), 2070 (obdobje, na katerega se bo pri izdelavi projekcij 
prebivalstva predvidoma osredotočil tudi Eurostat) in 2150 (končno obdobje projekcij). 

Iz tabele 20 vidimo, da po vseh variantah prebivalstvo Slovenije do leta 2030 upade, starostna 
skupina 65 let in več (upokojenska populacija) bo po vseh variantah zajemala tega leta skoraj 
četrtino vsega prebivalstva. Leta 2050 je slika še precej bolj zaostrena. Po visoki varianti naj 
bi prebivalstvo Slovenije upadlo za več kot 80.000 glede na izhodiščno stanje, po srednji 
varianti za 270.000, po nizki pa kar za več kot 430.000. Še najslabša je slika po konstantni 
varianti, kjer bi se ob nespremenjeni ravni rodnosti, smrtnosti in migracij število prebivalstva 
do leta 2030 zmanjšalo za skoraj 210.000, do leta 2050 pa za več kot 560.000. 

Tabela 20: Projekcije števila prebivalstva Slovenije po posameznih variantah v izbranih letih 
2003, 2030, 2050, 2070 in 2150. 

 Konstantna varianta Nizka varianta Srednja varianta Visoka varianta 
1. 1. 2003     
Št. prebivalstva 1.995.033 1.995.033 1.995.033 1.995.033
Delež starih 65+ (%) 14,8 14,8 14,8 14,8
Delež tujcev (%) 8,8 8,8 8,8 8,8
1. 1. 2030  
Št. prebivalstva 1.785.912 1.852.741 1.914.703 1.983.652
Delež starih 65+ (%) 23,6 24,2 24,4 24,6
Delež tujcev (%) 12,6 13,3 14,6 15,7
1. 1. 2050  
Št. prebivalstva 1.433.100 1.561.279 1.726.895 1.911.788
Delež starih 65+ (%) 29,6 30,3 29,9 29,6
Delež tujcev (%) 16,9 18,2 21,2 13,7
1. 1. 2070  
Št. prebivalstva 1.074.865 1.243.386 1.524.413 1.842.999
Delež starih 65+ (%) 29,2 29,2 28,0 26,9
Delež tujcev (%) 23,0 24,7 29,4 32,9
1. 1. 2150  
Št. prebivalstva 438.469 654.234 1.306.117 1.252.251
Delež starih 65+ (%) 26,6 26,6 24,4 22,8
Delež tujcev (%) 57,5 55,2 55,3 55,2

Vir: Majcen et al., 2005, str. 78. 

 

 

 

 

 

 

 



Slika 12: Projekcije prebivalstva Slovenije za leta 2030, 2050, 2070 in 2150 po konstantni, 
nizki, srednji in visoki varianti. 
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Vir: Majcen et al., 2005. 

Rezultate o številu prebivalstva za tako oddaljeno prihodnost moramo jemati z določeno 
distanco, saj je za toliko časa vnaprej nemogoče predvideti rodnost in migracije. Rezultatom 
glede deleža starega prebivalstva lahko precej bolj zaupamo, saj je glede predvidevanja 
gibanja smrtnosti negotovost precej manjša, hkrati pa vidimo, da je delež po vseh variantah 
zelo podoben in za leto 2050 znaša okoli 30 odstotkov. Projekcije za obdobja, daljša od danes 
pa do leta 2050, še posebej do leta 2150, so le nek širši okvir. Za tako dolgo obdobje ni 
mogoče izdelati dobrih napovedi, saj so zasnovane na aritmetičnih metodah. Za napovedi na 
takšni osnovi pa nihče ne more z gotovostjo trditi, ali in v kolikšni meri se bodo res uresničile. 

5.1.2. Projekcije prebivalstva EU 
Spremembe v velikosti prebivalstva in njegovi starostni strukturi določajo spremembe 
osnovnih demografskih spremenljivk: partnerstva, rodnosti, trajanja življenja in migracij. O 
novih oblikah partnerstva, nižji rodnosti zaradi kasnejšega odločanja za otroke, daljšem 
trajanju življenja zaradi boljših zdravstvenih storitev in lastne skrbi za zdravje smo že 
govorili. Za migracije pa je značilno, da lahko imajo določen vpliv na velikost prebivalstva, 
na njegovo staranje pa lahko vplivajo le v majhni meri. 

Kot je bilo navedeno že v uvodu projekcij prebivalstva Slovenije, se za dolgoročne napovedi 
izračunava več variant. V nadaljevanju bom navajala projekcije evropskega prebivalstva po 
srednji varianti. Le-ta temelji na hipotezi, da se bo rodnost rahlo povečala, čeprav ne nujno do 
stopnje enostavnega obnavljanja generacij. Za to bodo potrebne določene politične 
spremembe, ki bodo vplivale tudi na obnašanje ljudi, sicer lahko stopnje rodnosti ostanejo na 
tako nizkih ravneh ali celo padejo na raven 40 odstotkov pod stopnjo enostavnega obnavljanja 
generacij, kot jo lahko zasledimo že danes v nekaterih južnoevropskih državah. Ob vsem je 
potrebno omeniti možnost podcenjenosti pričakovanega upada prebivalstva po obravnavanem 
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srednjem scenariju projekcij, saj bi se lahko življenjsko pričakovanje podaljševalo hitreje kot 
je predvideno, stopnje rodnosti pa lahko trajno ostanejo pod ravnijo enostavne reprodukcije 
(Brunhart, 2004, str. 9). 

Evropa ima najstarejše prebivalstvo na svetu. Znani so podatki, da je prebivalstvo vzhodne 
Evrope začelo upadati že na prehodu v 21. stoletje. Po srednjih projekcijah naj bi v nekaj letih 
začelo upadati število prebivalstva tudi v južni Evropi, po letu 2010 v zahodni Evropi in po 
letu 2030 še v severni Evropi. Nemčija, kot primer, se je z upadanjem števila prebivalstva 
srečala v sredini 80-ih let, za razliko od Irske, za katero lahko, zaradi še danes relativno 
visoke rodnosti, pričakujemo, da se bo njeno prebivalstvo do sredine tega stoletja še vedno 
povečevalo. 

Projekcije o starostni strukturi evropskega prebivalstva napovedujejo nadaljnji porast števila 
prebivalstva, starejšega od 65 let, zaradi daljše življenjske verige in zelo nizke rodnosti se 
namreč delež te starostne skupine v vsem prebivalstvu povečuje. Do leta 2050 naj bi bilo 
prebivalstva te starostne skupine v južni Evropi 33 odstotkov, v preostalem delu Evrope pa 
med 28 in 29 odstotki. Ob predpostavki stopnje celotne rodnosti na ravni 1,3, pričakovanem 
trajanju življenja moških do 90 let in žensk do 95 let ter z vrednostjo neto migracij nič, naj bi 
bilo leta 2050 kar 46 odstotkov starejših od 60 let v vsem evropskem prebivalstvu. Znotraj 
tega starostnega razreda narašča tudi delež zelo starega prebivalstva (80 let in več), ki 
običajno zajema okoli 15 odstotkov starejših, ponekod celo več kot 20 odstotkov (Švica, 
Danska, Norveška, Švedska). Ta razred naj bi bil po napovedih tudi najhitreje rastoči razred v 
prihodnosti. Trenutno je v Evropi 22 milijonov 80 in več let starih ljudi, do leta 2050 pa naj bi 
ta starostni razred narasel na 60 milijonov. Delovno aktivna populacija, 15 do 65 let, je v 
zadnjih desetletjih ohranjala dokaj konstantni delež v vsem prebivalstvu, čeprav je po letu 
2010 pričakovati upad tudi v tem starostnem razredu, bolj drastičen upad pa je ob nadaljnji 
nizki rodnosti in visokih imigracijah pričakovati po letu 2020. Učinek staranja dodatno 
krepijo še trenutni trendi v udeležbi na trgu dela s strani mladih, le-ti namreč dalj časa 
študirajo in se na trg dela vključijo v višji starosti. Natančnejši podatki projekcij trenda 
starostnih skupin prebivalstva držav EU25 za leta 2005–2050 so zapisani v prilogi št. 13. 

Projekcij evropskega prebivalstva so se lotili tudi na evropskem statističnem uradu Eurostat, 
kjer so za projekcije prebivalstva uporabili zadnje objavljene podatke o številu prebivalstva na 
dan 1. januarja, z upoštevanjem smrtnosti, rodnosti in migracij po spolu in starosti. Iz tabele 
21 je razvidno, da naj bi prebivalstvo držav EU15 ostalo praktično na enaki ravni, število 
prebivalstva držav EU25 pa bi se po napovedih Eurostata do tega leta zmanjšalo za slabih 9 
milijonov. 
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Tabela 21: Projekcije števila prebivalstva držav EU za leta 2005–2050 v milijonih. 

Država 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050
EU 25 458,5 464,1 467,3 469,3 470,1 469,4 467,0 463,0 457,3 449,8
EU 15 384,5 390,7 394,7 397,5 398,8 398,7 397,3 394,6 390,3 384,4
           
Avstrija 8,1 8,3 8,4 8,4 8,5 8,5 8,5 8,4 8,3 8,2
Belgija 10,4 10,6 10,7 10,8 10,9 11,0 11,0 11,0 11,0 10,9
Ciper 0,7 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0
Češka 10,2 10,1 10,0 9,9 9,8 9,7 9,5 9,3 9,1 8,9
Danska 5,4 5,5 5,5 5,5 5,6 5,6 5,6 5,5 5,5 5,4
Estonija 1,3 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1
Finska 5,2 5,3 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,3 5,2
Francija 60,2 61,5 62,6 63,6 64,4 65,1 65,7 66,0 65,9 65,7
Grčija 11,1 11,3 11,4 11,4 11,4 11,3 11,2 11,1 10,9 10,6
Irska 4,1 4,3 4,6 4,8 4,9 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5
Italija 58,2 58,6 58,6 58,3 57,8 57,1 56,3 55,3 54,2 52,7
Latvija 2,3 2,2 2,2 2,1 2,1 2,0 2,0 1,9 1,9 1,9
Litva 3,4 3,3 3,3 3,2 3,1 3,1 3,0 3,0 2,9 2,9
Luksemburg 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Madžarska 10,1 10,0 9,8 9,7 9,6 9,5 9,4 9,2 9,1 8,9
Malta 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Nemčija 82,6 82,8 82,9 82,7 82,1 81,1 79,9 78,4 76,7 74,6
Nizozemska 16,3 16,7 17,0 17,2 17,4 17,6 17,7 17,6 17,5 17,4
Poljska 38,1 37,8 37,4 37,1 36,8 36,5 36,1 35,4 34,5 33,7
Portugalska 10,5 10,7 10,8 10,8 10,7 10,7 10,6 10,4 10,2 10,0
Slovaška 5,4 5,3 5,3 5,3 5,2 5,2 5,1 5,0 4,9 4,7
Slovenija 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1,9 1,9
Španija 42,9 44,6 45,3 45,6 45,6 45,4 45,1 44,6 43,9 42,8
Švedska 9,0 9,2 9,4 9,6 9,8 9,9 10,0 10,1 10,1 10,2
Velika Britanija 59,9 60,9 61,9 62,9 63,8 64,4 64,7 64,7 64,6 64,3

Vir: Population Projections, Eurostat statistics, 2007. 

Gibanje števila prebivalstva je po teh projekcijah posledica precejšnjega povečanja ali 
zmanjšanja števila prebivalstva v določenih državah, medtem ko naj bi po napovedih 
Eurostata v več kot polovici držav število prebivalstva ostalo skoraj nespremenjeno. Države, 
kjer naj bi se število prebivalstva, v nasprotju z generalnimi napovedmi o zmanjšanju 
evropskega prebivalstva, precej povečalo, so Francija, Nizozemska, Irska, Švedska in Velika 
Britanija, medtem ko so za nasprotni trend gibanja števila evropskega prebivalstva po 
napovedih odgovorne predvsem Češka, Italija, Latvija, Litva, Madžarska, Nemčija, Poljska in 
Slovaška. 

Projekcije gibanja osnovnih demografskih spremenljivk za obdobje 2005–2050 za države 
EU25 pa so zbrane v tabeli 22. 
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Tabela 22: Projekcije gibanja celotne populacije, rodnosti, življenjskega pričakovanja, 
naravnega prirastka in neto migracij za obdobje 2004/2005–2050 za države EU25. 

Življenjsko pričakovanje Prebivalstvo 
(v mio) 

Rodnost 
Moški Ženske 

Naravni prirastek 
(v 000) 

Neto migracije 
(v 000) 

2005 2050 2004 2050 2004 2050 2004 2050 2004 2050 2004 2050 
459,5 449,8 1,5 1,6 73,7 80,5 80,4 85,6 211 -48351 1464 39710 

Vir: The demographic Future of Europe, 2006, str. 16. 
 
Po projekcijah Eurostata se bo do leta 2050 prebivalstvo držav EU25 zmanjšalo za slabih 10 
milijonov, rodnost in življenjsko pričakovanje tako moških kot žensk se bodo povečali, 
naravni prirastek se bo precej zmanjšal, medtem ko bodo velik pomen dobile neto migracije. 
Kot pa je bilo že omenjeno, vseh teh napovedi ne smemo jemati za popolnoma točne, saj je 
zelo težko predvideti prihodnje gibanje demografskih spremenljivk, ki na število prebivalstva 
vplivajo. 

6. SKLEP 
Neizogibno dejstvo držav EU je premajhno število novorojenih otrok, da bi se lahko 
prebivalstva posameznih držav nemoteno obnavljala. Znano je tudi, da se vlade problema 
zavedajo, saj se v nasprotnem primeru ne bi toliko pisalo in govorilo o problematiki nizke 
rodnosti. Ali države ukrepajo pri reševanju tega problema pravilno, pa je vprašanje, ki se ob 
tem zastavlja. Skozi leta so države izoblikovale kar nekaj ukrepov prebivalstvene politike, ki 
naj bi prispevali k zviševanju stopnje rodnosti, izkazalo pa se je, da vsi ti ukrepi niso dali 
zadovoljivih rezultatov in so stopnje rodnosti ostale v večini držav na podobni ravni ali pa so 
se celo še znižale. Kaj torej botruje takemu odzivu prebivalcev na ukrepe vlad? Oblikovanje, 
sprejem in dosledno izvajanje politike spodbujanja rodnosti je zelo zapletena naloga vlad, z 
ukrepi pa se mora strinjati in jih sprejeti tudi širša družba, ki se mora zavedati potrebnosti 
oziroma nujnosti ukrepov. Pogosto se v družbi najdejo različne skupine ljudi, ki se s 
posameznimi ukrepi ne strinjajo, kot se je pokazalo lansko leto tudi ob objavi prve slovenske 
strategije za dvig rodnosti. Takšni negativni odzivi povzročajo, da se politika pogosto 
spreminja, kar pa ne ustvarja primerne družbene klime za povečevanje rodnosti, saj pari, ki se 
odločajo za otroke, sprejemajo dolgoročne obveznosti in si želijo predvidljivo in varno 
prihodnost.  

Vsi ukrepi tudi ne morejo dati želenih rezultatov, če bodo posamezniki v družbi s prstom 
kazali na velike družine in bo okolje do otrok in družin tudi sicer precej neprijazno. Dokler 
bodo države več prostora namenjale izgradnji parkirnih prostorov, trgovskih in drugih 
poslovnih objektov in bo ostalo le malo prostora, tudi v državni denarnici, za otroška igrišča, 
ustanove, namenjene otrokom, ter večje prevzemanje bremena otrok, to za pare ne bo znak, da 
so otroci v družbi zaželeni. Zato bi bilo v prvi vrsti potrebno narediti okolje stimulativnejše za 
mlade družine ter spremeniti mišljenje ljudi glede odnosa do družin in otrok, kar pa je izredno 
težko in morda celo neetično, saj ima vsakdo pravico imeti svoje mnenje, pa čeprav je tako 
mnenje skozi dolga leta izoblikovala družba sama.  
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Dokler bo v vrtcih premalo prostora za vse otroke, ki bi jih starši želeli vključiti v varstvo, in 
bo odnos delodajalcev do starševstva ne prav spodbujajoč za mlade starše, ki se pogosto 
zaradi zaposlitve za določen čas ne odločajo za otroke, bo demografska slika najverjetneje 
ostala enaka ali pa se bo še poslabšala. Da bo sistem izoblikovanih ukrepov prebivalstvene 
politike na rodnost lahko začel vplivati v pozitivni smeri, pa je potreben konkreten preobrat v 
glavah celotne družbe. To velja tako za Slovenijo kot evropske države, s kakšnimi manjšimi 
odstopanji. 

Obnavljanje prebivalstva je zelo zapleten socialno biološki proces, v katerem pari, ki se 
odločajo za otroke, ne vidijo in tudi ne morejo videti vseh kompleksnih agregatnih družbenih 
povezanosti, ki povratno vplivajo na njihovo blaginjo. Zato je družba dolžna osveščati in 
izobraževati posameznike z namenom sprejemanja odgovornih odločitev, tako zase kot za 
družbo kot celoto. V primeru, da se razmere v družbah ne bodo bistveno spremenile, pa lahko 
še naprej pričakujemo, da bo vsak posameznik gledal le na svoje lastno preživetje in ga vpliv 
na širšo družbo ne bo zanimal. Poleg tega pa menim, da bo v sodobni družbi odločitev za 
otroka ostala še naprej individualna odločitev posameznika, četudi bo država zagotovila še 
tako optimistične politične ukrepe. 
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Priloga št. 1: Stopnja rasti prebivalstva in stopnja naravnega prirastka za Slovenijo za leta 
1960 do 2005. 

Leta Št. prebivalstva na 31.12. Stopnja rasti prebivalstva Stopnja naravnega prirastka
1960 1588904 0,5 0,8 
1961 1599357 0,7 0,9 
1962 1607941 0,5 0,8 
1963 1626000 1,1 0,9 
1964 1638227 0,7 0,8 
1965 1660092 1,3 0,9 
1966 1679717 1,2 0,9 
1967 1699339 1,2 0,8 
1968 1709752 0,6 0,7 
1969 1719906 0,6 0,6 
1970 1731787 0,7 0,6 
1971 1744882 0,8 0,6 
1972 1759584 0,8 0,6 
1973 1773809 0,8 0,7 
1974 1790229 0,9 0,6 
1975 1808707 1,0 0,6 
1976 1831790 1,3 0,7 
1977 1852963 1,1 0,7 
1978 1872133 1,0 0,6 
1979 1893064 1,1 0,7 
1980 1909566 0,9 0,6 
1981 1924690 0,8 0,5 
1982 1929292 0,2 0,5 
1983 1937588 0,4 0,3 
1984 1948577 0,6 0,3 
1985 1975273 1,4 0,3 
1986 1985486 0,5 0,3 
1987 1994066 0,4 0,3 
1988 1996325 0,1 0,3 
1989 1996377 0,0 0,2 
1990 1999945 0,2 0,2 
1991 1998912 -0,1 0,1 
1992 1994084 -0,2 0,0 
1993 1989408 -0,2 0,0 
1994 1989477 0,0 0,0 
1995 1990266 0,0 0,0 
1996 1986989 -0,2 0,0 
1997 1984923 -0,1 0,0 
1998 1978334 -0,3 -0,1 
1999 1987755 0,5 -0,1 
2000 1990094 0,1 0,0 
2001 1994026 0,2 -0,1 
2002 1995033 0,1 -0,1 
2003 1996433 0,1 -0,1 
2004 1997590 0,1 0,0 
2005 2003358 0,3 0,0 

Opomba: Stopnja rasti prebivalstva izračunana po formuli: r = (P1-P0)/((P1+P0)/2)*100, stopnja naravnega 
prirastka izračunana po formuli: koeficient naravnega prirastka na 1000 prebivalcev/10. 

Vir: Število prebivalstva in naravno gibanje prebivalstva. Spletna stran SL-06. 
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Priloga št. 2: Delež posameznih starostnih skupin prebivalstva v državah EU25 na začetku 
leta 2005 oz. 2004. 

Delež starostne skupine prebivalstva v % Država Stanje na 
začetku leta 0-14   15-44  45-64   65+  

Avstrija 2005 16,1 42,8 25,1  16,0 
Belgija 2004 17,3  40,8  24,8  17,1  
Ciper 2004 20,0  45,1  23,0  11,9  
Češka 2005 14,9  43,4  27,7  14,0  
Danska 2005 18,8  39,6  26,6  15,0  
Estonija 2004 16,0  43,0  24,8  16,2  
Finska 2005 17,5  38,7  28,0  15,9  
Francija 2005 18,5  40,5  24,6  16,4  
Grčija 2004 14,5  43,4  24,3  17,8  
Irska 2005 20,7  46,4  21,8  11,2  
Italija 2004 14,1  41,4  25,2  19,2  
Latvija 2005 14,8  43,7  24,9  16,5  
Litva 2005 17,1  44,3  23,5  15,1  
Luksemburg 2005 18,7  42,6  24,4  14,3  
Madžarska 2005 15,6  41,7  27,0  15,6  
Malta 2005 17,6  42,0  27,1  13,3  
Nemčija 2005 14,5  40,9  26,0  18,6  
Nizozemska 2005 18,5  41,4  26,1  14,0  
Poljska 2005 16,7  44,4  25,7  13,1  
Portugalska 2005 15,6  43,0  24,3  17,0  
Slovaška 2005 17,1  46,5  24,9  11,6  
Slovenija 2005 14,4  43,6  26,7  15,3  
Španija 2005 14,5  45,4  23,3  16,8  
Švedska 2005 17,6  39,1  26,1  17,2  
Velika Britanija 2004 18,2  41,6  24,2  16,0  

Vir: Recent Demographic Developments in Europe 2005, str. 44. 

 
Priloga št. 3: Stopnja rasti prebivalstva, stopnja naravnega prirastka in stopnja neto migracij 
za EU 25 in novih EU 10 za leta 1960 do 2003. 

Leto Stopnja 
rasti EU25 

Stopnja 
rasti EU10 

Stopnja naravnega 
prirastka EU25 

Stopnja naravnega 
prirastka EU10 

Stopnja neto 
migracij EU25 

Stopnja neto 
migracij EU10 

1960 0,8 1,0 0,8 0,9 -0,1 0,1 
1965 0,7 0,8 0,8 0,8 0,0 0,1 
1970 0,5 0,6 0,6 0,6 0,0 0,0 
1975 0,6 0,4 0,5 0,7 0,1 -0,3 
1980 0,6 0,6 0,4 0,5 0,1 0,1 
1985 0,4 0,7 0,3 0,5 0,1 0,2 
1990 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 0,0 
1995 0,2 -0,2 0,1 0,0 0,1 -0,1 
2000 0,3 -0,1 0,1 -0,1 0,2 0,0 
2002 0,4 0,0 0,0 -0,1 0,3 0,1 
2003 0,4 0,1 0,0 -0,1 0,4 0,2 

Vir: Recent Demographic Developments in Europe 2005, izračunano iz podatkov v prilogah 
št. 4, 5 in 6. 
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Priloga št. 4: Stopnja rasti prebivalstva za države EU25 za leta od 1960 do 2003 v odstotkih. 
Stopnja rasti prebivalstva v % za posamezno leto Država 

1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2002 2003 
Avstrija 0,5 0,6 0,3 -0,4 0,1 0,0 0,9 0,1 0,2 0,5 0,4
Belgija 0,5 0,8 -0,1 0,3 0,1 0,0 0,4 0,1 0,2 0,4 0,4 
Ciper ... 0,8 0,8 -3,7 1,1 1,1 1,8 1,3 0,9 1,2 1,9 
Češka 0,4 0,5 0,2 0,7 0,2 0,1 0,0 -0,1 -0,1 0,0 0,1 
Danska 0,8 0,8 0,7 0,2 0,0 0,1 0,2 0,7 0,4 0,3 0,3 
Estonija 1,1 1,0 1,2 0,7 0,7 0,7 -0,2 -1,6 -0,4 -0,4 -0,4 
Finska 0,7 0,3 -0,3 0,4 0,3 0,3 0,5 0,4 0,2 0,2 0,3 
Francija 1,0 0,7 1,0 0,4 0,6 0,5 0,6 0,4 0,5 0,5 0,6 
Grčija 0,8 0,5 0,3 1,3 1,2 0,3 0,7 0,7 0,3 0,3 0,3 
Irska -0,5 0,3 0,9 1,6 1,2 -0,3 0,4 0,6 1,5 1,6 1,6 
Italija 0,7 0,8 0,5 0,5 0,2 0,0 0,1 0,1 0,3 0,6 1,0 
Latvija 1,6 1,0 0,6 0,7 0,2 0,7 -0,4 -1,2 -0,7 -0,6 -0,5 
Litva 1,7 1,2 1,3 0,8 0,5 0,9 0,2 -0,8 -0,7 -0,4 -0,5 
Luksemburg 0,6 0,9 0,4 0,9 0,4 0,3 1,3 1,5 0,9 1,0 0,7 
Madžarska 0,5 0,3 0,3 0,6 0,0 -0,4 0,0 -0,1 -0,2 -0,3 -0,3 
Malta ... ... 0,1 1,5 1,0 0,8 1,0 0,5 0,6 0,7 0,6 
Nemčija 0,7 1,0 -0,3 -0,5 0,3 -0,1 0,8 0,3 0,1 0,1 0,0 
Nizozemska 1,2 1,3 1,2 1,0 0,8 0,5 0,8 0,5 0,8 0,5 0,4 
Poljska 1,1 0,7 0,0 1,0 0,9 0,7 0,4 0,1 0,0 -0,1 -0,1 
Portugalska 0,7 -0,7 -0,4 4,7 1,1 0,1 -0,4 0,3 0,6 0,8 0,6 
Slovaška 1,2 1,0 0,7 1,0 0,8 0,7 0,4 0,2 0,1 0,0 0,0 
Slovenija 0,5 1,3 0,7 1,0 0,9 1,4 0,2 0,0 0,1 0,1 0,1 
Španija 1,0 1,0 1,6 1,1 1,1 0,3 0,1 0,2 1,0 1,7 1,6 
Švedska 0,5 1,0 1,0 0,4 0,2 0,2 0,7 0,2 0,2 0,4 0,4 
Velika Britanija 0,8 0,6 0,4 0,0 0,2 0,2 0,3 0,2 0,5 0,4 0,4 

... – ni podatka 

Vir: Recent Demographic Developments in Europe 2005, str. 49. 
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Priloga št. 5: Stopnja naravnega prirastka za države EU25 za leta 1960 do 2003 v odstotkih. 
Stopnja naravnega prirastka v % za posamezno leto Država 

1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2002 2003 
Avstrija 0,5 0,5 0,2 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0
Belgija 0,5 0,4 0,2 0,0 0,1 0,0 0,2 0,1 0,1 0,1 0,0 
Ciper ... 1,3 0,9 0,8 1,1 1,1 1,0 0,8 0,4 0,4 0,4 
Češka 0,4 0,4 0,3 0,7 0,2 0,0 0,0 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 
Danska 0,7 0,8 0,5 0,4 0,0 -0,1 0,0 0,1 0,2 0,1 0,1 
Estonija 0,6 0,4 0,5 0,3 0,3 0,3 0,2 -0,5 -0,4 -0,4 -0,4 
Finska 1,0 0,7 0,4 0,5 0,4 0,3 0,3 0,3 0,1 0,1 0,1 
Francija 0,7 0,7 0,6 0,4 0,5 0,4 0,4 0,3 0,4 0,4 0,4 
Grčija 1,2 1,0 0,8 0,7 0,6 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 
Irska 1,0 1,1 1,0 1,1 1,2 0,8 0,6 0,5 0,6 0,8 0,8 
Italija 0,9 1,0 0,7 0,5 0,2 0,1 0,1 -0,1 0,0 0,0 -0,1 
Latvija 0,7 0,4 0,3 0,2 0,1 0,2 0,1 -0,7 -0,5 -0,5 -0,5 
Litva 1,5 1,0 0,9 0,6 0,5 0,5 0,5 -0,1 -0,1 -0,3 -0,3 
Luksemburg 0,4 0,4 0,1 -0,1 0,0 0,0 0,3 0,4 0,4 0,4 0,3 
Madžarska 0,5 0,2 0,3 0,6 0,0 -0,2 -0,2 -0,3 -0,4 -0,4 -0,4 
Malta ... ... ... 0,9 0,7 0,8 0,7 0,5 0,3 0,2 0,2 
Nemčija 0,5 0,5 0,1 -0,3 -0,1 -0,1 0,0 -0,1 -0,1 -0,1 -0,2 
Nizozemska 1,3 1,2 1,0 0,5 0,5 0,4 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 
Poljska 1,5 1,0 0,9 1,0 1,0 0,8 0,4 0,1 0,0 0,0 0,0 
Portugalska 1,3 1,3 1,0 0,9 0,7 0,3 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 
Slovaška 1,4 1,1 0,8 1,1 0,9 0,7 0,5 0,2 0,0 0,0 0,0 
Slovenija 0,8 0,9 0,6 0,6 0,6 0,3 0,2 0,0 0,0 -0,1 -0,1 
Španija 1,3 1,3 1,1 1,0 0,8 0,4 0,2 0,0 0,1 0,1 0,1 
Švedska 0,4 0,6 0,4 0,2 0,1 0,1 0,3 0,1 0,0 0,0 0,1 
Velika Britanija 0,6 0,7 0,5 0,1 0,2 0,1 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 

... – ni podatka 

Vir: Recent Demographic Developments in Europe 2005, str. 56. 
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Priloga št. 6: Stopnja neto migracij za države EU25 za leta 1960 do 2003 v odstotkih. 
Stopnja neto migracij za posamezno leto Država 

1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2002 2003 
Avstrija 0,0 0,1 0,1 -0,3 0,1 0,1 0,8 0,0 0,2 0,3 0,4
Belgija 0,1 0,3 -0,3 0,3 0,0 0,0 0,2 0,0 0,1 0,4 0,3 
Ciper ... -0,5 -0,1 -4,5 0,0 0,0 0,8 0,6 0,4 0,8 1,5 
Češka 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,3 
Danska 0,1 0,0 0,2 -0,2 0,0 0,2 0,2 0,5 0,2 0,2 0,1 
Estonija 0,5 0,6 0,8 0,4 0,4 0,4 -0,4 -1,1 0,0 0,0 0,0 
Finska -0,2 -0,5 -0,8 -0,1 0,0 0,0 0,2 0,1 0,0 0,1 0,1 
Francija 0,3 0,1 0,4 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 
Grčija -0,4 -0,5 -0,5 0,6 0,5 0,1 0,6 0,7 0,3 0,3 0,3 
Irska -1,5 -0,7 -0,1 0,5 0,0 -1,1 -0,2 0,2 0,8 0,8 0,8 
Italija -0,2 -0,2 -0,2 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,2 0,3 0,6 1,1 
Latvija 0,9 0,6 0,3 0,5 0,1 0,5 -0,5 -0,6 -0,2 -0,1 0,0 
Litva 0,2 0,2 0,4 0,2 0,1 0,3 -0,2 -0,7 -0,6 -0,1 -0,2 
Luksemburg 0,2 0,5 0,3 1,0 0,4 0,3 1,0 1,1 0,4 0,6 0,5 
Madžarska 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 -0,2 0,2 0,2 0,2 0,0 0,2 
Malta ... ... ... 0,6 0,2 0,0 0,2 0,0 0,3 0,3 0,4 
Nemčija 0,2 0,4 -0,3 -0,3 0,4 0,1 0,8 0,5 0,2 0,3 0,2 
Nizozemska -0,1 0,1 0,2 0,5 0,4 0,1 0,3 0,1 0,4 0,2 0,0 
Poljska -0,4 -0,3 -0,9 0,0 -0,1 -0,1 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,0 
Portugalska -0,6 -1,9 -1,4 3,8 0,4 -0,3 -0,6 0,2 0,5 0,7 0,6 
Slovaška -0,2 -0,2 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 
Slovenija -0,3 0,4 0,1 0,4 0,3 1,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 
Španija -0,3 -0,2 0,4 0,0 0,3 0,0 -0,1 0,2 0,9 1,6 1,5 
Švedska 0,1 0,4 0,6 0,2 0,1 0,1 0,4 0,1 0,3 0,3 0,3 
Velika Britanija 0,2 -0,1 0,0 -0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,4 0,3 0,3 

... – ni podatka 

Vir: Recent Demographic Developments in Europe 2005, str. 63. 
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Priloga št. 7: Celotna stopnja rodnosti, povprečna starost žensk ob rojstvu prvega otroka in 
odstotek rojenih izven zakonske zveze za EU25 za leta 1980, 1990, 2000 in 2003. 

Celotna stopnja rodnosti Povprečna starost žensk ob 
rojstvu 1. otroka 

Rojeni izven zakonske 
zveze v % 

Država 

1980 1990 2000 2003 1980 1990 2000 2003 1980 1990 2000 2003 
Avstrija 1,7 1,5 1,4 1,4 ... 25,0 26,4 26,9 17,8 23,6 31,3 35,3 
Belgija 1,7 1,6 1,7 1,6 24,7 26,4 ... ... 4,1 11,6 ... ... 
Ciper 2,5 2,4 1,6 1,5 ... ... 26,2 26,9 0,6 0,7 2,3 3,5 
Češka 2,1 1,9 1,1 1,2 22,4 22,5 25,0 25,9 5,6 8,6 21,8 28,5 
Danska 1,5 1,7 1,8 1,8 24,6 26,4 27,7 28,2 33,2 46,4 44,6 44,9 
Estonija 2,0 2,0 1,3 1,4 23,2 22,7 24,0 24,8 18,3 27,2 54,5 57,8 
Finska 1,6 1,8 1,7 1,8 ... 26,5 27,4 27,8 13,1 25,2 39,2 40,0 
Francija 1,9 1,8 1,9 1,9 25,0 27,0 27,9 28,4 11,4 30,1 42,6 45,2 
Grčija 2,2 1,4 1,3 1,3 24,1 25,5 27,5 28,0 1,5 2,2 4,0 4,8 
Irska 3,2 2,1 1,9 2,0 25,5 26,6 27,6 28,3 5,0 14,5 31,5 31,4 
Italija 1,6 1,3 1,3 1,3 25,0 26,9 ... ... 4,2 6,3 9,7 13,1 
Latvija 1,9 2,0 1,2 1,3 22,9 23,0 24,4 24,6 12,5 16,9 40,3 44,2 
Litva 2,0 2,0 1,4 1,3 23,8 23,2 23,9 24,5 6,3 7,0 22,6 29,5 
Luksemburg 1,5 1,6 1,8 1,6 25,5 ... 28,4 28,7 6,0 12,9 21,9 25,0 
Madžarska 1,9 1,9 1,3 1,3 22,4 23,1 25,1 25,9 7,1 13,1 29,0 32,3 
Malta 2,0 2,0 1,7 1,5 ... ... ... ... 1,1 1,8 10,9 17,4 
Nemčija 1,6 1,5 1,4 1,3 25,0 26,6 28,2 28,8 11,9 15,3 23,4 27,0 
Nizozemska 1,6 1,6 1,7 1,7 25,7 27,6 28,6 28,8 4,1 11,4 24,9 30,7 
Poljska 2,3 2,1 1,3 1,2 23,4 23,3 24,5 25,3 4,8 6,2 12,1 15,8 
Portugalska 2,3 1,6 1,6 1,4 24,0 24,9 26,5 27,1 9,2 14,7 22,2 26,9 
Slovaška 2,3 2,1 1,3 1,2 22,7 22,6 24,2 25,0 5,7 7,6 18,3 23,3 
Slovenija 2,1 1,5 1,3 1,2 22,9 23,7 26,5 27,2 13,1 24,5 37,1 42,5 
Španija 2,2 1,4 1,2 1,3 25,0 26,8 29,1 29,2 3,9 9,6 17,7 23,4 
Švedska 1,7 2,1 1,5 1,7 25,3 26,3 27,9 28,5 39,7 47,0 55,3 56,0 
Velika Britanija 1,9 1,8 1,6 1,7 ... 27,3 29,1 29,5 11,5 27,9 39,5 41,5 
             
Povprečje EU25 2,0 1,8 1,5 1,5 24,2 25,2 26,6 27,2 10,1 16,5 27,4 30,8 
Povprečje EU15 1,9 1,6 1,6 1,6 25,0 26,4 27,9 28,3 11,8 19,9 29,1 31,8 
Povprečje EU10 1,9 1,6 1,3 1,3 24,1 28,3 26,9 25,6 11,0 17,4 25,9 29,2 

... – ni podatka 

Vir: Recent Demographic Developments in Europe 2005, str. 78, 84 in 87. 
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Priloga št. 8: Življenjsko pričakovanje moških in žensk ob rojstvu za EU25 za leta 1980, 
1990 in 2003 oz. 2004. 

Življenjsko pričakovanje ob rojstvu v letih 
1980 1990 2003 oz. 2004* 

Država 

Moški Ženske Moški Ženske Moški Ženske 
Avstrija 69,0 76,0 72,2 78,8 76,5 82,1 
Belgija 69,9 76,5 72,7 79,3 75,9 81,7 
Ciper 72,3 77,0 74,1 78,6 76,9 81,6 
Češka 66,8 73,9 67,6 75,5 72,6 79,2 
Danska 71,2 77,2 72,0 77,8 75,4 80,3 
Estonija 64,1 74,1 64,7 74,9 66,2 77,2 
Finska 69,3 77,8 71,0 78,9 75,4 82,2 
Francija 70,2 78,3 72,8 80,9 75,9 83,0 
Grčija 73,1 77,7 74,6 79,3 76,6 81,3 
Irska 70,1 75,6 72,1 77,7 76,3 81,1 
Italija 70,6 77,2 73,6 80,1 76,8 82,5 
Latvija 63,6 73,9 64,3 74,6 66,1 76,2 
Litva 65,4 75,4 66,4 76,2 66,4 77,7 
Luksemburg 70,3 75,4 72,5 78,5 76,3 82,5 
Madžarska 65,5 72,7 65,2 73,7 68,7 77,1 
Malta 68,5 72,7 73,7 78,1 76,7 80,4 
Nemčija 69,6 76,1 72,0 78,4 76,5 82,1 
Nizozemska 72,5 79,1 73,8 80,0 76,8 81,4 
Poljska 66,0 74,4 66,5 75,5 70,6 79,1 
Portugalska 68,0 74,9 70,4 77,3 74,9 81,4 
Slovaška 66,8 74,3 66,7 75,6 70,4 78,0 
Slovenija 67,3 75,2 69,8 77,8 73,6 80,8 
Španija 72,2 78,2 73,3 80,3 77,2 83,8 
Švedska 72,8 78,8 74,8 80,4 78,4 82,7 
Velika Britanija 70,8 76,9 72,9 78,5 76,1 80,5 
       
Povprečje EU25 69,0 76,0 70,8 77,9 74,1 80,6 

* za Belgijo, Estonijo, Francijo, Grčijo, Italijo in Veliko Britanijo je podatek za leto 2003, za ostale države za leto 2004. 
Vir: Recent Demographic Developments in Europe 2005, str. 114, 115 in 117. 
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Priloga št. 9: Povprečna stopnja rasti prebivalstva, stopnja naravnega prirastka in stopnja neto 
migracij za EU25 in Slovenijo za leta 1960 do 2003. 
Leta Stopnja 

rasti EU25 
Stopnja 

rasti SLO 
Stopnja naravnega 

prirastka EU25 
Stopnja naravnega 

prirastka SLO 
Stopnja neto 

migracij EU25 
Stopnja neto 
migracij SLO 

1960 0,8 0,5 0,8 0,8 -0,1 -0,3 
1965 0,7 1,3 0,8 0,9 0,0 0,4 
1970 0,5 0,7 0,6 0,6 0,0 0,1 
1975 0,6 1,0 0,5 0,6 0,1 0,4 
1980 0,6 0,9 0,4 0,6 0,1 0,3 
1985 0,4 1,4 0,3 0,3 0,1 1,1 
1990 0,4 0,2 0,3 0,2 0,2 0,0 
1995 0,2 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 
2000 0,3 0,1 0,1 0,0 0,2 0,1 
2002 0,4 0,1 0,0 -0,1 0,3 0,1 
2003 0,4 0,1 0,0 -0,1 0,4 0,2 

Vir: Izračunano iz podatkov Recent Demographic Developments in Europe 2005, str. 49, 56 
in 63. 

 

Priloga št. 10: Opredelitev tradicionalnih in modernih družb (in teorija demografskega 
prehoda). 

Tradicionalne družbe Moderne družbe 

Visoka umrljivost, posebno dojenčkov in otrok. Nizka umrljivost, posebno dojenčkov in otrok. 

Agrarna družba. Industrijska družba. 

Podeželske skupnosti. Visoka raven urbanizacije. 

Kratkotrajno šolanje, nizka raven izobrazbe. Dolgotrajno šolanje, visoka raven izobrazbe. 

Nizka življenjska raven. Visoka življenjska raven. 

Omejene možnosti porabe. Naraščajoče možnosti porabe. 

Majhne možnosti, da bi ženska karkoli dosegla zunaj 
doma. 

Nova ekonomska vloga ženske, neodvisnost od 
gospodinjskih dolžnosti, emancipacija. 

Nizki stroški nege in vzgoje otrok; otroci že zelo 
zgodaj prispevajo sredstva za preživljanje 
gospodinjstva. 

Visoki stroški nege in vzgoje otrok; otroci začno 
pozno, ali pa sploh ne, prispevati v družinski 
proračun. 

Delo je organizirano v družinah. Delo je organizirano v tovarnah in ustanovah. 

Zelo pomembna vloga družine pri zagotavljanju 
ekonomske podpore in varnosti njenih članov. 

Zmanjševanje vloge družine pri zagotavljanju 
ekonomske podpore in varnosti njenih članov, ker to 
prevzame socialno zavarovanje. 

Velike družine in gospodinjstva. Majhne (nuklearne) družine. 

Socialna nemobilnost. Visoka stopnja socialne mobilnosti, težnja po 
napredovanju. 

Verski nauki so naklonjeni velikim družinam. Zmanjševanje vpliva cerkve, vzor so majhne družine. 

Ljudske tradicionalne oblike kontracepcije. Moderne in zanesljivejše metode kontracepcije. 

Vir: Šircelj, 2006, str. 30. 
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Priloga št. 11: Pregled demografskih in družbenih značilnosti povezanih s prvim in drugim 
demografskim prehodom v zahodni Evropi. 

PRVI DEMOGRAFSKI PREHOD DRUGI DEMOGRAFSKI PREHOD 

A. Poročnost  

Povečevanje deleža poročenih, zniževanje starosti ob 
poroki. 

Zniževanje deleža poročenih, zviševanje starosti ob 
poroki. 

Majhno število izvenzakonskih skupnosti ali 
zmanjševanje števila le teh. 

Povečevanje števila izvenzakonskih skupnosti (pred 
poroko in po razpadu poroke). 

Majhno število razvez. Naraščajoče število razvez, krajši časovni presledek 
med poroko in razvezo. 

Pogoste ponovne poroke. Zmanjševanje pogostosti ponovnih porok po razvezi 
ali po ovdovelosti. 

B. Rodnost  

Zniževanje zakonske rodnosti zaradi nižje rodnosti v 
višjih starostih, zniževanje povprečne starosti staršev 
ob rojstvu prvega otroka. 

Nadaljnje zniževanje rodnosti z odlaganjem rojstev, 
naraščajoča povprečna starost staršev ob rojstvu 
prvega otroka, rodnost pod ravnijo obnavljanja 
generacij. 

Neučinkovita kontracepcija. Učinkovita kontracepcija (z izjemo posebnih 
socialnih skupin). 

Zniževanje izvenzakonske rodnosti. Povečevanje izvenzakonske rodnosti. 

Majhen delež žensk brez otrok med poročenimi. Naraščajoč delež žensk brez otrok med poročenimi. 

C. Družbeno ozadje  

Zaposlenost z osnovnimi materialnimi potrebami: 
dohodek, delovni pogoji, stanovanje, zdravje, šolanje, 
socialna varnost. Največja vrednota je solidarnost. 

Povečevanje potreb »višjega reda«: osebna 
avtonomija, samo-pomembnost itd. na vseh področjih 
življenja. Najvišja vrednota je strpnost. 

Naraščajoče članstvo v političnih, državljanskih in 
lokalnih omrežjih. Utrjevanje socialne povezljivosti. 

Izstopanje iz državljanskih in lokalnih omrežij, 
socialni kapital se premika k bolj specializiranim in 
emocionalnim oblikam. Slabljenje socialne 
povezljivosti. 

Močna državna in cerkvena normativna ureditev. Prvi 
sekularizacijski val, nastajanje političnih strank. 

Umik države, drugi sekularizacijski val, seksualna 
revolucija, zavračanje avtoritete, zmanjšanje 
vseživljenjske lojalnosti eni politični stranki. 

Različnost spolnih vlog, družina je temelj družbe, 
pomeščanjevanje delavskega razreda. 

Povečevanje simetrije spolnih vlog, ekonomska 
avtonomija žensk. 

Vnaprej določene življenjske poti, preudarne poroke, 
prevlada enega samega družinskega modela. 

Fleksibilna organizacija življenjskih poti, 
mnogovrstni življenjski slogi, odprta prihodnost. 

Vir: Šircelj, 2006, str. 36. 
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Priloga št. 12: Trajanje in nadomestilo materinskega, očetovskega in starševskega dopusta v 
državah EU25 na dan 1.4.2004. 
Država Trajanje materinskega 

dopusta 
Denarno nadomestilo Očetovski in starševski 

dopust 

Avstrija 16 tednov 

(8 pred in 8 po porodu) 

Povprečje zadnjih 13 
tednov oz. 3 mesecev. 

  

Belgija 15 tednov 

(7 tednov pred pričakovanim 
datumom poroda in 8 tednov 
po porodu) 

82% plače prvih 30 dni, 
75% plače za preostale dni. 

Denarna pomoč ob rojstvu 
1. otroka 945 EUR, za 
vsakega naslednjega 711 
EUR. 

  

Ciper 16 tednov 

(bodoča mati ga lahko začne 
koristiti med 6. in 2. tednom 
pred pričakovanim datumom 
poroda) 

75% od tedenskega 
povprečnega zaslužka. 
Denarna pomoč ob rojstvu 
380 EUR na otroka. 

  

Češka 28 tednov Enako kot bolniška 
nadomestila. 25% za prve 
3 dni, 69% za ostale dni. 

  

Danska 18 tednov 

(4 tedne pred in 14 tednov po 
porodu) 

Največ 430 EUR na teden. 2 tedna znotraj 14 tednov 
po rojstvu otroka.  

Po 14. tednu si oba starša 
delita še do 52 tednov 
dopusta, ki ga lahko 
koristita do otrokovega 9. 
leta starosti.  

Nadomestilo je plačano do 
32 tedna starševskega 
dopusta.  

Estonija 140 koledarskih dni 

(30 dni pred pričakovanim 
datumom poroda) 

100% nadomestilo vseh 
140 dni. 

  

Finska 105 delovnih dni 

(30 do 50 dni pred porodom) 

Enako kot bolniška, vendar 
min. 11,45 EUR na dan. 

Očetu pripada največ 18 
dni plačanega dopusta, v 
primeru, da ga izkoristi 
vsaj 12 dni, mu pripada 
dodatnih 12 dni plačanega 
dopusta (ti. očetovski 
mesec). 

158 dni plačanega 
starševskega dopusta takoj 
po preteku materinskega 
dopusta, ki ga lahko koristi 
mati ali oče. 
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Priloga št. 12 - nadaljevanje 
Država Trajanje materinskega 

dopusta 
Denarno nadomestilo Očetovski in starševski 

dopust 

Francija 16 tednov 

(6 pred in 10 po porodu), v 
primeru tretjega otroka se 
podaljša na 26 tednov (8 pred 
predvidenim datumom 
poroda) 

100% neto plače, vendar z 
zgornjo mejo 66,29 EUR 
na dan in spodnjo mejo 
7,94 EUR na dan. 

11 dni znotraj 4 mesecev 
po rojstvu otroka. 

Grčija 119 dni 

(56 dni pred in 63 dni po 
porodu) 

Največ 40,17 EUR na dan.   

Irska 18 tednov 

(najmanj 4 tedne pred 
predvidenim datumom 
poroda) 

70% tedenskih prejemkov 
(min. 151,60 EUR, max. 
232,40 EUR na teden). 

  

Italija 1 do 2 meseca pred porodom 
in 3 do 4 mesece po porodu 

80% nadomestilo plače.   

Latvija 112 koledarskih dni 

(56 pred in 56 po porodu) 

100% od povprečne bruto 
plače. 

Očetovski dopust je plačan 
za 10 koledarskih dni, 80% 
povprečne bruto plače. 

Litva 126 koledarskih dni 

(70 pred in 56 po porodu) 

Nadomestilo pripada 
staršu, ki doma skrbi za 
otroka do največ 
njegovega 3. leta. 

126 dni je nadomestilo 
100%, po tem pripada 
staršu, ki do otrokovega 1. 
leta skrbi zanj, 70% 
nadomestilo plače. 

 

Luksemburg 16 tednov 

(8 tednov pred in 8 tednov po 
porodu) 

100% nadomestilo plače.   

Madžarska 24 tednov 

(4 pred in 20 po rojstvu) 

70% od povprečne plače v 
zadnjem letu.  

Denarna pomoč ob rojstvu 
207 EUR. 

  

Malta 14 tednov 

(vsaj 5 po porodu) 

Nadomestilo plačano za 13 
tednov, 47 EUR na teden. 

  

Nemčija 14 tednov 

(4 tedne pred in 8 tednov po 
porodu) 

Največ 13 EUR na dan.   
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Priloga št. 12 - nadaljevanje 
Država Trajanje materinskega 

dopusta 
Denarno nadomestilo Očetovski in starševski 

dopust 

Nizozemska 16 tednov 

(4 do 6 tednov pred porodom, 
preostanek po porodu) 

100% nadomestilo (max. 
167 EUR na dan). 

  

Poljska 16 tednov za prvega otroka, 
18 tednov za vsakega 
naslednjega otroka 

100% nadomestilo.   

Portugalska 120 dni 

(90 po porodu od tega mora 6 
tednov koristiti mati) dodatnih 
30 dni za vsakega naslednjega 
otroka 

100% nadomestilo. 5 dni v prvem mesecu po 
otrokovem rojstvu, 100% 
nadomestilo. 

Slovaška 28 tednov 

(6 do 8 tednov pred 
predvidenim datumom 
poroda) 

55% nadomestilo mati 
prejema 9 mesecev po 
porodu. 

  

Slovenija 105 koledarskih dni 

(28 dni pred porodom) 

100% nadomestilo 
(povprečje zadnjih 12 
prejemkov). 

260 dni plačanega dopusta 
za nego in varstvo otroka. 
15 dni plačanega 
očetovskega dopusta, ki 
mora biti koriščen znotraj 
materinskega dopusta, 
možnost do koriščenja 
dodatnih 75 dni do 
otrokovega 3. leta starosti, 
kjer država krije prispevke 
za socialno varnost od 
minimalne plače. 

Španija 16 tednov 100% nadomestilo. 10 tednov lahko koristi 
oče. 

Švedska Dopust lahko mati koristi od 
največ 60 dni pred porodom, 
preostanek starševskega 
dopusta pa do otrokovega 8. 
leta starosti koristita mati ali 
oče. 

Enako kot bolniška, 80% 
nadomestilo plače. 

Očetovski dopust 10 dni 
po rojstvu. Starševski 
dopust skupaj z 
materinskim traja največ 
480 dni. 

Velika Britanija 26 tednov 90% nadomestilo plače.   

Vir: Social Protection in the Member States of the EU, 2004, str. 132, 144-147, 418-421 in 
702-705. 
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Priloga št. 13: Projekcije trenda starostnih skupin prebivalstva držav EU25 za obdobje 2005 
do 2050 v tisočih in v odstotnih spremembah po podatkih Eurostata 2004. 

Projekcije trenda prebivalstva držav EU25 za obdobje 2005-2050 (v tisočih) 

 2005-2050 2005-2010 2010-2030 2030-2050 

Celotna populacija -8659 5563 5312 -19534 

Odstotna sprememba -1,9% 1,2% 1,1% 4,2% 

Otroci (0-14) -13811 -2304 -6080 -5427 

Odstotna sprememba -18,6% -3,1% -8,5% -8,2% 

Mladi (15-24) -14035 -2383 -6663 -4990 

Odstotna sprememba -24.3% -4.1% -12.0% -10.2% 

Mladi odrasli (25-39) -24867 -3896 -14883 -6088 

Odstotna sprememba -25.0% -3.9% -15.6% -7.5% 

Odrasli (40-54) -18666 4116 -10029 -12754 

Odstotna sprememba -19.0% 4.1% -9.8% -13.8% 

Starejši delavci (55-64) 4721 4973 8717 -8969 

Odstotna sprememba 9.1% 9.5% 15.3% -13.6% 

Starejši ljudje (65-79) 25688 1947 22281 1460 

Odstotna sprememba 44.5% 3.4% 37.3% 1.8% 

Ostareli (80+) 32311 3109 11969 17233 

Odstotna sprememba 171.6% 16.5% 54.0% 50.8% 

Vir: The demographic Future of Europe, 2006, str. 15. 



Priloga št. 14: Preverjanje 4. hipoteze z metodo linearne regresije (Rogelj, 2003, str. 125-
128). 

Hipoteza: Višja starost žensk ob rojstvu prvega otroka v EU25 v negativni smeri vpliva na 
celotni stopnjo rodnosti EU25. 

1. Izračun ocen aritmetičnih sredin in varianc proučevanih spremenljivk ter ocene njune 
kovariance 

Država yi xi yi
2 xi

2 yi*xi

Avstrija 1,4 26,9 1,91 725,33 37,24 
Ciper 1,5 26,9 2,25 722,90 40,30 
Češka 1,2 25,9 1,38 671,89 30,50 
Danska 1,8 28,2 3,09 797,31 49,60 
Estonija 1,4 24,8 1,88 614,05 33,96 
Finska 1,8 27,8 3,10 772,04 48,92 
Francija 1,9 28,4 3,53 805,20 53,34 
Grčija 1,3 28,0 1,65 785,20 35,98 
Irska 2,0 28,3 3,85 799,60 55,49 
Latvija 1,3 24,6 1,65 602,93 31,58 
Litva 1,3 24,5 1,59 598,42 30,89 
Luksemburg 1,6 28,7 2,65 822,41 46,64 
Madžarska 1,3 25,9 1,62 672,08 32,97 
Nemčija 1,3 28,8 1,80 827,28 38,57 
Nizozemska 1,7 28,8 3,05 827,77 50,26 
Poljska 1,2 25,3 1,50 638,62 30,90 
Portugalska 1,4 27,1 2,07 732,69 38,93 
Slovaška 1,2 25,0 1,44 624,75 29,98 
Slovenija 1,2 27,2 1,44 742,06 32,72 
Španija 1,3 29,2 1,72 854,32 38,30 
Švedska 1,7 28,5 2,93 811,33 48,76 
Velika Britanija 1,7 29,5 2,93 872,93 50,55 
      
Vsota 32,4 598,2 49,02 16.321,12 886,38 
Povprečje 1,47 27,19    

 

yi – celotna stopnja rodnosti EU25 za leto 2003 brez Belgije, Italije, Malte (rodnost) 

xi – starost žensk ob rojstvu 1. otroka za leto 2003 (starost) 
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2. Izračun ocen parametrov regresijske funkcije 

StarostbaRodnostbXaY ⋅+=⇔+= ''''  

10,0
38,55
35,5

25,119,2710,047,1
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−=⋅−=⋅−=

x

yx

k
k

b

xbya
 

StarostRodnost ⋅+−= 10,025,1''  

Na podlagi vzorčnih podatkov je ocenjeni regresijski koeficient enak 0,10, kar pomeni, da se 
celotna stopnja rodnosti v povprečju poveča za 0,1, če se starost žensk ob rojstvu 1. otroka 
poveča za 1 leto. 

3. Preverjanje domneve 

0:;0: 10 >= ββ HH  

( ) 63,3
026584,0
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38,55

20,0)( ===
x

e
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Na podlagi vzorčnih podatkov ocenjujemo, da znaša standardna napaka vzorčnih ocen 
regresijskega koeficienta, ki meri variabilnost teh ocen, 0,026584 otroka na žensko v rodnem 
obdobju. 
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Na podlagi vzorčnih podatkov ocenjujemo, da je standardni odklon napake, ki meri velikost 
odklonov opazovanih vrednosti celotne stopnje rodnosti od ocenjene regresijske funkcije 

, enak 0,2 otroka na žensko v rodnem obdobju. StarostRodnost ⋅+−= 10,025,1''

 
Preizkus značilnosti s t-testom (vrednost t odčitana iz tabele kritičnih vrednosti t-porazdelitve, 
Košmelj, Rovan, 2006, str. 65): 

202222 =−=−= nm  
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⇒=<=== 63,35518,3)001,0;20( tt m α razlika je značilna pri α=0,001. 

Na podlagi vzorčnih podatkov zavrnemo ničelno domnevo pri zanemarljivi stopnji značilnosti 
(α=0,001) in sprejmemo sklep, da je regresijski koeficient večji od 0. To pomeni, da imajo 
države z višjo starostjo žensk ob rojstvu 1. otroka v povprečju tudi višjo stopnjo rodnosti. 
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4. Izračun mer korelacije 

397,0
38,5530,1

35,5 22
2 =

⋅
==

xy

yx
yx kk

k
r  

Na podlagi ocenjene vrednosti determinacijskega koeficienta ugotavljamo, da je 39,7 odstotka 
variance celotne stopnje rodnosti pojasnjeno z linearnim vplivom povprečne starosti žensk ob 
rojstvu 1. otroka. 
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Ocena korelacijskega koeficienta znaša 0,631, kar pomeni, da je povezanost med celotno 
stopnjo rodnosti in povprečno starostjo žensk ob rojstvu 1. otroka linearna, pozitivna in 
srednje močna. 
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