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UVOD 

Raziskovanju rodnosti je bilo posvečenih že veliko študij, analiz in strokovnih srečanj. 
Tolikšno zanimanje za rodnost prebivalstva je posledica dejstva, da je v razvitem svetu 
rodnost eden najpomembnejših elementov spreminjanja števila prebivalstva. 

Z zniževanjem rodnosti se že nekaj desetletij srečuje večina razvitega sveta. V Evropi je že 
tako nizka, da ni več zagotovljeno obnavljanje generacij. Takšne razmere so razvite države, 
vključno s Slovenijo, prepričale o resnosti tega demografskega problema. Evropske države se 
zavedajo, da se morajo nemudoma soočiti s problemom staranja prebivalstva in sprejeti 
ukrepe za njegovo obnavljanje. V širši družbi se namreč razmeroma hitro širi spoznanje, da 
bo imelo zaostrovanje demografskih razmer številne negativne in težko popravljive posledice. 
Tako si strokovnjaki kot tudi politiki in osveščeni posamezniki skušajo odgovoriti na 
vprašanja, kot so: zakaj se je rodnost pričela zniževati, ali se bo zniževanje nadaljevalo in ali 
je zniževanje rodnosti mogoče zaustaviti, kaj lahko država stori, da bi dvignila rodnost. 

Demografska politika je pri gibanju rodnosti lahko uspešna le, če vpliva na tiste dejavnike, ki 
posredno ali neposredno vplivajo na raven rodnosti. Tako je odkrivanje teh dejavnikov in 
razumevanje njihovega delovanja predpogoj za uspešno demografsko politiko. V zadnjem 
času je vse več pozornosti usmerjene v proučevanje posrednih dejavnikov, ki vplivajo na 
rodnost. 

Namen te diplomske naloge je poiskati in analizirati družbeno-ekonomske dejavnike, ki 
vplivajo na nizko rodnost v Sloveniji, s poudarkom na analizi družbeno-ekonomskih 
dejavnikov. V prvem delu bom predstavila nekaj splošnih pojmov rodnosti. Za lažje 
razumevanje sprememb, ki so se dogajale v družbi in vplivale na rodnost, bom na kratko 
razložila teorijo demografskega prehoda in orisala rodnostno sliko Slovencev. V nadaljevanju 
me je zanimalo, zakaj skandinavske države dosegajo višje stopnje rodnosti v primerjavi z 
večino evropskih držav in so zato primer dobre prakse usmerjanja na splošne izboljšave 
socialnih in ekonomskih razmer ter kako se s temi državami lahko primerja Slovenija. 

V drugem delu bom poskusila čim bolj osvetliti družbeno-ekonomske dejavnike, ki vplivajo 
na nizko rodnost v Sloveniji. Poleg stroškov varstva otrok so najbolj pomembni vzroki 
stanovanjska problematika, problemi na trgu dela ter usklajevanje družinskega in poklicnega 
življenja. Vse ugotovitve pa bom povzela tudi v sklepu diplomske naloge. 
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1 TEORETIČNI OKVIR PROUČEVANJA RODNOSTI 

Rodnost je izraz, ki označuje dejstvo, da ima posameznik ali skupina ljudi potomce. Pod 
pojmom razumemo povezavo števila rojstev v nekem prebivalstvu s številom tega 
prebivalstva kot celote ali s posameznimi njegovimi deli. Gre za demografski pojav, ki je 
pozitivna sestavina naravnega obnavljanja prebivalstva. 

0.1 MERJENJE RODNOSTI 

Za merjenje rodnosti uporabljamo številne kazalnike. Z njimi si pomago kadar želimo 
primerjati rodnost prebivalstva v času ali pa rodnost dveh ali več prebivalstev. Kažejo nam 
razmerja med živorojenimi in različnimi agregati prebivalstva. Lahko merijo pojav v 
genaracijah ali pa v koledarskih letih. 

Splošna mera živorodnosti oziroma natalitete (gostota živorojenih otrok) je razmerje med 
številom živorojenih otrok v opazovanem koledarskem letu in srednjim številom prebivalstva 
v tem letu (Zaletel-Kragelj, 2000, str. 7). Pove nam število živorojenih otrok na 1000 
prebivalcev. Ta kazalnik nam ne pove, ali je razlika v splošni stopnji natalitete posledica 
težnje prebivalstva, da bi imelo več ali manj otrok, ali izraža tudi vpliv spremembe v razmerju 
med prebivalstvom v reproduktivni dobi in celotnim prebivalstvom. 

Splošno stopnjo splošne rodnosti definiramo kot razmerje med številom živorojenih otrok v 
določenem koledarskem letu in srednjim številom žensk v rodni dobi v istem koledarskem 
letu (Šircelj, 2006, str. 23). Pove nam število živorojenih otrok na 1000 žensk rodne starosti v 
določenem letu v državi ali regiji, za katero je izračunana (Malačič, 2006, str. 79). Ta kazalec 
je boljši od splošne stopnje rodnosti, saj je s tem, ko vključimo le rodni kontingent, izločen 
vpliv različnega deleža prebivalstva v reproduktivni dobi in različne spolne strukture 
prebivalstva. 

Naslednja skupina kazalnikov so specifične stopnje rodnosti. Pokažejo nam značilnosti 
rodnosti v odvisnosti od posameznih dejavnikov, kot so npr. starost, zakonski stan, poklic, 
stopnja izobrazbe in podobno. V tej skupini so najbolj pomembne starostno specifične stopnje 
rodnosti, kjer izračunavamo razmerje med številom živorojenih otrok materam v določeni 
starosti let in srednjim številom žensk ustreznega starostnega razreda (Bergar, Bešter, 1996, 
str. 55–58). 

Stopnja totalne rodnosti  nam pove število otrok, ki jih v povprečju rodi ena ženska v svoji 
rodni dobi, s predpostavko, da je doživela 49. leto starosti. Ta kazalnik pogosto uporabljamo 
kot kazalnik obnavljanja ali reprodukcije prebivalstva. Vrednost stopnje totalne rodnosti 2,1 
pomeni, da bo prebivalstvo s takšno rodnostjo imelo enostavno reprodukcijo. To velja le za 
razvite države, saj je vrednost stopnje totalne rodnosti, ki je potrebna za enostavno 
obnavljanje, na drugi decimalki odvisna od ravni smrtnosti konkretnega prebivalstva. Zato je 
v nerazvitih državah ta meja nekoliko višja. Višje vrednosti od 2,1 pomenijo razširjeno, nižje 
vrednosti pa zoženo reprodukcijo prebivalstva (Malačič, 2006, str. 80). Slabost dokončne  
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totalne stopnje rodnosti je, da lahko dobimo podatke šele ob zaključku reproduktivne dobe, 
kar pomeni zastarele podatke. Pogosto je izračun te stopnje onemogočen zaradi pomanjkanja 
statističnih podatkov o rojstvih glede na leto rojstva matere. Prednost tega kazalnika naj bi 
bila predvsem v bolj razvidnem trendu rodnosti. 

Reprodukcija prebivalstva je odvisna predvsem od ženskega dela prebivalstva. Bruto in neto 
stopnja obnavljanja sta kazalnika, ki pri izračunu upoštevata le živorojene deklice, zato nam 
vrednosti kazalnikov pove povprečno število živorojenih deklic, ki jih ena ženska rodi v 
svojem rodnem obdobju. Razlika med kazalnikoma je v tem, da pri bruto stopnji ni izločena 
smrtnost žensk v rodnem obdobju, pri neto stopnji pa je (Malačič, 2006, str. 81). 

Naravni prirastek je razlika med številom živorojenih otrok in številom smrti na 1000 
prebivalcev. Če je rodnost višja od smrtnosti, je naravna rast pozitivna, če velja nasprotno, pa 
je negativna. 

1.2  TEORIJA DEMOGRAFSKEGA PREHODA 

Teorija demografskega prehoda skuša razložiti prehod iz visokih stopenj rodnosti in smrtnosti 
k nizkim stopnjam. Ugotavlja dejavnike, ki so v različnih primerih privedli v družbi do nizke 
ravni rodnosti in smrtnosti. Demografski prehod se je v državah sveta pojavil v različnih 
obdobjih, različno dolgo je trajal in ponekod še vedno traja. 

 Po Thompsonovih besedah se prehod povezuje s prehodom družb iz tradicionalnih 
(primitivnih režimov) v moderne družbe, do katerih je prišlo s procesom modernizacije. Ta je 
povečal življenjsko raven in omogočil večjo kontrolo bolezni. Rodnost se je veliko manj 
odzivala na modernizacijo kot smrtnost. To je posledica prejšnje (tradicionalne) organizacije 
družbe, v kateri so religiozna doktrina, moralne norme, pravo, izobrazba, navade, poročne 
navade in organizacija družine usmerjali k visoki rodnosti, ki je edina lahko zagotavljala 
reprodukcijo prebivalstva. Prebivalstvo je zaradi tega zaostanka v padanju rodnosti zelo hitro 
raslo. Nekoliko kasneje je začela upadati tudi rodnost. Thompson pravi, da je to posledica 
zavestne kontrole s kontracepcijo, ki pa ni vzrok za padanje. Padanje je po njegovem mnenju 
posledica drastičnih sprememb družbenih in gospodarskih razmer, ki radikalno spremenijo 
motive in cilje ljudi glede obsega družine. Vse skupaj spremljajo rastoči individualizem, 
povečana raven najrazličnejših želja v razvitem industrijskem okolju in manjša odvisnost 
posameznika od statusa družine. Po mnenju Thompsona je družina  izgubila mnoge svoje 
funkcije na račun tovarn, šol, podjetij in drugih institucij. Pod vplivom mestnega življenja 
daje družina prednost izboljšanju zdravja, izobrazbe in materialne blaginje posameznega 
otroka. Ženske najdejo nove možnosti uveljavitve zunaj družine in materinstva. Zaradi vsega 
tega se razširi težnja po omejevanju družine, kar vpliva na zaustavljanje rasti prebivalstva. 
Neizogibno je, da se smrtnost hitreje odziva na modernizacijo kot rodnost, kajti zmanjševanje 
smrtnosti je univerzalen cilj, zmanjševanje rodnosti pa zahteva spremembo družbenih ciljev, 
usmerjenih v preživetje, v take, ki bodo usmerjali posameznika v blaginjo in razvoj (Malačič, 
2006, str. 222). 
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V zahodni Evropi se je rodnost ustalila na razmeroma nizki ravni že pred drugo svetovno 
vojno, drugje v Evropi pa kmalu po njej. Demografski prehod naj bi bil s tem končan. Vendar 
pa se jo rodnost sredi šestdesetih let 20. stoletja pričela ponovno zniževati v zahodni, nato pa 
postopoma še v drugih delih Evrope. V začetku 21. stoletja je skoraj povsod v Evropi nižja od 
ravni, ki zagotavlja obnavljanje generacij. Istočasno se je pričelo spreminjati obnašanje ljudi v 
zvezi z oblikovanjem in življenjem družin: odlaganje porok in starševstva, naraščanje 
zunajzakonskih skupnosti in zunajzakonske rodnosti, naraščanje deleža žensk brez 
živorojenih otrok, vedno pogostejše razveze. Kot skupni izraz za te spremembe se je uveljavil 
izraz »drugi demografski prehod«. Koncept drugega demografskega prehoda, ki sta ga 
uveljavila Lesthaeghe in Van de Kaa (1986), se nanaša na pomembne spremembe v rodnosti 
in družinskem obnašanju, ki jih preživljajo vse evropske države. Drugi demografski prehod je 
zajel vse evropske države, vendar so razlike med njimi zelo velike. Bile naj bi posledica 
dejstva, da se države nahajajo v različnih stopnjah tega prehoda (Šircelj, 2006, str. 34). 

McDonald pravi, da naj bi bile te spremembe povezane z uveljavljanjem vrednot osebnega 
uspeha, zadovoljevanjem osebnih aspiracij, liberalizmom in z osvobajanjem od tradicionalnih 
struktur, posebno vere. Po Ingelhartu pa je vse to postalo mogoče zato, ker moderne družbe 
niso več obremenjene z materialnimi skrbmi (Šircelj, 2006, str. 34). 

Tabela 1: Stopnja totalne rodnosti v nekaterih evropskih državah v obdobju 1965–2000 (v %) 

Leto 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 

Avstrija 2,71 2,29 1,83 1,65 1,47 1,45 1,4 1,34 
Bolgarija 2,09 2,17 2,22 2,05 1,98 1,82 1,23 1,26 
Danska 2,61 1,95 1,92 1,55 1,45 1,67 1,8 1,77 
Grčija 2,25 2,40 2,32 2,22 1,67 1,39 1,32 1,29 
Madžarska 1,82 1,98 2,35 1,91 1,85 1,87 1,57 1,32 
Irska 4,03 3,87 3,43 3,24 2,48 2,11 1,84 1,89 
Poljska 2,69 2,26 2,26 2,26 2,32 2,05 1,62 1,34 
Portugalska 3,15 3,01 2,75 2,25 1,72 1,57 1,4 1,52 
Romunija 1,94 2,89 2,60 2,43 2,32 1,84 1,34 1,31 
Slovaška 2,80 2,41 2,53 2,31 2,26 2,09 1,52 1,29 
Slovenija 2,46 2,12 2,17 2,1 1,71 1,46 1,29 1,26 

Vir: Recent Demographic developments in Europe 2001, 2001,  str. 74. 

Iz Tabele 1 lahko vidimo, kako se je spremijala  rodnost v obdobju 1965–2000 v nekaterih 
evropskih državah. Leta 1975 je 9 od 11 izbranih držav presegalo stopnjo enostavne 
reprodukcije (2,1). Deset let kasneje so stopnjo enostavne reprodukcije dosegle oziroma 
presegle le še 4 od 11 izbranih držav in leta 1995 je bila rodnost izbranih držav v vseh 
državah pod stopnjo enostavnega obnavljanja prebivalstva. 

Z uporabo izraza drugi demografski prehod za poimenovanje sprememb v rodnem obnašanju 
in ravni rodnosti, ki jih doživljajo evropske države, se nekateri avtorji ne strinjajo. Menijo, da 
se je demografski prehod zaključil s prehodom v moderno družbo in da so spremembe, ki jih 
doživljamo, le del dogajanj v okviru poprehodnega obdobja. Poimenovanje »drugi  
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demografski prehod« je po njihovem mnenju neupravičeno, saj padca rodnosti pod raven 
enostavne reprodukcije prebivalstva niso povzročili neki novi dejavniki, ampak isti, ki so 
prišli do izraza v času prvega demografskega prehoda. Dogajanje po končanem 
demografskem prehodu moramo obravnavati v okviru moderne reprodukcije prebivalstva 
(Malačič, 2006, str. 242). 

2 RODNOST V SLOVENIJI 

Že nekaj časa smo priča velikemu zmanjšanju števila rojstev v vseh državah Evrope. 
Evropske države se srečujejo z resnimi demografskimi problemi. Z vse večjim zavedanjem 
problemu namenjajo vse več pozornosti in iščejo ustrezne rešitve. Nekatere države, med njimi 
tudi severne, s svojo politiko stimulativno vplivajo na rodnostno obnašanje parov in države 
dosegajo bistveno višje stopnje rodnosti kot npr. Slovenija. Kljub temu pa je rodnost v vseh 
državah Evrope padla pod stopnjo enostavne reprodukcije. 

2.1 RODNOSTNA SLIKA SLOVENIJE 

Slovenija je konec 20. stoletja vstopila v posebej kritično fazo svojega demografskega 
razvoja. Rodnost se je zniževala do konca 20. stoletja, odtlej stagnira na zelo nizki ravni 
oziroma se zadnja leta rahlo povečuje. Leto 1980 je bilo v Sloveniji zadnje leto, ko je celotna 
rodnost še zadoščala za enostavno reprodukcijo prebivalstva. Upad rodnosti v desetletju po 
tem je bil izjemen. Leta 1991 se je rodnost zmanjšala za skoraj tretjino in je z ravni 2,11 
oziroma 29.902 živorojenih otrok upadla na raven 1,46 oziroma 22.368 živorojenih otrok 
(Slika 1 na str. 6). 

Vzroke za upad lahko iščemo v poglobitvi gospodarske in politične krize, prodirajoči zahodni 
miselnosti in modernizaciji družbe in z njo povezano postopno širjenje  novih idej in vrednot 
(kontrola rojstev, urbanost populacije, podaljševanje izobraževanja, nove oblike partnerskih 
zvez itd.). Po letu 1991 je rodnost še naprej upadala, vendar ta upad ni bil primerljiv z 
desetletjem poprej. Upadanje se je postopoma umirilo in je od leta 1997 do leta 2003 
stagniralo, z izjemo nenadnega dviga v letu 2000. Število živorojenih v tem letu se je v 
primerjavi s predhodnim povečalo za 3,5 % (Josipovič, 2007, str. 2–3). 

Po letu 2003, ko Slovenija beleži leto z najmanj rojstvi, se je začela rodnost nekoliko 
povečevati.  Širceljeva je v intervjuju za Mladino povedala, da so optimistični podatki iz let 
2004, 2005, 2006, ko se je število rojstev povečevalo, v veliki meri posledica odlaganja 
rojstev v prejšnjih letih. Ker se je želji po vedno manj otrocih od prve polovice osemdesetih 
let pridružila še želja po odlaganju rojevanja otrok, se je povprečna starost žensk ob rojstvu 
otrok začela zviševati, število novorojenih otrok pa zmanjševati. Sedaj se rojevajo tako 
imenovani odloženi otroci. Med letoma 2005 in 2006 se je najbolj povečala rodnost žensk, 
starih od 29 do 32 let, zmanjšuje pa se rodnost žensk, mlajših od 26 let (Marn, 2008). Leta 
2006 je število živorojenih celo preseglo število umrlih, to pomeni, da smo imeli prvič v 
zgodovini samostojne države naravni prirast. 
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Slika 1: Število rojstev v posameznem letu v Sloveniji 

 
Vir: S. Merljak, Pacientu bi predpisali zdravilo, preden bi opravili analizo krvi, 2007, str. 28. 

Od leta 1980 do 2006 se je povprečna starost matere ob rojstvu prvega otroka zvišala za 5,1 
leta. Povprečna starost matere ob rojstvu prvega otroka je bila leta 2006 28 let (Tabela 2 na 
str. 7). V zadnjem času zbuja skrb podatek, da je bilo na Slovenskem pred dvema desetletjema 
5 % žensk, ki se jim je biološka ura iztekla, otrok pa niso rodile, sedaj jih je približno 15 %. 
Veliko načrtovanih rojstev se nikoli ne uresniči, odlašanje z odločitvijo za rojstvo pa 
povzroči, da morda ženska rodi enkrat, za drugega otroka pa ji zmanjka časa (Stropnik, 2005, 
str. 7). V Sloveniji se nemalokrat zgodi, da pari prelagajo načrtovanje rojstev v pozno 
reproduktivno obdobje in posledica je, da ne morejo zaploditi otroka. Plodnost se s starostjo 
zmanjšuje, še posebej po tridesetem oziroma petintridesetem letu starosti. Zato se s starostjo 
veča verjetnost, da se zaželeni otrok ne bo rodil, poleg tega pa se krajša rodnostna doba. 

Podatki zadnjega popisa prebivalstva Slovenije kažejo, da med družinami z otroki 
prevladujejo družine z enim otrokom (48 %), sledijo družine z dvema otrokoma (42,5 %) in 
družine s tremi ali več otroki (8,9 %). V zadnjih tridesetih letih se je v Sloveniji delež družin z 
enim otrokom povečal za 2,5 % in družin z dvema otrokoma za 2 %, deleži družin s tremi ali 
več otroki pa so se zmanjšali, in sicer deleži družin s tremi otroki za 5,2 %, tistih s štirimi 
otroki za 2,4 % in družin s petimi ali več otroki za 1,9 % (Vertot, 2008). 
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Tabela 2: Število živorojenih otrokv obdobju 1980–2006 

   1980 1990 1995 2004 2005 2006 

SKUPAJ 29.902 22.368 18.980 17.961 18.157 18.932
DEČKI  15.276 11.454 9.741 9.101 9.355 9.762
DEKLICE 14.626 10.914 9.239 8.860 8.802 9.170
Živorojeni na 1000 prebivalcev 15,7 11,2 9,5 9,0 9,1 9,4
Povprečna starost matere ob rojstvu 
vseh otrok 

25,3 26,0 27,2 29,2 29,4 29,7

Povprečna starost matere ob 
rojstvu prvega otroka 

22,9 23,9 25,0 27,5 27,8 28,0

Celotna stopnja rodnosti (povprečno 
število živorojenih na žensko v rodni 
dobi) 

2,11 1,46 1,29 1,25 1,26 1,31

Vir1: Statistični letopis Republike Slovenije 2007, str. 84-85, tabela 4.7., 4.8., 4.9.; Vir 2:  Strategija za dvig rodnosti v Republiki Sloveniji, 
2006, str.1. 

Poleg nizke rodnosti je za Slovenijo značilno, da se že skoraj polovica otrok rodi 
neporočenima staršema. Delež otrok, rojenih neporočenim materam, še vedno narašča in v 
letu 2006 jih je bilo 47,2 %. V primerjavi z letom 2005 se je ta delež povečal za 0,5 odstotne 
točke. Sredi sedemdesetih let je bilo v Sloveniji zunaj zakonske zveze rojenih 10 % otrok, leta 
1987 več kot 20 %, leta 2002 pa več kot 40 % (Vertot, 2008). 

Med vsemi družinami je bil leta 1981 delež družin zakonskih parov z otroki in 
zunajzakonskih partnerjev z otroki 64,4 %, deset let kasneje 61,2 %, ob zadnjem popisu leta 
2002 pa 58,3 %. Pri tem se je dejansko zmanjšal delež družin zakonskih parov z otroki, in 
sicer z 59,0 % leta 1991 na 53 % leta 2002, medtem ko se je delež družin zunajzakonskih 
partnerjev z otroki v enakem obdobju povečal z 2,2 % na 5,3 %.  Delež družin brez otrok, 
zakonskih parov in zunajzakonskih partnerjev se je povečal z 20,8 % leta 1991 na 23,0 % leta 
2002 (Vertot, 2008). 

2.2 PRIMERJALNA ANALIZA RODNOSTI IN DRUŽINSKE POLITIKE MED 
SLOVENIJO IN NORVEŠKO 

Evropa se danes sooča z demografskimi spremembami, ki so po svojem obsegu in teži brez 
primere. Stopnja rodnosti je v evropskih državah nižja od meje, ki je potrebna za obnovo 
prebivalstva, vendar pa se po posameznih državah zelo razlikuje. Z 1,3 otroka na žensko se 
Slovenija uvršča med države z najnižjo rodnostjo, Norveška pa z 1,91 otroka v letu 2006 
(Statistics Norway, 2007) med države z najvišjo stopnjo rodnosti v Evropi.  V čem je torej 
skrivnost, da je stopnja rodnosti v Sloveniji toliko nižja od stopnje rodnosti Norveške in 
drugih skandinavskih držav?  
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Tabela 3: Stopnja totalne rodnosti (v %) 

Država/leto 1960 1970 1980 1990 2000 2002 2003 

Slovenija 2,18 2,12 2,1 1,46 1,26 1,21 1,20 
Norveška 2,91 2,5 1,72 1,93 1,85 1,75 1,80 

Vir: Recent demographic developments in Europe 2004, 2005, str. 76. 

Padanje stopnje rodnosti se je v Evropi začelo na Nizozemskem in nadaljevalo v severnih 
državah. »Baby boom« je po 2. svetovni vojni izkusilo veliko držav. Na Norveškem je ta 
trajal najdlje in v začetku 70-ih je bila stopnja totalne rodnosti še vedno visoka, to je 2,5 
(Tabela 3). V tem času je bila rodnost v drugih severnih državah že pod nadomestitveno 
ravnjo. V 70-ih je rodnost upadla v vseh severnih državah, razen na Finskem, kjer je prišlo do 
začasnega dviga ravno sredi 70-ih. Norveška in Švedska sta dno dosegli leta 1983 s stopnjami 
1,66 in 1,61 (Škrlj, 2007, str. 4). Za razliko od Norveške je Slovenija izjemen upad beležila v 
90-ih in leta 2003 s stopnjo 1,20 dosegla dno rodnosti (Tabela 3). 

Velikodušna družinska politika, prožen trg dela, večja naklonjenost mladim družinam, kar se 
kaže v neposredni in posredni pomoči staršem, visoka stopnja ekonomske neodvisnosti žensk, 
blaginja, ki ljudem omogoča, da so manj odvisni od družine in skupnosti, pa tudi od trga dela, 
je le nekaj  razlogov za razlike rodnosti med skandinavskimi državami in drugimi evropskimi 
državami, ki dosegajo nizke stopnje rodnosti. Politike v teh državah so bolj kot na direktno 
dvigovanje rodnosti usmerjene na splošno izboljšanje življenjskega standarda in zmanjševanje 
socialnih razlik med družinami. Skrb za razvoj prebivalstva, skrb za usklajevanje med 
službenimi obveznostmi in družino ter vprašanje o enakopravnosti med spoloma tako na 
delovnem mestu kot tudi v družini in pa potreba po zagotavljanju časa za družino in privatno 
življenje, so tri ključna načela politike skandinavskih držav. Norveški institucionalni okvir 
mladim omogoča, da ustvarijo družino in hkrati ostanejo v enakopravnem položaju na trgu 
dela. Za razliko od skandinavskih držav, se mladi v Sloveniji  soočajo z neprožnim delovnim 
časom, dolgo in popolno odsotnostjo z delovnega mesta, z visokimi stroški in neustrezno 
organizacijo javnega sistema otroškega varstva ter težavo pri vnovični vključitvi v delovno 
okolje, poleg tega pa jih pesti še stanovanjski problem (Škrlj, 2007, str. 19–26). 

Norveška politika je v zadnjih tridesetih letih razvila močno tradicijo enakopravnosti med 
spoloma katera med drugim omogoča in podpira tak sistem, v katerem imajo tako moški kot 
tudi ženske prostor oziroma čas, da kombinirajo delo in družinske obveznosti (Škrlj, 2007, str. 
20). Večina žensk je namreč zaposlenih, doma pa imajo otroke. Usklajevanje družinskega in 
poklicnega življenja jim lajšajo tudi njihovi partnerji, saj so v večini zelo angažirani v 
gospodinjskih delih.  Norveški je tako uspelo doseči visoko stopnjo rodnosti in visoko stopnjo 
žensk v skupni delovni sili. To je rezultat velikodušne družinske politike skupaj z mocno 
zašcito ženskih pravic na trgu dela. 

V primerjavi z norveško politiko je slovenska družinska politika v fazi prebujanja, brez pravih 
praktičnih usmeritev in ukrepov pri pomoči usklajevanja poklicnega in družinskega življenja. 
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Kljub temu da je bila v začetku 90. let sprejeta resolucija o družinski politiki in so vlade 
sprejele veliko ukrepov v korist družine in starševstva, se rodnost ni opazno povečala. 

Tabela 4: Povprečna starost ženske ob prvi poroki 

Država/leto 1960 1970 1980 1990 2000 2002 2003 

Slovenija / 23,1 22,5 23,7 26,7 27,4 27,5

Norveška 23,7 22,8 23,5 26,2 28,3 28,6 29,0

/ – ni podatka        
Vir: Recent demographic developments in Europe 2004, 2005,  str. 60. 

Mladi v skandinavskih državah se osamosvojijo prej kot v ostalih državah v Evropi. 
Samostojno ali v zunajzakonski zvezi živi že 50 % mladih, starih med 20 in 21 let. V tem času 
dokončajo izobraževanje, nato pa jih večina nadaljuje s poklicnim izobraževanjem ali pa se 
lotijo nadaljnega študija (Škrlj, 2007, str. 20).  

Anketa Stanovanjska problematika Študentske organizacije v Ljubljani iz leta 2004 je 
pokazala, da 57 % anketirancev, starih od 25 do 35 let, živi v skupnem gospodinjstvu s starši, 
sorodniki ali partnerjevimi starši (Gašperin, 2005, str. 32). Stanovanjska problematika 
Slovenije je, žal, skrb zbujajoča in ne dopušča tako hitre samostojnosti kot na Norveškem in s 
tem povzroča nižjo rodnost, saj si mladi želijo rešiti stanovanjski problem, preden se odločijo 
za družino. 

Po Jensenovih navedbah se vse od leta 1980 na Norveškem povečuje število otrok, ki so 
rojeni zunaj zakonske zveze, povečuje se število sporazumnih zvez in razvez, narašča število 
mater samohranilk, približno eden od štirih otrok živi z obema staršema in kar 9 od 10 otrok 
živi pri materah (Škrlj, 2007, str. 25). Iz Tabele 4 je razvidno, da se starost žensk ob sklenitvi 
prve poroke povečuje. V letu 2003 je bila ženska v povprečju stara 29 let ob sklenitvi prve 
poroke in v povprečju 27,9 let ob rojstvu prvega otroka (Tabela 5). Iz tega je razvidno, da se 
je leta 2003 otrok v povprečju rodil v zunajzakonski zvezi. Te so poleg visoke stopnje 
zaposlenosti žensk, družinskih razvez razlog za izziv za izvajanje družinske politike, 
varovanje otrok in postopno prilagajanje zakonov v ta namen. 

Tabela 5: Povprečna starost ženske ob prvem porodu 

Država/leto 1960 1970 1980 1990 2000 2002 2003 
Slovenija 24,8 23,7 7,6 23,7 26,5 27,2 27,3
Norveška / / / 25,6 26,9 27,2 27,9
/ – ni podatka        

Vir: Recent demographic developments in Europe 2004 ,2005,  str. 81. 

Norveška ima vse od leta 1956 uveljavljeno pravico do plačanega porodniškega dopusta, ki se 
financira preko davkov. Tako delodajalci niso finančno obremenjeni s porodniškim dopustom. 
Do te podpore so upravičene matere, ki so bile zaposlene vsaj 6 od zadnjih 10 mesecev pred 
porodom. Zajamčena zaposlitev se je podaljšala na eno leto, kar pomeni, da so lahko starši za 
ta čas vzeli še dodaten neplačan dopust, ne da bi pri tem bila ogrožena njihova zaposlenost. 
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Obdobja prejemanja nadomestila se je nekajkrat podaljšalo, maksimum pa je bil dosežen leta 
1993 in je v veljavi še danes. Gre za možnost dopusta, dolgega 52 tednov, in z 80% 
nadomestilom plače ali 42 tednov s polnim nadomestilom plače. Vse od uvedbe tega sistema 
je stopnja totalne rodnosti stabilna (1,8) in višja kot v večini evropskih držav (Ronsen, 2004, 
str. 278–279). 

Na Norveškem so v 90-ih veliko pozornost namenili tudi očetom, z namenom, da si očetje 
vzamejo čim več prostega časa in da pri vzgoji sodelujeta oba starša. Tako si lahko očetje 
delijo ves plačan dopust, razen 3 tedne pred in 6 tednov po rojstvu, ko je ta rezerviran 
izključno za matere. Po šestih tednih pa je odvisno od dogovora obeh staršev, kako si bosta 
razdelila preostanek dopusta. Poleg tega je očetu v prvih dveh tednih po rojstvu pripadal 
neplačan očetovski dopust. Ker so očetje v večini primerov izkoriščali plačan dopust, so leta 
1993 z amandmajem zaradi spodbujanja soudeležbe obeh staršev pri skrbi za otroka za očete 
rezervirali obvezne štiri tedne dopusta, imenovanega kot »daddy quota«. Ti tedni niso 
prenosljivi in so izgubljeni, če jih očetje ne izkoristijo. Reforma se je izkazala kot zelo 
uspešna (Ronsen, 2004, str. 279).  Po Jensenovih navedbah je leta 1998 ta dopust izkoristilo 
že 85 % očetov, ki so bili do njega upravičeni, in ta stopnja je stabilna še danes. Poleg tega je 
bil leta 1998 uveden tudi ukrep »cash-for-care«. Namera tega ukrepa je, da bi starši, ki niso 
deležni subvencioniranega javnega otroškega varstva, kot alternativo prejemali mesečno 
podporo za otroke, stare od 1 do 2 let. Pojasnilo tega ukrepa je, da bi se tako omogočilo 
staršem, da z otroki preživijo več časa in da se lahko sami odločijo med dnevnim centrom ali 
denarjem (Škrlj, 2007, str. 25).  

Od leta 2003 lahko očetovski dopust izkoriščajo tudi slovenski očetje. Uvajal se je 
postopoma, v polnem trajanju je bil priznan  januarja 2005. V Sloveniji traja očetovski dopust  
90 dni. Od tega mora oče 15 dni izbrati v času porodniškega dopusta matere, ostalih 75 dni pa 
do otrokovega dopolnjenega 3. leta starosti. Očetovski dopust je neplačan dopust, država krije 
zanj le prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Letno se za ta dopust odloči 
približno dve tretjini očetov novorojencev (Marković Bach, 2007, str. 32).  

V Sloveniji ima eden od staršev, ki neguje in varuje otroka do tretjega leta starosti, pravico 
delati krajši delovni čas. S strani delodajalca mu je zagotavljena pravico do plače po dejanski 
delovni obveznosti, Republika Slovenija pa mu zagotavlja plačilo prispevkov do polne 
delovne obveznosti. Skrajšani delovni čas je za matere z otroki dobrodošla novost, vendar pa 
zaradi strahu pred izgubo službe večina (85 %) te možnosti ne izrabi (Marković Bach, 2007, 
str. 34). 

Nekatere študije (Stropnik, 2005, str. 54) so ugotovile, da imajo bolj izobražene ženske na 
Švedskem in Norveškem pogosteje drugega in tretjega otroka kot druge ženske v Evropi. 
Zaposlenim staršem različni ukrepi javnih politik omogočajo in lajšajo usklajevanje 
družinskih in poklicnih obveznosti. Ker rojevanje otrok ne predstavlja grožnjo za poklicno 
uveljavitev, višja izobrazba pozitivno vpliva na odločanje za večje število otrok. V Sloveniji 
so številne ženske, ki želijo uspešno poklicno kariero, mnenja, da lahko ob tem rodijo in 
vzgojijo le 1 do 2 otroka. To je povezano tudi z dejstvom, da očetje prevzemajo nase le 
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manjši del obveznosti v zvezi z vzgojo in še zlasti z nego otroka. 

3 DEJAVNIKI RODNOSTI 

Rodnost je družbeno oblikovan biološki proces. Zato na raven rodnosti vplivajo tako biološki 
kot družbeni dejavniki. Identifikacija rodnosti je zaradi prepletenosti in istočasnega delovanja 
večjega števila dejavnikov zelo težavna. Kljub težavam je bilo na osnovi številnih empiričnih 
raziskav mogoče identificirati nekaj najpomembnejših dejavnikov rodnosti v deželah zahodne 
družbe. V obdobju pred demografskim prehodom sta bila to umrljivost in poročenost. Z 
zniževanjem umrljivosti in z razširjanjem načrtnega omejevanja rojstev v teku demografskega 
prehoda sta ta dva dejavnika izgubila večino svojega pomena. Pridobili pa so ga dejavniki, kot 
so dohodek, izobrazba, kulturna raven itd. V obdobju po demografskem prehodu imajo 
omenjeni dejavniki še vedno pomembno vlogo, vendar pa se jim pridružujejo še drugi, 
predvsem osebni. Tako postajajo vedno bolj pomembni tudi psihološki dejavniki rodnosti.  

3.1 NEPOSREDNI DEJAVNIKI RODNOSTI 

Neposredni vzroki so površinski izraz zapletenega in med seboj na različne načine 
povezanega delovanja posrednih dejavnikov. Raziskovanje neposrednih dejavnikov je lažje v 
primerjavi s posrednimi, saj so vidni na površini dogajanja, relativno lahko jih je identificirati 
in izbrati ustrezne kvantitativne podatke. Takšne površinske vzroke rodnosti sta klasificirala 
K. Davis in J. Blake v naslednji shemi (Malačič, 2006, str. 107): 

I. Vzroki, ki vplivajo na izpostavitev spolnih odnosov 

A. Vzroki, ki vplivajo na oblikovanje in ukinjanje skupnosti v reproduktivnem 
obdobju.  
1. Starost pri vstopu v spolne skupnosti. 
2. Stalni celibat: delež žensk, ki niso nikoli imele spolnih odnosov. 
3. Obseg reproduktivnega obdobja, preživetega po skupnostih ali med njimi: 

a) ko se skupnosti razbijejo zaradi razveze, ločitve ali zapustitve in 
b) ko se skupnosti razbijejo zaradi smrti moža. 

B. Vzroki, ki vplivajo na vzpostavitev spolnih odnosov znotraj skupnosti. 
1. Prostovoljna vzdržnost. 
2. Neprostovoljna vzdržnost (impotentnost, bolezen, neprostovoljna začasna 

ločitev). 
3. Pogostost spolnih odnosov (brez obdobij vzdržnosti). 

 
II. Vzroki, ki vplivajo na izpostavitev zanositvi. 

A. Plodnost ali neplodnost zaradi neprostovoljnih vzrokov. 
B. Uporaba ali neuporaba kontracepcije: 

1. mehaničnih in kemičnih sredstev; 
2. drugih sredstev. 
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C. Plodnost ali neplodnost zaradi prostovoljnih vzrokov (sterilizacija ipd.) 
 

III. Vzroki, ki vplivajo na nosečnost in porod. 

A. Smrtnost plodu zaradi neprostovoljnih vzrokov. 
B. Smrtnost plodu zaradi prostovoljnih vzrokov. 

 
Z rimskimi številkami označene skupine imenujemo tudi zaporedoma: vzroki spolnih 
odnosov, zanositev ter nosečnost in porod. Med neposrednimi vzroki rodnosti so odločilni 
štirje: odstotek poročenih med prebivalstvom, zaščitenost s kontracepcijo, razširjenost 
splavov in sterilnost porst partum.  

Vloga posameznih dejavnikov se sčasoma spreminja; eni pridobivajo na pomenu, drugi 
izgubljajo. Tako se je npr. v preteklosti spolna skupnost pričela s sklenitvijo zakonske zveze, 
zato je bila starost ob poroki zelo pomemben dejavnik rodnosti. Povprečna doba ob poroki je 
v teh časih manj pomembna, saj je vpliv nebioloških dejavnikov na rodnost močnejši od 
vpliva bioloških. Prav tako je v moderni dobi pomembnost celibata vedno manjša. V 
prejšnjem stoletju je bil poleg povprečne starosti ob poroki in vzdržnosti, eden pomembnejših 
dejavnikov razlik rodnosti v Sloveniji. Zaradi zmanjševanja starosti ob vstopu v spolno 
življenje se je povečal pomen kontracepcije. Kontracepcija pomaga zakoncem in parom, ki si 
želijo otroka, da s pomočjo ustreznih metod uravnavajo rojstvo otrok, ostalim pa nudi zaščito 
pred nezaželeno nosečnostjo (Šircelj, 2006, str. 37). 

Tabela 6: Sklenitev in razveze zakonskih zvez 

 1976 1986 1996 2005 2006 
Sklenitve zakonskih zvez 15.048 10.621 7.555 5.769 6.368
Razveze zakonskih zvez 2.198 2.281 2.004 2.647 2.334

Vir:M. Ilić & D. Šter, Sklenitve zakonskih zvez, Slovenija, 2006, 2007. 

Iz Tabele 6 je razvidno, da število zakonskih zvez z leti upada. Ljudje se raje odločajo za 
življenje s partnerjem v zunajzakonski skupnosti. Sklenitev zakonske zveze, kljub temu da se 
število razvez vsako leto povečuje, daje večji občutek varnosti kot zunajzakonska zveza, zato 
se ljudje, ki živijo v zunajzakonski zvezi, ponavadi odločijo za manjše število otrok. 
Raziskave kažejo, da se pari, ki živijo v trdnih in trajnih partnerskih skupnostih, lažje 
odločajo za otroke oziroma za večje število otrok. Poleg tega velik problem pri ženskah 
predstavlja starost. Mnogo parov predlaga načrtovanje rojstev v pozno reproduktivno 
obdobje, s tem se naravno zmanjša plodnost in posledica tega je, da pari ne morejo zaploditi 
otroka, pa čeprav bi ga v mlajših letih lahko. 

3.1 POSREDNI DEJAVNIKI RODNOSTI 

Dejavniki rodnosti delujejo posredno, prek neposrednih vzrokov, in tako oblikujejo rodnost 
prebivalstva. Tako lahko spreminjanje rodnosti oziroma znižanje rodnosti celo pod raven 
enostavne reprodukcije pripišemo mnogim dejavnikom. V sodobnih družbah je predvsem 
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posledica sprejemanja kontrole rojstev. Ta je takorekoč postala značilnost naše civilizacije. 
Vzrok pa ni le v kontroli rojstev, pač pa tudi v  novih dojemanjih prebivalstva o velikosti 
družine, vrednotenju družine in opredelitvi njene identitete. Poleg tega je upadanje tesno 
povezano s spremenjenim načinom življenja ljudi, zaradi sprememb, do katerih je prišlo v 
socialni, ekonomski in poklicni strukturi prebivalstva itd. 

Kot vidimo, se rodnostnega vedenja ne da pojasniti z neko univerzalno teorijo, pač pa je pri 
pojasnjevanju potrebno upoštevati mnoge specifične socialno-kulturne, ekonomske, biološke, 
psihološke in institucionalne kontekste. Raziskovanje posrednih dejavnikov je bolj zapleteno, 
težko jih je identificirati in še težje meriti. 

Zaradi lažje preglednosti so posredni dejavniki rodnosti razvrščeni v večje skupine. Ker je 
rodnost v osnovi biološki proces, tvorijo prvo skupino biološki dejavniki rodnosti. V 
nadaljevanju sem klasifikacijo številnih nebioloških dejavnikov razdelila na: družbeno-
ekonomske, kulturne in psihološke dejavnike.  

3.2.1 Biološki dejavniki rodnosti 

O bioloških dejavnikih je bilo že nekaj povedanega v prejšnjem poglavju. Za pravilno 
vrednotenje vloge in delovanje nebioloških dejavnikov rodnosti je poznavanje bioloških 
dejavnikov ključno. Biološke dejavnike je težko natančno opredeliti in meriti. Zaradi 
človekovega zavestnega poseganja v proces lastne reprodukcije pa so biološki dejavniki 
postavljeni v ozadje. Tako je moderna družba nebiološkim povečala, biološkim dejavnikom 
pa zmanjšala pomen. 

V okviru raziskovanj bioloških dejavnikov rodnosti je najpomembnejše vprašanje sposobnosti 
rojevanja ali plodnosti prebivalstva in z njo povezane neplodnosti ali sterilnosti. Sterilnost 
povzročajo razni med seboj povezani biološki in socialni dejavniki. Med najpomembnejše 
biološke dejavnike sodijo: trajanje plodnega obdobja (starost ob monarhi in menopavzi), 
starost (manjša plodnost ob začetku in proti koncu rodne dobe), število porodov (zmanjšanje 
plodnosti po večjem številu porodov), dojenje itd. Najvažnejši socialni dejavniki pa so: spolno 
prenosljive in nalezljive bolezni, fetalne smrti, prehrana, alkoholizem, kontracepcija, splav, 
pogostost spolnih odnosov itd. V praksi je ti dve skupini dejavnikov zelo težko ločiti, ker so 
med seboj tesno povezani. Tako na primer dojenje zmanjšuje verjetnost ponovne zanositve, 
toda dolžina dojenja ni odvisna samo od bioloških dispozicij žensk, temveč tudi socialnih 
norm, zaposlitve itd. (Šircelj, 2006, str. 38). 

Popisi prebivalstva zagotavljajo podatke o deležu žensk, ki do konca rodne dobe ne rodijo niti 
enega živorojenega otroka v Sloveniji. Po teh podatkih se njihov delež zmanjšuje. Leta 2002 
jih je bilo med ženskami, starimi od 40 do 49 let, le 7 %. Deleži žensk, ki ne rodijo niti enega 
živorojenega otroka, so bili v preteklosti višji. Njihovo znižanje je verjetno posledica 
zniževanja deleža tistih, ki se zaradi prevladujočih družbenih norm niso odločile za otroke 
(npr. samske), deloma pa tudi napredka medicine, ki marsikateremu paru pomaga do želenega 
otroka (Šircelj, 2006, str. 39). 
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Med poročenimi je delež neplodnih parov nižji. V Sloveniji jih je bilo med ženskami, starimi 
od 40 do 49 let leta 2002 le 3 %. Delež dokončno neplodnih poročenih žensk seveda ni 
popolnoma primerljiv z deležem neplodnih zakonskih parov, ker je neplodnost zakonske 
oziroma partnerske zveze tudi posledica moške neplodnosti (Šircelj, 2006, str. 39). 

Zorn (Revija Ognjišče, 2006, str. 9) o tem pravi: »Glavna dejavnika povečanja težav s 
plodnostjo v Sloveniji sta staranje populacije, usposobljene za zanositev in odlašanje 
rojevanje prvega otroka. Žal pa tudi stres v službi, delo žensk, sedeč način dela, debelost ter 
kajenje obeh partnerjev vplivajo negativno.« 

Iz slovenske ankete o rodnosti v letu 1989 izhaja, da je bilo popolno, delno ali začasno 
neplodnih 11 % partnerskih zvez, vendar je neplodnost v večini primerov (76 %) trajala manj 
kot 5 let. Podatki se nanašajo na ločena vzorca spolno aktivnih moških in žensk, starih od 15 
do 45 let. Natančnejših raziskav o neplodnosti prebivalstva v Sloveniji ni (Šircelj, 2006, str. 
40). 

3.2.2 Družbeno-ekonomski dejavniki rodnosti 

Družbeno-ekonomski dejavniki rodnosti so med seboj zelo prepleteni, zato se jih velikokrat 
obravnava kar skupaj. Kadar govorimo o družbeno-ekonomskih dejavnikih rodnosti, 
največkrat pomislimo na družbeno-ekonomski položaj posameznika, njegov poklic, 
izobrazbo, vlogo in pomen žensk v družbi, spremenjeno vlogo družine, dohodek, stroške 
otrok, povečano vlaganje v razvoj kariere, stanovanjsko problematiko, večji poudarek na 
kvaliteti življenja, potrošniške aspiracije itd. Znano je, da družbeno-ekonomski položaj ni 
konstantno stanje družin oz. posameznikov, ampak periodični položaj skoraj vsake družine 
oz. posameznika v določenem življenjskem oziroma družinskem obdobju. 

»Razloge za hitro zniževanje celotne rodnosti po letu 1980 je skušala odkriti  raziskava, ki je 
vključevala analizo povezave med časovnimi poteki celotne rodnosti in izbranimi neodvisnimi 
spremenljivkami v obdobju 1965–1990 ter analizo podatkov rodnostne ankete iz leta 1989. 
Analiza je pokazala, da je upadanje rodnosti pod raven enostavnega obnavljanja prebivalstva 
tesno povezano s spremenjenim načinom življenja ljudi: spremenjeno organizacijo življenja v 
družini, spremenjeno družbeno vlogo žensk, spremenjenim odnosom do otrok in načrtovanja 
družine. Poleg teh splošnih dolgoročnih procesov pa so na zniževanje vplivali procesi, ki 
imajo značaj periodnih učinkov: slabšanje možnosti reševanja stanovanjskega vprašanja, 
migracijski tokovi, v zadnjem času slabšanje materialnega standarda prebivalstva in 
spremembe v koledarju rojevanja« (Černič, Istenič, 1994, str. 127). 

3.2.2.1 Naraščajoče izobraževanje žensk 

V zadnjih desetletjih je v razvitih državah Evrope opaziti očiten trend podaljševanja 
izobraževanja. Hiter razvoj in spremembe v družbi ter trgu delovne sile zahtevajo vse bolj 
izobraženo in prožno delovno silo in s tem neprekinjeno izobraževanje in usposabljanje 
posameznika skozi celo življenje. Izobraževanje je danes življenjska potreba in sredstvo za 
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doseganje ciljev. Omogoča nam izboljšanje kakovosti življenja. Tako vse več ljudi namenja 
vse večji del svojega življenja za izobraževanje, saj končana osnovna šola že dolgo ne 
omogoča več pridobitev ustrezne zaposlitve in nenazadnje tudi osebnostne  sreče. Izobrazba je 
namreč pomemben vir, ki zagotavlja zaposlenost in s tem večjo socialno varnost, boljše 
delovne pogoje, zasedanje boljšega položaja, izboljša gmotni položaj posameznika, omogoča 
boljše bivalne pogoje, boljše preživljanje prostega časa, emancipacijo žensk itd.  

Ženske v razvitih družbah v povprečju namenijo več časa za izobraževanje kot moški in vse 
bolj prevladujejo v sekundarnem in terciarnem izobraževanju (na višjih strokovnih šolah in 
visokošolskih zavodih). Prav tako je tudi v Sloveniji, kjer vsako leto narašča delež 
prebivalstva, ki študij nadaljuje na terciarni ravni in posebej močno se med njimi povečuje 
število žensk. To je zelo lepo razvidno tudi iz Tabele 7.  

Tabela 7: Število študentov terciarnega izobraževanja po spolu v Sloveniji 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Moški 40.171 42.129 44.421 45.029 47.343 47.784 48.356 

Ženske 51.323 57.085 57.037 59.367 64.885 67.010 67.588 

Vir: SI-Stat podatkovni portal, 2008. 

Podatki Statističnega letopisa 2007 kažejo, da je bilo v študijskem letu 2006/2007 v Sloveniji 
v terciarno tj. višješolsko strokovno in visokošolsko izobraževanje vpisanih 115.944 
študentov, to je že skoraj polovica (48,2 %) prebivalstva, starega od 19 do 23 let; med 
vpisanimi je bilo 58,3 % žensk. V letu 2006 je na terciarni ravni diplomiralo 17.145 študentov 
ali 8,6 % več kot v letu 2005, od tega 61,9 % žensk (Statistični letopis, 2007). Velik porast 
diplomantov je razviden tudi iz tabele 8. Leta 1995 je na visokošolskih zavodih diplomiralo 
7.166 diplomantov, deset let kasneje 13.457, kar je za 87 % več kot leta 1995.  

Tabela 8: Diplomanti visokošolskega študija po univerzah in samostojnih visokošolskih zavodihv Sloveniji 
(število) 

 
Visokošolski 

zavodi - skupaj 
Univerza v 
Ljubljani 

Univerza v 
Mariboru 

Univerza na 
Primorskem 

Samostojni 
visokošolski 

zavodi 

1995 7.166 5.108 1.999  - 59

2000 11.282 7.848 3.116  - 318

2002 13.405 8.914 3.931  - 560

2003 12.681 8.747 3.272 253 409

2004 13.059 8.419 3.651 341 648
2005 13.457 9.197 3.139 447 674

2006 14.311 9.147 3.283 1.081 800

Vir : Statistični letopis Republike Slovenije 2007, str. 128, tabela 6.17. 

Število vpisanih žensk na univerze se je z leti močno povečalo in  sovpada s strmim 
upadanjem rodnosti (Marković Bach, 2007, str. 21). To lahko vidimo tudi iz tabel 7 in 9 (str. 
16) iz katerih je  razvidno, da ima čedalje več žensk visoko izobrazbo, hkrati pa se skupno 
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število otrok zmanjšuje. Splošna ugotovitev iz tabel je, da je izobrazba eden izmed družbeno-
ekonomskih dejavnikov, ki tudi vpliva na nizko rodnost v Sloveniji. 

Tabela 9: Živorojeni v zakonski zvezi po izobrazbi matere, Slovenija 

 1990 1993 1995 1997 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Brez 
izobrazbe 
in 
nepopolna 
osnovna 
(mati) 

372 162 80 59 62 38 43 48 33 30 40 

Osnovna 
(mati) 

3.433 2.429 2.068 1.376 1.074 965 881 718 707 671 852 

Srednja 
(mati) 

10.456 8.822 8.197 8.283 7.555 7.050 5.943 5.424 5.137 5.075 4.868 

Višja 
(mati) 

1.366 1.425 1.333 724 712 643 925 712 676 573 563 

Visoka 
(mati) 

1.132 1.164 1.347 1.347 1.661 1.563 2.467 2.601 3.075 3.173 3.186 

Skupaj 16759 14002 13025 11789 11064 10259 10259 9503 9628 9522 9509 

Vir: SI-Stat podatkovni portal, 2008. 

Izobraževanje žensk bolj vpliva na zmanjšanje rodnosti kot izobraževanje moških. Dlje kot 
traja proces izobraževanja, bolj bodo izobražene ženske odlašale z rojstvom otroka. 
Podaljševanje časa izobraževanja v sodobnih družbah prispeva k visokemu deležu v skupnem 
povečanju srednje starosti ob rojstvu (prvega) otroka (Cochrane, 1979, str. 70–74). V 
Sloveniji so bile matere v letu 2006 ob rojstvu prvega otroka v povprečju stare 28 let (Tabela 
2 na str. 7). To pomeni, da višja izobrazba povzroči tudi krajšo rodno dobo. 

Poleg neposrednega učinka izobraževanja, ki se kaže v vse večjem številu let, ki jih ženske 
namenijo šolanju, ima podaljševanje šolanja tudi številne posredne učinke na časovno 
odlaganje starševstva. Višja izobrazba omogoča boljši položaj na trgu dela in s tem boljše 
možnosti zaposlitve ter višje dohodke, kar poveča oportunitetne stroške časa, ki ga starši in še 
posebej matere preživijo s svojimi otroki. Tako bodo ljudje odlašali s svojo odločitvijo o 
starševstvu vse do takrat, ko si bodo otroka lahko privoščili (Sobotka, 2004, str. 13). 

Danes je več mater v starostni skupini od 30 do 34 let. K temu pripomore tudi prva zaposlitev, 
saj se po končani fakulteti ponavadi ženske odločijo za zaposlitev. S tem vsaj še za nekaj let 
odložijo rojstvo prvega otroka. Po eni strani ima ženska z boljšo izobrazbo boljše pogoje za 
zaposlitev, po drugi strani pa ženska po 30. letu za delodajalca predstavlja rizično skupino, 
kajti vsak pričakuje, da se bo kmalu odločila za otroka (Marković Bach, 2007, str. 21). 

Oblikovanje različnih tipov partnerstev oziroma zvez, je v tesni povezavi z doseženo 
izobrazbo ljudi. Predvsem med ljudmi z višjo izobrazbo, ki dajejo velik poudarek 
samostojnosti in avtonomnosti ter individualnosti, se je poleg tradicionalnih oblik (poroka 
oziroma zakonski stan) razvil tudi nekoliko netradicionalen tip partnerstev (zunajzakonska 
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skupnost, samsko življenje, istospolne zveze). Takšen tip nekonvencionalnih zvez pa še 
nadalje podaljšuje proces odlaganja rojstev. Boljši dostop do informacij, učinkovitejša 
uporaba kontracepcije in ponavadi tudi bolj realistično načrtovanje življenja omogočajo višje 
izobraženim posameznikom bolj učinkovito kontrolo nad njihovo reprodukcijo ter jim tudi 
omogoča, da bodo otroke, ki jih predhodno odložijo, lažje nadomestili v poznejših letih 
(Sobotka, 2004, str. 13). Toda nemalokrat se zgodi, da otrok ne morejo nadomestiti v 
poznejših letih, saj se plodnost s starostjo zmanjšuje, še posebej po 30. oziroma 35. letu 
starosti. Zato se s starostjo veča verjetnost, da se zaželeni otrok ne bo rodil. 

Za sodobno družbo je poleg odlaganja rojstev značilna tudi želja po materialnih dobrinah. 
Naraščajoče potrošniške aspiracije vodijo k iskanju boljše zaposlitve in višje plače, za to pa je 
načeloma potrebna tudi višja izobrazba. 

3.2.2.2 Segregacija na trgu dela 

»Pomembno je, da imamo vsi ljudje enake možnosti, ne glede na naše drugačnosti. Načelo 
nediskriminacije je osnova zagotavljanja enakosti spolov: enako prepoznavnost in 
vrednotenje, vlogo, moč, položaj in dejavno vključenost obeh spolov na vseh področjih 
javnega in zasebnega življenja. To pomeni, da morajo imeti ženske in moški ne le enake 
možnosti, ko prispevajo k družbenemu razvoju, temveč tudi takrat, ko naj bi bili deležni koristi 
od rezultatov, ki jih soustvarjajo. Te naj bi bile čim enakomerneje porazdeljene« (Vertot, 
2007, str. 1). 

Mladi, med njimi predvsem ženske, so skupina aktivnega prebivalstva, ki najtežje najde 
prostor na trgu dela. Ženske nekoliko težje pridobijo prvo zaposlitev, hkrati pa so bolj 
podvržene zaposlovanju za določen čas, v katerega so prisiljene predvsem v prvih letih svoje 
ekonomske aktivnosti. V današnjem času se še vedno soočajo s težavami, ki po eni strani 
izvirajo iz dejstva, da so ženske, po drugi strani pa so tudi posledica že tako prevelikega 
obsega iskalcev zaposlitve, zlasti v prvih letih po študiju, ko gre za prvo redno zaposlitev in 
so iskalci v večini brez delovnih izkušenj, hkrati pa so v obdobju, ko si ustvarjajo lastno 
družino. Poleg tega so izpostavljene še številnim drugim problemom, ki nestimulativno 
vplivajo na rodnost. Imajo omejene možnosti, ki jih postavljajo v negotov in neenakopraven 
položaj, deležne so poklicne segregacije, slabšega plačila za enako delo kot moški, nedostopa 
nekaterih, predvsem visokih položajev itd. 

Merljakova (2007, str. 28) pravi: »Ko ženska zanosi, ji ponavadi vsi čestitajo in se z njo 
veselijo. Če ima srečo, se njen delodajalec z njo iskreno veseli. Ko se vrne s porodniškega 
dopusta, če se seveda lahko, pa se začne zahtevno žongliranje med delovnimi in družinskimi 
obveznostmi. Za začetek ji nemara povedo, da naj ne računa na višjo plačo, saj je eno leto ni 
bilo v službi. Preden je šla na porodniški dopust, pa so ji na primer dejali, da res ne more 
dobiti višje plače, če odhaja na porodniški dopust.«  

Od začetka devetdesetih let se je v Sloveniji razširilo zaposlovanje za določen čas, ki 
predstavlja približno tri četrtine novih zaposlitev oz. se je povečal delež netipičnih pogodb 
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zaposlitve mladih. Fleksibilne oblike dela predstavljajo priložnost za rast zaposlovanja, 
zmanjšanje brezposelnosti in vsaj delno vključenost mladih na trg dela. Pri tem se pojavlja 
vprašanje, ali fleksibilne oblike zaposlovanja za mlade predstavljajo priložnost, da pridejo do 
trajnejše zaposlitve in s tem socialne varnosti, ali nastaja nov vzorec zaposlovanja, ki bo stalni 
spremljevalec mladih. Trenutni trend se nagiba k novemu vzorcu (Veselinovič, 2006, str. 12). 
V Sloveniji je eden izmed razlogov za nižjo rodnost prav gotovo pomanjkanje socialne 
varnosti, ki bi jo omogočila stalna zaposlitev. 

Razlog za slabši položaj na trgu delovne sile in samem delovnem mestu je bilo mnenje, da so 
ženske obravnavane kot nepredvidljivi segment delovne sile predvsem zaradi njihovih 
družinskih obveznosti. Posledica tovrstnih stereotipov je bil manjši obseg zaposlovanja žensk 
v obliki rednega delovnega razmerja (Lobodzinska, 1995, str. 229). In če je družina zaviralni 
moment že pri samem zaposlovanju, je to seveda še toliko bolj prisotno pri izbiri kandidatov 
za napredovanje na vodilna delovna mesta, kjer se od njih pričakuje popolna predanost delu s 
seveda čim manj ''motečimi momenti'', med katere pa, vsaj s stališča zaposlovalcev, skrb za 
družino (otroke) in gospodinjstvo vsekakor sodi (Marn, Dedič, 2008, str. 8). 

Ženske danes bolj kot kdajkoli izpolnjujejo bistvene pogoje za prevzemanje odgovornih 
funkcij v gospodarstvu. Višja stopnja udeležbe žensk v gospodarstvu pomeni višjo 
ekonomsko emancipacijo. So izobražene, ambiciozne, njihova prvotna skrb ni več 
gospodinjstvo in družina, poskrbeti znajo tudi zase. Vendar pa višja ekonomska emancipacija 
ne pomeni tudi socialne enakosti žensk in moških. Na pravnem in zakonodajnem področju jih 
ščitijo in varujejo mnogi predpisi in celo zakoni, ki preprečujejo spolno diskriminacijo in 
zagotavljajo enake možnosti in enakopravnost. Vseeno pa ženske še vedno ne dobivajo 
najodgovornejših mest in nalog v podjetju (Marn, Dedič, 2008, str. 9).  

Večina žensk ima otroke med dvajsetim in tridesetim letom starosti, ravno v obdobju, ki je 
najbolj pomemben za razvoj lastne poslovne kariere. Izostanek z dela zaradi rojstva ali 
varstva otrok v tem času pomeni, da ženska ne more doseči vseh potrebnih poklicnih 
kvalifikacij, kar ji kasneje onemogoča dosegati višja, bolj odgovorna in bolje plačana delovna 
mesta. Otroci postavljajo žensko v podrejen položaj na trgu dela, saj pomenijo za delodajalce 
odsotnost z dela in zato večjo nezanesljivost. Mnogo delodajalcev ob zaposlovanju žensk 
zahteva, da se le-ta obveže za določen čas, da ne bo imela otrok, ob morebitni nosečnosti pa 
bo dala odpoved. Ženske skušajo biti konkurenčne moškim na delovnem mestu tako, da 
prelagajo odločitev za rojstvo otrok. Veliko zaposlenih žensk se tako odloči, da bodo imele 
otroke šele takrat, ko bodo že razvile svojo poklicno kariero; odločijo se za manj otrok, kot bi 
jih sicer lahko imele. Nekatere se celo odpovejo zakonu in otrokom (Palčič, 2002, str. 27–28). 
Nemalokrat pa se zgodi, da sta potencialna nosečnost ali materinstvo glavna razloga, da 
kandidatka za določeno delo ni izbrana, je premeščena na drugo, velikokrat slabše plačano 
delovno mesto ali da izgubi službo. 

Moški lahko kariero in družinsko življenje vodijo hkrati. To je možno predvsem zato, ker so v 
večini primerov družinske obveznosti preložene na njihovo življenjsko sopotnico (npr. ženo). 
Ženske igrajo v življenju hkrati različne vloge, ki pa so praviloma časovno težko uskladljive. 
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Zaposlena ženska mora na primer usklajevati poklicno in družinsko življenje. To usklajevanje 
je toliko bolj nujno pri ženskah, ki želijo priti na vrh hierarhične lestvice. Vsako usklajevanje 
žal zahteva določene žrtve, kot so npr. manager otroci, spanje, zdravje. 

Veliko je odvisno tudi od tega, kako organizacija gleda na ženske: ali veljajo za strošek ali za 
naložbo. Predlogi, kot so polovični delovni čas ali delo na domu, ki naj bi olajšali opravljanje 
dela za ženske, so večkrat dvorezen meč, saj pogosto veljajo kot dokaz za politiko enakih 
možnosti, a imajo tudi neugodne posledice, saj so obravnavani kot netipični, ker odstopajo od 
moških norm. Obsežnejše ugodnosti na delovnem mestu, ki naj bi olajšale breme materinstva 
in drugih domačih obveznosti, so torej mnogokrat povod, da veljajo ženske za manj drugačne 
in ''manj resne'' od svojih moških sodelavcev. Ženske izkušnje v gospodinjstvu so torej zelo 
nizko vrednotene, pa čeprav zajemajo potrebo po številnih sposobnostih vodenja, organizacije 
in medsebojne komunikacije (Marn, Dedič, 2008, str. 21). 

O različnem vrednotenju delovnega časa žensk in moških pa  Hohschildova pravi takole: 
»Ker moški dajejo več poudarka svoji identiteti pri svojem delu, je njihov delovni čas vreden 
več od ženskega – tako za moškega kot za njegovo družino. Večji pomen moškega delovnega 
časa vpliva na večjo dragocenost njegovega prostega časa, kajti prav prosti čas, ki mu 
pripada, mu omogoča, da obnavlja svojo energijo, okrepi ambicioznost in dela bolje. Ker 
doma opravi manj dela, lahko v službi dela dlje, s tem dokaže svojo pripadnost podjetju in 
hitreje napreduje. Njegove težnje po napredovanju se zato še okrepijo. Poveča se tudi njegova 
plača. In njegovo sodelovanje pri domačih opravilih se še bolj zmanjša.« (Marn, Dedič, 2008, 
str.22). 

3.2.2.3 Težave pri usklajevanju poklicnega in družinskega življenja ter delitev dela 

Erbežnik (2004, str. 102) pravi: »Oakleyeva piše v knjigi, da podatki, ki so jih navedle ženske 
v razpravi o pomoči zakonskih mož pri gospodinjstvu in vzgoji otrok, pa tudi o vzorcih 
zakonskih vlog na splošno, dajejo vtis, da se življenji moža in žene bistveno razlikujeta. Vse 
večja »elagitarnost« modernega zakona ni neposredno vplivala na institucionalizirano 
segregacijo zakonskih vlog. Mož in žena sta nemara bolj enakopravna na nekaterih področjih 
– denimo na področju zakonskih pravic –, a vlogi matere in očeta, moža in žene, ostajata isti, 
in – kar je še najbolj očitno od vsega – vloga ženske kot gospodinje se še naprej ohranja. 
Očitne spremembe, denimo, vse večje zaposlovanje žensk, nemara sploh niso nikakršne 
spremembe, in ne sme nas zapeljati to, kar se dogaja zgolj na površini, prav tako pa tudi ne 
fraza o zakonu, v katerem sta zaposlena oba zakonca.« 

Danes se v ospredje postavlja po eni strani vse hujše zahteve na trgu dela ter na drugi strani 
družinske vrednote. Odločitev za družino je danes izjemno načrtovana in pretehtana. Mladi se 
soočajo z izključujočimi zahtevami. Po eni strani naj bi gojili družinske vrednote, po drugi 
strani pa naj bi učinkovito delovali na konkurenčnem trgu dela. Prihaja do neizogibnega 
problema, kako uskladiti prvotno vlogo ženske z novo. Tradicionalni pogledi na vlogo ženske 
vse bolj izginjajo. Ženske se rade odločajo za poklic, ki jim omogoča dosegati neodvisnost, 
ekonomsko avtonomijo, samouresničitev itd., s tem pa se vse bolj oddaljujejo od svoje 
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prvotne vloge matere in gospodinje.  Konflikt med materinstvom in lastno kariero, ki ga 
pospešuje vse višja izobraženost in vse večja udeležba žensk na trgu dela ter zaskrbljenost 
glede zmožnosti usklajevati obojega (pa ne samo finančno, temveč tudi časovno in glede 
energije) privede do manjše želje po otrocih oziroma ima pomemben vpliv na začasno 
odlaganje ustvarjanje družine. Večja kot je uskladljivost med obema vlogama, manjše je 
odlašanje z rojstvom otroka in obratno, če pri negi in vzgoji otroka sodeluje tudi oče, se 
ženske lažje odločajo za otroka. 

Merljakova (2007, str. 28) o tem razmišlja tako: »Pred starši, ki poskušajo ohraniti tudi svojo 
kariero, je tako postavljenih veliko zahtev: da izpolnjujejo  delovne obveznosti, po možnosti 
brez plaho izgovorjenih opravičil o otrocih, po katere je treba v vrtec, in starševske, torej, da 
bodo super starši, ki bodo otroke zabavali, zanje skrbeli, jim priskrbeli najboljša oblačila in 
igrače. 

Stanje glede delitve dela v družini se kljub korenito spremenjenemu položaju in visoki 
zaposlenosti žensk ni bistveno spremenilo v primerjavi z minulim obdobjem. Od njih se še 
vedno pričakuje, da bodo opravljale svoje »primarne vloge« (gospodinjska dela in vlogo 
matere). Zaradi uporabe sodobnih aparatov pri gospodinjskih opravilih so ta po eni strani 
mnogo lažja, po drugi strani pa kompleksnejša zaradi raznovrstnosti opravil in prilagajanja 
raznim uveljavljenim zahtevam (higienskim, modnim, prostorskim). Za ženske kombinacija 
gospodinjstva, službe za polni delovni čas in skrb za otroke zahteva veliko samoodrekanja in 
požrtvovalnosti. Družbeno sprejemljivo je, da družinska vloga žensk vpliva na delovno vlogo, 
medtem ko se od moških pričakuje, da njihove vloge v družini ne bodo vplivale ali celo 
ogrozile delo v slžbi. Večini žensk osebni dohodek ne zadošča za preložitev nekaterih opravil 
na storitveni sektor, ki bi jih razbremenil. Ostane jim torej opiranje na pomoč partnerjev, 
staršev in sorodnikov. Raziskave s tega področja kažejo na nezadostno prilagoditev moških na 
spremenjeno družbeno vlogo žensk. Kljub temu da čedalje več gospodinjskih opravil 
opravljata oba, mož in žena, večina gospodinjskih del in skrbi za otroke pade še vedno na 
ramena žensk. 

»Škotski ekonomist Adam Smith je rekel, da je ločevanje domačega in službenega dela 
najpomembnejša od vseh sodobnih delitev dela. Tudi v zgodovini so bogataši za domača dela 
najemali delovno silo. Toda to so počeli, da so lahko uživali v brezdelju. Da so lahko pili 
koktejle. Hodili na piknike in izlete s čolni. Danes je drugače. Sodobni kozmokrati skrb za 
družino proti plačilu prepuščajo drugim, da imajo več časa za delo« (Ridderstråle, 
Nordström, 2003, str. 89). 

O neenakomerni delitvi gospodinjskih opravil v Sloveniji pričajo tudi podatki ankete o porabi 
časa iz leta 2001. Za gospodinjska dela in skrb za družino so ženske, stare 10 let in več, 
porabile povprečno 5 ur dnevno, moški pa dobri 2 uri in pol. V primerjavi z državami, ki so 
opravile istovrstno anketo (Belgija, Nemčija, Francija, Madžarska, Finska, Švedska, Velika 
Britanija, Norveška) razlike niso velike. Ženske v primerjavi z moškimi opravijo 60 do 66 % 
gospodinjskih družinskih opravil. Tisto, kar resnično Slovenijo loči od drugih držav, je 
podatek, da za gospodinjska dela in skrb za družino del svojega časa namenja le 79 % moških. 
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V Belgiji je takih 95 %, na Švedskem 92 %, in na Finskem 90 % (Aliaga, Winqvist, 2003, str. 
4).  Za ženske nezadovoljiva, nesimetrična, nepravična delitev dela v gospodinjstvu je eden 
izmed razlogov za zmanjševanje števila otrok, saj gre iskanje harmonije med delom in 
družino pogosto v škodo spanja, zabave, sproščanja in samoizpopolnjevanja žensk (Ule in 
Kuhar, 2003, str. 129). 

Iz Slike 2 na str. 21, ki ponazarja dnevno porabo časa moških in žensk s polnim delovnim 
časom v Sloveniji, lahko sklepamo, da je skrb za otroka in gospodinjstvo še vedno večinoma 
naloga žensk. Vertotova (2007, str. 22) slednje potrjujejo s podatki, da vzamejo dopust za 
nego in varstvo otrok najpogosteje ženske,  prav one se najpogosteje odločajo za delo s 
krajšim delovnim časom do tretjega leta starosti otrok in za odsotnost z dela zaradi nege 
družinskega člana. 

Prilagajanje moških na novo vlogo žensk v Sloveniji spremljamo tudi posredno: z 
opazovanjem deležev očetov, ki obiskujejo šole za starše, ali so navzoči pri porodu svojih 
otrok in izrabijo očetovski dopust. Ravno pri slednjem so podatki obetavni, saj kažejo, da 
večina očetov danes že uveljavlja pravico do očetovskega dopusta (Vertot, 2007, str. 22). Ko 
so očetje dobili to pravico, je v prvem letu (2003), to možnost izkoristilo 63 %, leta 2004 pa 
že 71 % (Šircelj, 2006, str. 169). 

Slika 2: Dnevna poraba časa v urah pri osebah s polnim delovnim časom v Sloveniji, po spolu, april 2000–
marec 2001 

 
Vir: Statistični letopis Republike Slovenije 2005, str. 258, tabela 14.6.; Lastna priredba. 
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Splošna ugotovitev je, »da tam, kjer je enakopravnost vzpostavljena samo na nekaterih 
področjih, kot sta izobraževanje in zaposlovanje, ne pa tudi v zasebnem življenju, se rodnost 
hitro zmanjša in se bo začela znova povečevati šele, ko se bo povečala enakopravnost v 
zasebnem življenju in ko model družine z moškim kot edinim hraniteljem družine ne bo več 
referenčni model socialne in drugih politik. Zato je prehod na ne tako nizko rodnost težji v 
tradicionalnejših kot pa v liberalnejših družbah, ki zelo nizke rodnosti verjetno sploh ne bodo 
doživele. Primer slednjih so skandinavske države« (Šircelj, 2008). 

3.2.2.4 Stroški otrok 

Stroški otroka so breme predvsem za družino, v kateri odrašča. Definirani so kot časovno 
spremenljivi viri, potrebni za vzdrževanje in vzgojo otroka določene kakovosti. Kakovost 
otroka pa je odvisna od blaginje staršev, ki jo je potrebno nameniti vsakemu otroku. Starši 
skušajo svojim otrokom zagotoviti najboljše pogoje življenja. Otrokov uspeh je postal cilj, 
pomoč pri doseganju tega cilja pa dolžnost staršev. 

Neposredni stroški so dejanski stroški vzdrževanja otrok, kot so na primer izdatki za hrano, 
oblačila, izobraževanje, zdravstveno oskrbo itd. Velik del teh stroškov nosi družina sama, od 
višine družinskih dohodkov pa je odvisna obremenjenost družinskega proračuna. Kot 
posredni stroški se največkrat ocenjujejo z višino izgubljenega zaslužka matere na trgu dela, 
ker je po rojstvu otroka ostala doma in skrbela za otroka. 

3.2.2.4.1 Stroški vrtcev 

Izobraževanje otrok se začne že v vrtcih, ko so otroci še majhni. Storitve predšolske vzgoje in 
varstva otrok omogočajo staršem, da se ponovno vrnejo na trg dela, da z lastnimi zaslužki 
prispevajo k povečanju blaginje družine, omogočajo vsestransko emancipacijo žensk, po 
drugi strani pa jih razbremenjujejo skrbi za otroka, medtem ko so oni v službi. Prispevajo tudi 
k povečanju družbene enakosti z izenačevanjem življenjskih razmer in izobraževalnih 
možnosti za vse otroke, ne glede na to, iz kakšnega okolja izvirajo. 

Vzgojno-varstvene storitve predstavljajo za slovensko družino največji finančni strošek v 
prvih letih otrokovega življenja. Programi predšolske vzgoje so pomemben element v stroških 
vzdrževanja predšolskega otroka. Vključenost otroka v program predšolske vzgoje pomeni 
višje stroške, ti pa vplivajo na preostanek razpoložljivega dohodka družine. Slovenska družina 
se tudi na podlagi teh stroškov odloča, koliko otrok bo imela, ali se bo mati zaposlila in 
kakšno kvaliteto varstva in vzgoje bodo namenili otroku (Ferfolja, 2006, str. 22–23). Kolikšen 
delež starši namenijo za plačilo vzgoje in varstva svojih otrok, je eno temeljnih vprašanj 
današnje družine. Pomaga ji pri odločitvi, ali dati otroka v vrtec ali ga prepustiti v varstvo 
varuški ali starim staršem. 

Slovenija ima, kot mnoge druge države, zaradi finančne obremenitve družin, subvencionirane 
programe predšolske vzgoje z namenom prerazporejanja dohodka v korist družin z otroki. 
Predstavljajo največji transfer družinam v Sloveniji. Subvencioniran način upošteva 
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povprečni dohodek na družinskega člana in s tem bolj razbremenjuje revnejše družine. Za 
veliko družin je strošek vrtca kljub temu prevelik (Ferfolja, 2006, str. 22). 

Tabela 10: Ekonomske cene naključno izbranih slovenskih vrtcev (v EUR)v letu 2008 

Občina 1. starostna skupina 2. starostna skupina 

Nova Gorica 429,81 350,52

Dol pri Ljubljani 482,47 316,13

Ljubljana 474 335

Benedikt 352,10 330,18

Železniki 345,91 281

Vir 1: Predlog Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih, znižanju plačil strašev in rezervacij, 2008; Vir 2: 
Ekonomske cene vrtcev Železniki, 2008; Vir 3: Cena vrtca Dolsko, 2008; Vir 4: Sklep o odločitvi cen programov v javnem vrtcu na območju 

Občine Benedikt, 2008;Vir 5: Ekonomska cena vrtca Nova Gorica, 2008. 

Iz Tabele 10 je razvidno, da je povprečna ekonomska cena naključno izbranih vrtcev za 1. 
starostno skupino 416,85 EUR in za 2. starostno skupino 322,56 EUR. Če bi morali plačevati 
polno ceno programov, bi v večini primerov ugotovili, da materin dohodek ne zadostuje za 
pokritje celotne cene programa. Tako bi matere ostajale doma, kar bi negativno vplivalo na 
ekonomsko neodvisnost družine, otroci pa bi bili prikrajšani za obiskovanje raznih dodatnih 
izobraževalnih programov, ki pozitivno vplivajo na njihov razvoj. 

Za družino je bistvenejši znesek, ki ga plača sama, manj pa delež, ki pripada temu plačilu pri 
pokrivanju ekonomske cene programa na vključenega otroka v vrtec. Ekonomsko ceno za 
posameznega otroka mesečno skupaj zagotavljajo starši in občina. Plačilo staršev določi 
občina na podlagi lestvice, ki starše razvršča v razrede, upoštevaje bruto mesečni dohodek na 
družinskega člana v primerjavi s povprečno plačo na zaposlenega v Republiki Sloveniji. 
(Ferfolja, 2006, str. 23). 

Iz Tabele 11 na str. 24  vidimo, da lestvica starše glede na mesečni dohodek na družinskega 
člana v primerjavi s povprečno plačo na zaposlenega v Republiki Sloveniji ter upoštevaje 
premoženje družine razvršča v plačilne razrede. Razvrstitev v plačilni razred pomeni 
določitev odstotka cene programa za starše. Lestvica ima 8 plačilnih razredov, najnižje plačilo 
predstavlja plačilo 1. plačilnega razreda, in sicer 10 % cene programa, najvišje plačilo pa je 
plačilo iz 8. plačilnega razreda, ki pomeni 80 % cene programa. Razliko med plačilom staršev 
in ceno programa zagotavlja občina iz javnih sredstev. Starši, ki prejemajo denarno socialno 
pomoč po predpisih o socialnem varstvu, so plačila v celoti oproščeni. Družine, ki imajo v 
vrtec vključenega več kot enega otroka, za starejše otroke plačujejo za razred nižjo ceno. Če 
družina razpolaga s premoženjem, katerega vrednost presega 42.000 evrov, se plačilo, 
določeno na podlagi dohodkov, poveča za en plačilni razred; če razpolaga s premoženjem, ki 
presega vrednost 84.000 evrov, se plačilo poveča za dva plačilna razreda; če pa razpolaga s 
premoženjem, ki presega vrednost 125.000 evrov, se plačilo poveča za tri plačilne razrede. Če 
premoženje družine presega vrednost 210.000 evrov, je plačilo staršev 80 % cene programa 
(Vpis in plačilo, 2008). 
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Tabela 11: Dohodkovni razredi glede na povprečno bruto plačo v letu 2006 (290.635 SIT ali 1.212,80 EUR), 
uporabljeni za določitev plačil staršev s 1. januarjem 2008 

Plačilni  
razred 

Dohodkovni razred 
(delež bruto mesečnega 

dohodka na 
družinskega člana v 

primerjavi s povprečno 
plačo v RS v preteklem 

koledarskem letu) 

Mesečni bruto dohodek 
na družinskega člana v 

letu 2006 (SIT) 

Mesečni bruto dohodek 
na družinskega člana v 

letu 2006 (EUR) 

Plačilo (% od 
cene 

programa) 

1. do 25 % do  72.659 do   303,20 10 %

2. nad 25 % do 35 % nad 72.659 do  101.722 nad 303,20 do 424,48 20 %

3. nad 35 % do 45 % nad 101.722 do  130.786 nad 424,48 do 545,76 30 %
4. nad 45 % do 55 % nad 130.786 do 159.849 nad 545,76 do 667,04 40 %
5. nad 55 % do 70% nad 159.849 do  203.444 nad 667,04 do 848,96 50 %
6. nad 70 % do 90 % nad 203.444 do  261.572 nad 848,96 do 1.091,52 60 %
7. nad 90 % do 110 % nad 261.572 do 319.699 nad 1.091,52 do1.334,08 70 %
8. nad 110 % nad 319.699 nad 1.334,08 80 %

Vir:Vpis in plačilo, 2008. 

V Sloveniji se že nekaj časa slišijo pobude za spremembo financiranja vrtcev, s katerim bi 
uveljavili brezplačne vrtce za vse otroke. Ker se do danes takšen sklep ni sprejel, lahko 
posplošim, da vključenost otroka v program predšolske vzgoje pomeni višje stroške otroka, 
kar lahko vpliva na nizko rodnost, kljub temu da  »Knežević Hočevarjeva meni, da ni nujno, 
da bodo brezplačni vrtci spodbudili pare, da bodo imeli več otrok. Lahko da jih pri nekaterih 
bodo. Vsekakor pa bodo vsem družinam pomagali, da bodo lažje živele« (Merljak, 2007, str. 
28). 

3.2.2.4.2 Vpliv dohodka na rodnost  

Mladi vse bolj poudarjajo in zagovarjajo odgovorno starševstvo, ki se po eni strani izraža tudi 
v nudenju in zadovoljevanju kakovostnih (ne)materialnih dobrin. Da bi se odgovorno 
starševstvo udejanilo, je pomembna zavest, da otrok predstavlja naložbo v človeški kapital. 
Obseg naložb v otroka je odvisen predvsem od dohodkov staršev. Bogatejši in bolj izobraženi 
starši bodo več vlagali v svoje otroke kot revnejši, zato je eno bistvenih vprašanj, koliko otrok 
bodo starši sploh imeli in ali bodo imeli raje samo enega otroka na račun boljše kakovosti 
življenja. Tako visoka cena otroka vpliva na odločitev staršev o številu otrok, zaradi česar 
obstaja praviloma negativna zveza med dohodkom in rodnostjo.  

Stroški otrok povzročajo spremembo življenjske ravni družine. Družine z več otroki 
potrebujejo večji porast dohodka, da obdržijo enako življenjsko raven kot družine z manj 
otroki. Vsak dodaten član zahteva določen porast dohodka. Življenjska raven družine se 
spreminja tudi z življenjskim ciklom otroka, saj otrok v posameznem obdobju prinaša s seboj 
različne stroške (Kristan, 2007, str. 17).  
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Vpliv dohodka lahko pomeni pozitivno povezavo z rodnostjo, lahko pa tudi negativno. Po eni 
strani se s povečanjem dohodka število otrok poveča v manjši meri, kot vpliva na boljšo 
kakovost otrok. Ta zveza med dohodkom in rodnostjo je zelo dobro vidna v razvitih državah, 
kjer kljub naraščajočemu dohodku na prebivalca stopnja rodnosti vseeno pada (Ferfolja, 2006, 
str. 12). Po drugi strani pa bo padlo tudi število rojstev, če se relativni dohodek zmanjša. Večji 
je dohodek, boljša je kakovost družinskega življenja. Višji BDP na nacionalni ravni omogoča 
izboljšave na trgu stanovanj. Mladi ljudje imajo večje možnosti odselitve od doma in 
ustvaritve družine. Z višjim dohodkom postanejo pomembnejše nematerialne potrebe 
(pripadnost, osebni razvoj itd.). Ena od teh so tudi otroci. Tako lahko višji dohodek pomeni 
pozitivno povezavo s stopnjo rodnosti, saj lahko družbe z visokimi dohodki bolj zaupajo v 
prihodnost. 

Negativna povezava dohodka in stopnje rodnosti se kaže tudi z zviševanjem plačilnih stopenj 
pri ženskah, kar vodi po eni strani do višje zaposlenosti žensk, po drugi strani pa do 
zmanjšanja stopnje rodnosti zaradi povečanih oportunitetnih stroškov. Vsak otrok za družino 
namreč predstavlja določen strošek, zato bodo tiste družine, ki se soočajo z višjimi stroški, 
imele manj otrok. Ženske, ki imajo višji dohodek, imajo tako manj otrok, saj se njihovi 
oportunitetni stroški začasnega ali trajnega izstopa s trga dela povečajo. Število parov, ki bi si 
želeli imeti otroka, se torej zmanjša, če se povišajo oportuniteni stroški zaposlenih žensk. 
Poleg tega višji dohodek vodi v bolj individualni življenjski stil, življenje v samostojnem 
gospodinjstvu pa je relativno drago.   

Tabela 12: Značilne skupine registrirano brezposelnih v Sloveniji po letih 

Leto/obdobje 
Povprečno število registrirano 

brezposelnih 
Stari do 26 let 

Iščejo prvo 
zaposlitev 

Ženske 

2000 106.601 23,4 17,9 50,7 
2001 101.857 24,1 18,8 50,8
2002 102.635 24,0 19,6 51,2
2003 97.674 26,1 23,2 52,8
2004 92.826 26,2 25,2 53,1
2005 91.889 24,2 24,3 53,8
2006 85.836 21,2 22,3 54,8
2007 71.336 16,7 19,4 54,9

Vir: Strukturne značilnosti brezposelnosti, 2008. 

Podaljševanje izobraževanja mladih vpliva pozitivno na izboljševanje izobrazbene strukture 
delovne sile, vendar pa po drugi strani povzroča nizke stopnje aktivnosti mladih. Po splošnih 
kazalcih sodi Slovenija med uspešnejše članice EU. Tako ima na primer nadpovprečno 
izobraženo prebivalstvo, visoko vključenost mladih v izobraževanje, visoko stopnjo splošne 
zaposlenosti in nizko stopnjo brezposelnosti, vendar pa stopnje brezposelnosti mladih in 
iskalcev prve zaposlitve kljub zmanjšanju ostajajo visoke. 

Posledica brezposelnosti, povečanja deleža netipičnih pogodb zaposlitve (pogdbe za določen 
čas, pogodbe o začasni zaposlitvi, delni zaposlitvi itd.) in s tem negotovih dohodkov, so med 
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drugim strah pred materialnim pomanjkanjem, negotovo prihodnostjo in ovira mladih pri 
načrtovanju družine. Brezposelnost je med mladimi, iskalci prve zaposlitve, zaradi vse 
večjega povpraševanja in oteženega vključevanja na trg dela vse pogostejša. 

Iz Tabele 12 lahko vidimo, da medtem ko se v Sloveniji delež registrirane brezposelnosti od 
leta 2000 zmanjšuje, se delež mladih iskalcev zaposlitve povečuje oziroma zadnje tri leta 
rahlo pada, a je še vedno visoka. Situacija, v kateri se znajdejo mladi ob iskanju zaposlitve in 
brez rednega dohodka, prav gotovo ne vpliva pozitivno na rodnost. 

Tabela 13: Povprečna registrirana brezposelnost od leta 2000 do leta 2007 po stopnjah izobrazbe 

Stopnja izobrazbe 
Leto Skupaj 

I. II. III. IV. V. VI. VII.+VIII. 
število 106.601 43.454 6.903 1.705 27.328 22.421 2.592 2.199

2000 
% 100 40,8 6,5 1,6 25,6 21 2,4 2,1

št. 101.857 41.286 6.637 1.536 25.742 21.947 2.238 2.471
2001 

% 100 40,5 6,5 1,5 25,3 21,5 2,2 2,4

št. 102.635 41.542 6.679 1.482 25.533 22.424 2.118 2.858
2002 

% 100 40,5 6,5 1,4 24,9 21,8 2,1 2,8

št. 97.674 37.245 5.917 1.301 23.659 23.627 2.086 3.839
2003 

% 100 38,1 6,1 1,3 24,2 24,2 2,1 3,9

št. 92.826 33.493 5.127 1.076 21.817 24.598 2.134 4.582
2004 

% 100 36,1 5,5 1,2 23,5 26,5 2,3 4,9

št. 91.889 32.485 4.968 1.033 21.561 24.816 2.178 4.849
2005 

% 100 35,4 5,4 1,1 23,5 27 2,4 5,3

št. 85.836 29.375 4.337 888 19.932 23.743 2.278 5.283
2006  

% 100 32 4,7 1 21,7 25,8 2,5 5,7

št. 71.335 24.573 3.429 696 15.884 19.562 2.145 5.046
2007 

% 100 26,7 3,7 0,8 17,3 21,3 2,3 5,5

Vir: Strukturne značilnosti brezposelnosti, 2008. 

Tabela 13 nam kaže povprečno registrirano brezposelnost po letih in po stopnji izobrazbe. 
Medtem ko se je registrirana brezposelnost I., II., III. in IV. stopnje izobrazbe z leti 
zmanjševala, se je brezposelnost ljudi z VII. in VIII. stopnjo izobrazbe z leti povečevala. 

3.2.2.5 Stanovanjska problematika 

»V Sloveniji je eden od razlogov za nižjo rodnost pomanjkanje cenovno ugodnih stanovanj za 
mlade. Ti se do njih najpogosteje dokopljejo ob pomoči staršev. Prav starši so pomemben 
dejavnik pri odločanju za prvega oziroma naslednje otroke. Če lahko paru pomagajo do 
stanovanja in če so kasneje na voljo še za popoldansko varstvo, se par lažje odloči za otroka« 
(Merljak, 2007, str. 29). 

Za sodobno družbo je značilno vse poznejše osamosvajanje mladih, ki pri svojih starših 
ostajajo do poznih tridesetih let in se vse pozneje odločajo za ustvarjanje svoje lastne družine. 
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Ali pa sploh ne. Zapustitev doma staršev predstavlja enega ključnih dogodkov v življenju 
mladih ljudi. Raziskave o družinskem statusu mladih ugotavljajo strukturno spreminjanje 
tranzicije iz mladosti v formiranje lastne družine, ki se najbolj izraža v t. i. LAT-fazi (living 
apart together oz. življenje narazen in hkrati skupaj s starši) (Rener, Švab, 1998, str. 24). Gre 
za obdobje, ki ga označuje tudi t. i. fenomen podaljšane mladosti, v katerem si mladi vse 
kasneje ustvarjajo lastno družino, kar se posledično kaže v nižji stopnji rodnosti, prelaganju 
starševstva, vedno daljši dobi študija itd. LAT-faza je nekakšno vmesno obdobje med 
družinsko odvisnostjo in neodvisnostjo mladih. Mladi so v tem času ekonomsko odvisni od 
staršev, a hkrati socialno neodvisni. Objektivni razlogi za življenje v LAT-fazi so povezani s 
težavami pri doseganju ekonomske neodvisnosti, z brezposelnostjo, stanovanjskim 
problemom in podaljšanjem študija (Švab, 2001, str. 12). Vendar so pomembni tudi 
subjektivni razlogi, npr. udobno in cenovno ugodnejše življenje pri starših, razumevanje med 
starši in otroki ter materialna in čustvena varnost ob hkratni visoki avtonomiji. LAT-faza ne 
pomeni vedno idealnega načina življenja. Prehod iz LAT-faze je pomemben zaradi tega, ker 
se posamezniki večinoma odločijo za otroka šele potem, ko so zapustili starševski dom. 

»V SMS že ves čas opozarjamo na to, da se večina mladih ne odloča za družine zaradi slabih 
socialnih pogojev in ne le zaradi sodobnega načina življenja. Že res, da je rek »najprej štalca 
pol pa kravca« star rek, pa danes velja bolj kot kdajkoli prej. Mladi se za družino odločajo 
vse kasneje, predvsem ker ni štalc« (Kranjc, 2008). 

Mladi v Sloveniji so že v izhodiščnem položaju slabše pripravljeni na tržno tekmo za omejene 
vire (kakršna je tudi stanovanje), saj razpolagajo z manj viri, kot so npr. znanje, veščine, 
premoženje itd. Zaradi previsokih cen stanovanj, najemnin, nezmožnosti pridobitve kredita 
odlagajo selitev iz starševskega doma v kasnejši čas. Položaj mladih dodatno zaostruje tudi 
nestabilna zaposlitev ali tveganje brezposelnosti, delo za določen čas, zaradi česar je lahko 
ogrožena tudi sposobnost in ohranitev osebnega stanovanja, nezmožnost plačevanja obrokov 
kredita. 

Cirmanova (2008) pravi: »Naša država spodbuja predvsem tretjega otroka, čeprav je največji 
preskok imeti prvega. Tega moraš nekje imeti. In v najslabšem položaju so tako prav mladi 
pari brez otrok. Če imajo nižje dohodke in nimajo staršev, ki bi jim omogočili stanovanje, bi 
bili recimo v Ljubljani uspešni na razpisu samo, če bi imeli nekaj otrok že na cesti. Povečuje 
se tudi delež mladih v neavtonomnem statusu - tistih, ki živijo pri sorodnikih in podobno.« 

Rezultati raziskave Stanovanjska problematika mladih, ki jo je v avgustu 2004 izvedla družba 
CATI pod okriljem Študentske organizacije Ljubljana, so pokazali, da več kot polovica (57 
%) anketirancev, starih od 25 do 35 let, živi v skupnem gospodinjstvu  s starši, približno 
tretjina jih živi v lastnem stanovanju ali hiši, slaba desetina pa v najemnem stanovanju. 
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Tabela 14: Stanovanjski problem: Najpogostejša oblika bivanja v Sloveniji 

  
V skupnem gospodinjstvu 

s starši 
V lastnem stanovanju, 
stanovanju partnerja 

V najemniškem 
stanovanju 

Drugo 

25-27 
let 

79% 13% 8% 0%

28-31 
let 

60% 34% 6% 1%

32-35 
let 

37% 54% 8% 2%

Skupaj 57% 35% 8% 1%

Vir: Stanovanjska problematika mladih, 2004. 

Glavna razloga za življenje skupaj s starši so nižji stroški in nezmožnost privoščiti si lastno 
stanovanje. Približno dve petini mladih, ki nimajo lastnega stanovanja, varčuje za nakup 
lastnega stanovanja ali hiše. Večini anketiranih mladih je zelo pomembno, da imajo lastno 
hišo ali stanovanje. Prav tako večina meni, da država ne naredi dovolj na področju 
stanovanjske politike. Menijo, da bi morala država sodelovati pri zagotavljanju ugodnejših 
kreditov, gradnji večjega števila stanovanj (profitnih in tudi neprofitnih/socialnih) in znižati 
cene stanovanj. Med tistimi, ki živijo v skupnem gospodinjstvu, vlada precej pesimistično 
razmišljanje o pridobitvi lastnega stanovanja. Podatki kažejo, da se dobra četrtina 
anketirancev (najemniki in tisti, ki živijo pri starših skupaj) ne nameravajo odseliti, 16 % 
anketirancev se pa ne namerava izseliti še več kot štiri leta (Gašperin, 2005, str. 32). 

3.2.2.6 Naraščajoče in visoke potrošniške aspiracije 

Ne spreminjajo se samo tehnologija in institucije, pač pa tudi naše vrednote in način življenja.  
Leta 1968, ko so bruce spraševali o življenskih ciljih, jih je 41 % odgovorilo, da je njihov cilj 
postati premožen, tri četrtine pa so želele razviti smiselno življenjsko filozofijo. Trideset let 
pozneje jih je 78 % želelo obogateti in le 41 % se je še zanimalo za razvijanje smiselne 
življenjske filozofije (Ridderstråle, Nordström, 2003, str. 67–68). 

V današnji dobi je identiteta vezana na potrošnjo. Individualizem, izbira in trgi so neizprosno 
povezani med seboj. Ljudje svojo individualnost izražajo z vpadljivo potrošnjo. Nakupujejo, 
da bi bili. Bolj kot kdaj prej se želijo identificirati prek svojih nakupov. Potrošnja se v svojem 
razvoju giblje od dominacije potreb k dominaciji želje ali presežnega užitka in od tod k 
dominaciji domišljije. Stil v potrošnji je z novimi časi postal vodilo oblikovanja zasebnega 
individuuma, oblikovanje vse bolj prepoznavnega in kar se da individualnega življenjskega 
stila pa nova potreba, ki ji zadovoljitev ne predstavlja več nikakršnega cilja, temveč ravno 
nasprotno vedno znova vzbujajočo in ohranjajočo se zavest posameznikov. 

Ridderstrale in Nordstrom (2003, str. 68) ugotavljata: »Medtem ko je splošna poraba narasla 
za približno 29 %, se je število pustolovskih potovanj dvignilo za 46 %, nakup čokolade za 
sladokusce za 51 %, biserov za 73 %, luksuznih avtomobilov za 74 % in jaht za 143 %. Čas je 
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pokazal, da je imela igralka in fatalna ženska Mae West prav. Preveč čudovitega je res lahko 
krasno.« 

Širitev potrošniške miselnosti in »vrednot« ter način delovanja potrošniškega sistema so 
elementi, ki vplivajo tudi na nizko rodnost v Sloveniji. Naraščajoče in visoke potrošniške 
aspiracije ustvarjajo potrebo po drugem dohodku v gospodinjstvu in te enako spodbujajo 
žensko participacijo na trgu delovne sile. Spodbujanje želja predstavlja bistven del 
potrošniško usmerjene industrije, ki iz človeka ustvarja potrošnika. Naraščajoča potrošnja 
povzroča porast modnega in fascinacije ter vzpodbuja stalne novosti in želje. Za potešitev 
potrošniških želja se potrebuje denar. Kanduč (2005, str. 65) pa pravi, da je za denar treba 
delati, in to čim bolje in tako, da bo uspeh čim bolj viden in čim hitreje dosežen. 

Mladi se danes odločajo racionalno, pretehtajo, kolikšni so stroški otroka in čemu vse se bodo 
morali odpovedati na račun otroka oziroma večjega števila otrok. Pri današnjih vrednotah, kot 
so: sreča, denar, udobje, toplina družinskega doma, poklicna uspešnost, ljubezen, gmotna 
blaginja, ugodje, zdravje in čilost, lepota, mladostni videz, osebnostna rast, 
samouresničevanje itd., je odločitev za otroka zelo premišljena. Ugodju in užitkom se mladi le 
stežka odpovejo. Med mladimi vse bolj prevladuje miselnost, da je najprej treba uživati in si 
kaj privoščiti ter si šele nato ustvariti družino. 

Nemalokrat se govori o potrošniških vrednotah mladih z negativnim prizvokom, vendar 
Duška Knežević Hočevar po drugi strani pravi, da je mladim, ki delujejo v neoliberalnem 
tržnem sistemu in prejemajo nizko plačo za veliko količino zahtevanega dela, nesmiselno 
govoriti, da morajo biti skromni in zadovoljni z malim. Če se od njih zahteva visoko 
tehnološko znanje, zato da sploh dobijo službo, ne more nihče od njih pričakovati, da bodo 
potem zadovoljni z življenjem na dvajsetih kvadratnih metrih ali da nimajo potrošniških 
vrednot (Merljak, 2007, str. 29). 

3.2.2 Kulturni dejavniki rodnosti 

Kulturni dejavniki rodnosti so tesno povezani s spremembami v družbi, ki jih je prinesel 
razvoj. Gre za dejavnike, kot so javno mnenje, morala, religiozna in etična pripadnost, rasa, 
družbene norme in vrednote. To so elementi, ki hote ali nehote vplivajo na odločitev o rojstvu 
otroka. V nadaljevanju bom na kratko omenila le vrednote in odgovorno starševstvo kot 
družbeno normo današnje družbe. 

Zadnje čase se vse več razlogov za nizko rodnost išče v postmodernih vrednotah. Gre za 
poveličevanje osebnega uspeha, zadovoljevanje osebnih aspiracij, liberalizem, svobodo izbire, 
etično avtonomijo, tolerantnost do nekonvencionalnosti in osvoboditev od tradicionalnih 
superstruktur, posebej do vere (Strategija za dvig rodnosti v Sloveniji, 2006, str. 13). 

Mladi so danes osvobojeni pritiskov družine, države in Cerkve, zato se lahko svobodno 
odločajo, s kom in kako bodo preživeli življenje in koliko otrok, če sploh, bodo imeli. Družba 
jih ne stigmatizira in ne izločuje, temveč na nek način pomaga. Mlade še vedno usmerja, 
vendar jim dopušča več legitimnih možnosti. Vedno bolj se mladi zavedajo, da rojevanje 
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otrok ni poklic niti dolžnost do družine ali države, temveč je to njihova osebna pravica. Za 
otroka se odločajo svobodno in individualno. Ni pogojeno s poroko, ni pričakovano. Smernic, 
ki so veljale v preteklosti, ni več. Če se par poroči, ni nujno, da se tudi odloči za starševstvo. 
Življenjski potek ni več vnaprej določen, mladi se sami odločajo. Če so v preteklosti natančno 
predpostavljali, kdaj se nekdo zaposli, poroči in ima otroke, danes ni več tako (Eberl, 2006, 
str. 14). 

S tem, ko si želijo ljudje kot starši otroku posvetiti obilo pozornosti, visoko kakovost življenja 
in ugodne ekonomske razmere, je nastalo t. i. odgovorno starševstvo družbena norma. Na 
odločitev za rojstvo otroka se gleda na izrazito privatno, intimno zadevo posameznika ali 
dvojice. Odgovorno starševstvo narekuje, naj ima vsakdo samo toliko otrok, za kolikor je 
sposoben dostojno in v nekih mejah kvalitete življenja poskrbeti in si ob tem sam bistveno ne 
znižuje nivoja blaginje. Tako se za otroka mladi odločijo zavestno, takrat ko vedo, da mu 
bodo lahko zagotovili najboljše, optimalne pogoje za življenje. 

3.2.4 Psihološki dejavniki rodnosti 

Psihološki dejavniki rodnosti po mnenju mnogih pridobivajo na pomenu. Kljub temu pa se ve 
o njihovem delovanju zelo malo. Psihološki dejavniki delujejo na treh ravneh: na osebni ravni 
človek deluje kot kompleksno bitje in nastopa s svojimi stališči, motivi, voljo, pričakovanji in 
čustvi; na ravni medsebojnih odnosov deluje predvsem v družini; na socialno-psihološki ravni 
se oblikuje družbeno ozračje, javno mnenje, družbene norme ipd. (Šircelj, 2006, str. 44). 

Zaradi različne medsebojne povezanosti vseh treh ravni se želje po otroku razlikujejo od 
osebe do osebe. Poleg tega se želja za oziroma proti otroku spreminja tudi pri isti osebi, 
skladno s posameznikovimi življenjskimi obdobji in izkušnjami, svojimi ali tujimi.  

Kapor-Stanulovičeva pravi, da rojstvo otroka pomeni za starše čustveno zadovoljstvo in 
psihološko obremenitev, zlasti za žensko. Razpetost med različne vloge v družini (mati, žena, 
gospodinja, delavka, hči) je pogosto najpomembnejši dejavnik pri odločanju za ali proti še 
enemu otroku. Vsak otrok vzame staršem, predvsem materi, del časa, pozornosti in skrbi, ki 
sta jo partnerja pred tem posvečala drug drugemu. Zaradi teh sprememb nastajajo medsebojne 
napetosti, ki lahko pripeljejo do odličitve proti še enemu otroku ali pa do razpada zakonske 
zveze, ki ima na rodnost podobne učinke kot prvo (Šircelj, 2006, str. 45). 

Odločitev za otroka je med drugim odvisna tudi od tega, kako si partnerja predstavljata svojo 
prihodnost. Če sta glede svoje ekonomske, socialne, osebne ali čustvene prihodnosti 
negotova, se tveganju, ki ga predstavlja rojstvo otroka, izogneta. Poleg tega mladi danes ne 
vedo natančno, česa si želijo, prestavljajo obdobje, ko bi že morali odrasti in se vesti 
odgovorno, na kasnejša leta. 

 V dobi gospodarskega liberalizma, ko je zaposlitvene varnosti vse manj, trg dela zahteva 
preseljevanje, cene stanovanj so visoke, dohodki nizki in negotovi, ljudje raje investirajo v 
ekonomsko varnost, kot pa sprejemajo tveganja, ki spremljajo rojstvo otroka. Izogibanje 
tveganju lahko apliciramo tudi na socialno, osebno in čustveno sfero. Otroci lahko vznemirijo 
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odnose med partnerjema, lahko privzamejo navade, ki vznemirijo starše, otroci imajo lahko v 
življenju smolo, eden od staršev lahko ostane sam z otrokom, zanimanje družbe za otroke se 
lahko zmanjša, lahko se zmanjša višina otroških dodatkov. Posameznik lahko vse te 
nevarnosti zmanjša tako, da omeji število otrok. 

SKLEP 

V zadnjih treh desetletjih je prišlo do številnih sprememb v rodnostnem obnašanju v razvitih 
evropskih državah. Odgovornost za upadanje rodnosti lahko pripišemo mnogim dejavnikom. 
Tesno je povezano s spremenjenim načinom življenja ljudi, s spremenjeno vlogo žensk in 
njeno organizacijo v družini, s spremenjenim odnosom do otrok in načrtovanjem družine.  

Rodnost evropskih držav se razlikuje od države do države, hkrati pa se v detajlih razlikujejo 
tudi dejavniki, ki povzročajo nizko oziroma visoko rodnost posameznih držav. Države lahko s 
svojimi družinskimi politikami na rodnost vplivajo vzpodbujevalno ali  zaviralno. Za 
Slovenijo je značilna nizka rodnost, ta je pod povprečjem držav Evropske unije, medtem ko je 
za skandinavske države značilna visoka rodnost, h kateri je prispevala tudi socialna politika 
teh držav. Družinska politika Norveške in ostalih skandinavskih držav je bolj naklonjena 
mladim in še posebej prijazna do žensk, saj jim omogoča lažje usklajevanje poklicnega in 
družinskega življenja. Višji standard mladim omogoča, da so manj odvisni od družine in se 
lahko zgodaj osamosvojijo. Kljub temu da imajo ženske doma otroka, jim fleksibilen trg dela 
omogoča, da se poklicno uveljavijo in imajo dobre možnosti poklicnega napredovanja. 
Velikodušna družinska politika Norveške brez dvoma pripomore k višji rodnosti. 

Medtem ko večina mladih družin na Norveškem uživa v »brezskrbnem« poklicnem in 
družinskem življenju,  povprečna mlada slovenska družina rešuje prvi stanovanjski problem,   
tehta med odločitvijo, ali zaradi stroškov, negotovega dohodka in polne zaposlenosti imeti 
otroka ali ne. Slovenija je zamudila veliko let z načrtovanjem jasno zastavljenih ukrepov 
družinske politike. Kljub temu da so vlade sprejele v preteklosti kar nekaj ukrepov v korist 
družine, se rodnost ni prav nič povečala. 

Vse več žensk v Sloveniji je izobraženih. Zaradi procesa izobraževanja se rojstvo prvega 
otroka posledično odloži na leta po končanem šolanju. Tako se rodna doba ženske skrajša, s 
tam pa se zmanjša tudi število rojstev. Po drugi strani omogoča ženskam boljši položaj na trgu 
dela, boljšo zaposlitev in dohodek in s tem je vzpodbujena njena samostojnost o odločanju 
tudi pri odločitvi števila otrok. 

Nefleksibilen trg dela in daljša odsotnost z dela Slovenkam otežuje redno zaposlitev za 
nedoločen čas, posledično povzroča negotov dohodek, s tem manjšo socialno varnost, kar je 
bistveno pri odločitvi za otroka oziroma še kakšnega otroka. 

Bodoči starši se obnašajo vse bolj racionalno. Z odgovornim starševstvom rastejo stroški 
otrok. Starši skušajo nuditi svojim otrokom najboljše. Ko se partnerja odločita za otroka, se 
njuna življenjska raven zmanjša in od višine le-te je odvisno, za koliko otrok se bosta 
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odločila. Eden navišjih stroškov majhnih otrok v Sloveniji predstavlja strošek varstva. Tudi na 
podlagi stroška in dostopnosti vrtca se odločata, koliko otrok bosta imela. 

Za Slovenijo je značilno vse poznejše osamosvajanje mladih, ki pri svojih starših ostajajo do 
poznih tridesetih let in se vse pozneje odločajo za ustvarjanje svoje lastne družine. Pomemben 
razlog je v pomanjkanju cenovno ugodnih stanovanj, v brezposelnosti mladih in s tem 
ekonomske neodvisnosti. Mladi si želijo rešiti najprej stanovanjski problem in še le nato se 
odločijo za otroke. 

Poleg vsega omenjenega imajo mladi tudi visoke potrošniške aspiracije. Slednje ustvarjajo 
potrebo po drugem dohodku v gospodinjstvu in enako spodbujajo žensko participacijo na trgu 
delovne sile. Smo del potrošniške družbe, ki nam narekuje vrsto smernic in zapovedi. Splošno 
ugodje, ki ga želijo živeti mladi in se ne odpovedovati stvarem na račun drugih, npr. otroka, 
ne vpliva ugodno na rodnostno vedenje. 

Da bi Slovenija bila uspešna pri dvigu rodnosti, mora vplivati in razumeti tiste dejavnike, ki 
vplivajo na raven rodnosti. Omenjeni družbeno-ekonomski dejavniki imajo v očeh mladih v 
Sloveniji zelo velik pomen. Pri reševanju problemov ne bi bilo slabo, če si bi za zgled vzela 
uspešno politiko Norveške, ki je primer dobre prakse. 
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