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III 

POVZETEK  

Staranje prebivalstva je kompleksen demografski pojav, ki predstavlja izziv na več področjih 

družbe ter med drugim vodi tudi v pomanjkanje delovne sile.S tem ogroža ekonomsko 

aktivnost ter predstavlja breme zdravstvenemu sistemu in sistemu socialne varnosti. 

Zagotovitev zdravja in uspešnega zdravstvenega sistema, ki se prilagaja demografskim 

spremembam prebivalstva, je temeljnega pomena za ohranitev uspešnega gospodarstva, saj je 

pravčlovek ena od ključnih gonilnih sil, ki ga poganja. V empiričnem delu raziskave s 

pomočjo regresijske analize na osnovi panelnih podatkov po različnih državah in letih 

dokažemo pozitivno povezanost med staranjem prebivalstva in zdravjem ter pozitivno 

povezanost med staranjem prebivalstva in uspešnostjo zdravstvenega sistema. Staranje 

prebivalstva torej ni le negativni pojav, temveč tudi rezultat napredka družbe. Bistvenega 

pomena je njegovo nadaljnje proučevanje in prilagajanje novi starostni strukturi. 

 

Ključne besede: staranje prebivalstva, zdravje, zdravstveni sistem, izdatki za zdravstvo, nataliteta. 

SUMMARY 

Aging is a complex demographic phenomenon, which represents a challenge in many areas of 

society, both from a social and an economic point of view. Populationagingleads to a shortage 

of labor, thus endangering economic activity and representing a burden for the health system 

and the social security system. Ensuring health and a successful health system that is adapted 

to the demographic changes of the population is fundamental for maintaining a successful 

economy, because man is one of the key driving forces that drives it. In the empirical part of 

the research, through regression analysis based on panel data across different countries and 

years, we prove a positive correlation between aging of the population and health, as well as a 

positive correlation between the aging of the population and the performance of the health 

system. Aging is therefore not only a negative phenomenon, but a result of the society 

progress, and it is therefore essential that we continue with further studies and adapt to the 

new age structure. 

Keywords: aging population, health, health system, health expenditure, birth rate. 
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1 UVOD 

1.1 Opredelitev problema in teoretična izhodišča 

Gospodarska rast in napredek medicine sta poglavitna dejavnika za demografske strukturne 

spremembe zadnjih desetletij. Medicina omogoča načrtovanje rodnosti, ki se v hitrem 

življenjskem ritmu in ekonomsko naravnanem razvitem svetu izraža v nižji stopnji natalitete, 

medtem ko starejšemu delu prebivalstva omogoča daljšo pričakovano življenjsko dobo in 

predvsem bolj kakovostno preživljanje starosti.Gre za globalni pojav, ko delež prebivalstva, 

starega nad 65 let, raste hitreje kakor druge starostne skupine. 

Gospodarsko razvitejše države so bile prvi primeri demografskega trenda staranja 

prebivalstva. Rast deleža starejšega prebivalstva se v teh državah že upočasnjuje in se bo po 

dosegu določenega razmerja stabilizirala, medtem ko jim države v razvoju sledijo in se s še 

večjo hitrostjo približujejo ekonomsko neugodnemu demografskemu trendu. Države v razvoju 

so večinoma zelo gosto naseljene in njihov ekonomski razvoj je izredno hiter, kar pomeni, da 

gre pričakovati še dodatno število hitro naraščajočega starejšega prebivalstva. Najbolj barvit 

primer je prav celotna Azija, ki je znana po visokemu številu prebivalcev, ki hkrati 

predstavljajo več kot polovico celotnega svetovnega prebivalstva, starega 65 let in več. Po 

pričakovanjih strokovnjakov bodo do leta 2050 predstavljali kar dve tretjini prebivalstva, 

starega 65 let in več. Ekonomsko neugodno razmerje med nizko rodnostjo in visoko starostjo, 

ki jo dosega prebivalstvo, se bo po mnenju strokovnjakov z leti še povečalo. Leta 2015 je 

delež prebivalstva, starega 65 let in več, dosegel 8,5 % celotnega prebivalstva. Če se bo trend 

zadnjih desetletij nadaljeval, lahko pričakujemo, da bo delež med letoma 2025 ter 2050 

narastel kar na 34 %. Obseg prebivalstva, mlajšega od 20 let, bo po nekaterih napovedih ostal 

bolj ali manj nespremenjen, medtem ko bo delovno aktivno prebivalstvo med 20. in 64. letom 

starosti, ki predstavlja gonilno silo gospodarstva, narastlo le v skromnem obsegu. 

Strokovnjaki napovedujejo, da bo najbolj naraščalo prebivalstvo, staro 65 let ali več, ki bo do 

leta 2050 preseglo število otrok, starih pod 5 let (He, Goodkind in Kowal 2016).  

Iz ekonomskega zornega kota je še posebej pomembno razmerje med delovno aktivnim 

prebivalstvom in upokojenci, kajti bolj kot se razmerje izenačuje, večji je pritisk na delovno 

aktivno prebivalstvo, ki poganja celoten ekonomski in socialni sistem s plačilom davka ter 

socialnega in pokojninskega zavarovanja. Potreba po višjih izdatkih za pokojnine, zdravstvo 

in dolgoročno oskrbo ostarelih se bo le še povečala, število delovno aktivnih prebivalcev na 

upokojenca, ki v sistem javnih financ vplačujejo prispevke, pa se zmanjšuje. Nadaljevanje 

demografskega fenomena staranja prebivalstva je utemeljen skrb vzbujajoč scenarij, če družba 

nanj ne bo ustrezno pripravljena. Trend staranja prebivalstva terja spremembe v sistemu 

javnih financ, na področju socialnega varstva, pokojnin, kulture dela ter zdravstvenega 

sistema. Vladne organizacije se pripravljajo na reforme na raznih področjih, in sicer v smeri 

zmanjšanja pokojnin, kasnejšega upokojevanja in višjih davkov za spodbuditev osebnega 
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varčevanja. Ob predpostavki, da se bodo kot odgovor na staranje prebivalstva uvedle različne 

reforme na trgu dela, se bo dodatno povečal tudi pomen zdravstvenega sistema. Če bodo na 

primer starejši prebivalci primorani delati dlje in bodo njihove pokojnine nižje ter zdravstveno 

zavarovanje omejeno, bo njihovo dobro zdravje še bolj nujno za kakovost njihovega življenja 

in produktivnost pri delu. Dlje kot bodo starostniki zdravi, mobilni in samostojni, nižji bodo 

stroški njihovega vzdrževanja in posledično nižji bo pritisk na delovno aktivno prebivalstvo  

ter državni proračun. Potreba po uspešnemu zdravstvenemu sistemu bo torej velika. Da bo 

zdravstveni sistem uspešen, se bo moral prilagoditi tudi demografski strukturi, saj so 

zdravstvene potrebe starejšega prebivalstva, ki pogosteje posega po zdravstvenih storitvah, 

drugačne od potreb mladega prebivalstva (Walkenhorst in Sila 2015). 

V povprečju se v državah, kjer je staranje prebivalstva izrazitejše, izraziteje povečuje tudi 

potreba po naložbah v zdravstvo. Kakor dokazujejo tudi raziskave Svetovne zdravstvene 

organizacije (v nadaljevanju WHO), so naložbe za prenovo zdravstvenega sistema potrebne 

zato, da se ta bolje prilagodi novi demografski strukturi. Zavedati pa se je treba, da je razlog 

za omenjeno povečevanje potreb po naložbah v zdravstvo, ki se sicer odvija vzporedno z 

rastjo deleža starejšega prebivalstva, ni le staranje prebivalstva. Upoštevati je treba dejstvo, da 

so z napredkom medicine napredovale tudi najrazličnejše tehnologije v zdravstvu, ki pa so 

posledično tudi dražje kakor v preteklosti. Na višino izdatkov za zdravstvo torej vpliva več 

različnih spremenljivk in ne samo staranje prebivalstva (Veninšek 2015). 

Nekatere posledice staranja prebivalstva so skušali opredeliti Neuman idr. (2015) v raziskavi, 

izvedeni v Združenih državah Amerike (v nadaljevanju ZDA). Kot vzorec so obravnavali 

naključno izbranih 5 % zavarovancev, starih 65 let in več, z osnovno polico zavarovanja pri 

ponudniku Medicare med letoma 2000 in 2011. V raziskavi so analizirali izdatke Medicare na 

zavarovanca za vsako leto starosti posebej. Ključna ugotovitev je, da se s starostjo višajo 

izdatki za zdravstvene storitve. Zavarovanci med 65. in 69. letom starosti so predstavljali 26 

% opazovanega vzorca, izdatki za njihove zdravstvene storitve pa so znašali 15 % vseh 

izdatkov Medicare. Zavarovanci, stari 80 let ali več, so predstavljali 24 % opazovanega 

vzorca, izdatki za njihove zdravstvene storitve pa so znašali kar 33 % vseh izdatkov 

Medicare, kar potrjuje teorijo, da se s starostjo višajo izdatki za zdravstvene storitve. 

Japonska raziskovalca Hsu in Yamada (2013) sta prav tako prišla do istega sklepa, ko sta 

raziskala posledice staranja prebivalstva za zdravstveni sistem. Vzorec njune raziskave so bili 

podatki o zdravstvenem stanju 35.970 oseb, pridobljeni od 111 različnih zdravstvenih 

zavarovalnic na Japonskem med letoma 1996 in 1998. V raziskavi so analizirali izdatke za 

zdravstvene storitve glede na 3 starostne skupine med 20. in 100. letom, pri čemer so deleže 

opazovane populacije razdelili v 3 skupine glede na status njihovega zdravja, ki pa so ga 

opredelili glede na višino izdatkov za zdravstvene storitve. Delež populacije z dobrim 

zdravstvenim stanjem je znašal 50 % in delež izdatkov za zdravstvene storitve te skupine je 

predstavljal 7,1 % celotnih izdatkov za zdravstvene storitve. Delež populacije s srednje 
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dobrim zdravstvenim stanjem je znašal 40 % in delež izdatkov za zdravstvene storitve je 

dosegal  

38,1 %. Delež populacije v slabem zdravstvenem stanju pa je bil le 10 %, njihovi izdatki za 

zdravstvene storitve pa kar 54,8 %. Potrdili so, da se izdatki za zdravstvene storitve višajo s 

starostjo, in izpostavili dva dejavnika, ki bosta v prihodnje vplivala na višje cene zdravstvenih 

storitev. To sta staranje prebivalstva, predvsem zaradi posledičnega naraščanja števila 

upokojencev v primerjavi s številom zavarovancev, ki plačujejo prispevke, ter splošno hitrejše 

povečevanje cen zdravstvenih storitev v primerjavi s povečevanjem cen drugih storitev in 

proizvodov. 

Izdatki za zdravstvo se s staranjem prebivalstva ne višajo v vsaki državi enako, kar gre 

pripisati različnim cenam zdravstvenih storitev. Kakor sta Seshamani in Gray (2004) dokazala 

v svoji raziskavi, kjer sta operirala s podatki o izdatkih za zdravstvene storitve med leti 1985–

1987 in 1996–1999, pridobljenimi v Angliji. Te podatke sta nato primerjala s podatki o 

izdatkih za zdravstvo na Japonskem, v Kanadi in Avstraliji, pri čemer sta posebno pozornost 

namenila izdatkom, povezanim s starostnimi skupinami nad 65 let. Ugotovila sta, da so cene 

zdravstvenih storitev za osebe, stare 65 let in več, v Angliji med opazovanima obdobjema 

narasle za 8 %, medtem ko so na Japonskem za 12 %, v Kanadi za 20 % in Avstraliji kar za 

56 %. Posledično je delež izdatkov za zdravstvo za starostne skupine nad 65 let na 

Japonskem, v Kanadi in Avstraliji narasel več kot na primer v Angliji. Rezultati raziskave 

potrjujejo, da je prilagajanje zdravstvenega sistema staranju prebivalstva ključnega pomena za 

učinkovito delovanje zdravstvenega sistema tako z vidika zdravstva kakor tudi nadziranja 

stroškov. 

Navkljub dokazom o pozitivni korelaciji med staranjem prebivalstva in izdatki za zdravstveni 

sistem je nekaj strokovnjakov, ki temu nasprotujejo. Zweifer, Felder in Meiers (1999) so v 

svoji odmevni raziskavi to korelacijo opredelili kot zavajajočo. Trdili so, da je korelacija le 

rezultat dejstva, da ljudje povprečno najpogosteje posegajo po zdravstvenih storitvah v 

obdobju zadnjih dveh let življenja, in smiselno je sklepati, da je z višjo starostjo prav tako 

višja verjetnost smrti. V kontroverzni raziskavi, kjer so proučevali vpliv staranja prebivalstva 

na izdatke v zdravstvu v zadnjih letih življenja posameznikov, so ugotovili, da so izdatki 

zgoščeni v zadnjih letih življenja posameznikov in se ne navezujejo vedno na starost samo po 

sebi. V raziskavi, ki je bila izvedena leta 1999, katere vzorec so predstavljali podatki o 

izdatkih za zdravstvo bolnikov v zadnjih letih življenja med letoma 1983 in 1992, so 

ugotovili, da je dejanska korelacija med izdatki in starostjo šibka v primerjavi s korelacijo, ki 

izhaja iz njihove teorije, da so izdatki močneje korelirani z zadnjimi leti življenja (Zweifer, 

Felder in Meiers 1999). Teorija napeljuje na dejstvo, da ima povprečna višja starost 

populacije manjši vpliv na izdatke za zdravstvo, kot se ji pripisuje. Upoštevati je treba, da so 

mnenja strokovnjakov glede tega deljena in da nekateri tej teoriji celo očitajo nepopolnost 

metodologije.  
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Bernd idr. (2009) se v svoji raziskavi osredotočajo na odziv zdravstvenega sistema na staranje 

prebivalstva in naraščajoče stroške, ki jih prinaša. Predlagali so nekatere ukrepe na področju 

zdravstvenega sistema z namenom brzdanja stroškov in zagotovitve primerne zdravstvene 

oskrbe. Predlagani ukrepi in izboljšave so na primer programi za preventivo bolezni, dodatna 

promocija zdravega življenjskega sloga (ponudba fizičnih in socialnih aktivnosti za starejše),  

boljša koordinacija zdravstvenih storitev in socialnih storitev ter podobni ukrepi. Slednji 

ukrepi terjajo naložbe, vendar se od njih pričakuje dolgoročno ugodni finančni učinek, kajti 

bolj zdravi kot so starostniki, manj zdravstvenih storitev potrebujejo ter dlje bodo lahko 

delovno aktivni in produktivni. Vse to pa upočasnjuje rast izdatkov za zdravstvo ob 

pospešenem trendu staranja prebivalstva. Poudarjajo pomen dolgoročne dnevne zdravstvene 

nega na domu, ukrepov za ustreznejše določanje dolžine hospitalizacije ter razvoj tehnologije 

in znanj, prilagojenih potrebam starejših. Torej je pomemben poudarek predvsem na 

preventivi bolezni in vzdrževanju zdravja prebivalstva za kar je v veliki meri odgovoren 

zdravstveni sistem.  

V magistrski nalogi se osredotočimo na dva elementa in sicer vpliv staranja prebivalstva na 

splošno zdravje prebivalstva in uspešnost zdravstvenega sistema. Pri tem opozarjamo, da 

vpliv staranja prebivalstva na zdravstveno stanje populacije (pozitiven ali negativen) ni 

povsem samoumeven in vnaprej znan.  

Na prvi pogled se morda zdi, da je zdravje starejših populacij slabše, saj vključujejo večji 

delež starega prebivalstva. Po eni strani drži, da je zdravje starejših prebivalcev slabše v 

primerjavi z zdravjem mlajših oziroma da se zdravje posameznikov z njihovim staranjem 

poslabšuje, predvsem v zadnjih letih življenja, zaradi naraščanja verjetnosti kroničnih bolezni 

ter upadanja psihofizičnih sposobnosti (Joubert in Bradshaw 2006).  

Posledic staranja prebivalstva kot celotne populacije pa ne smemo enostavno enačiti s 

posledicami vsote starajočih se posameznikov. Na staranje prebivalstva namreč poleg 

upadanja rodnosti ključno vpliva prav dvigovanje življenjskega pričakovanja ob rojstvu 

oziroma podaljševanje življenjske dobe. Podaljševanje življenjske dobe pa je tesno povezano 

z boljšim zdravstvenim standardom in zdravjem prebivalstva (Murphy in Topel 2006). 

Staranje prebivalstva torej po eni strani poslabšuje zdravstveno stanje prebivalstva kot celote 

zaradi vedno večjega deleža starega prebivalstva, ki je v primerjavi z mlajšimi manj zdravo. 

Po drugi strani pa se zdravstveno stanje prebivalstva izboljšuje, saj do staranja prebivalstva 

prihaja predvsem zaradi podaljševanja življenjske dobe, ki pa je pozitivno povezano z 

zdravjem.  

Končni neto učinek staranja prebivalstva na stanje zdravja neke populacije je odvisen od 

seštevka obeh nasprotujočih si učinkov. Kar nekaj dosedanjih raziskav odkriva, da staranje 

prebivalstva nikakor samoumevno ne pomeni poslabševanja stanja zdravja v populaciji kot 

celoti, ampak ravno nasprotno, saj je staranje prebivalstva posledica podaljševanja življenjske 

dobe. Ta pa ne pomeni samo podaljševanja »nezdravih« let življenja onemoglosti in umiranja, 
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ampak pravzaprav predvsem podaljševanje zdravih let življenja (Lloyd-Sherlockidr. 2012). 

Nekatere raziskave ugotavljajo, da staranje prebivalstva nima neugodnega vpliva na zdravje 

prebivalstva in posledično tudi ne povečuje stroškov zdravstvenega sistema (Chernichovsky 

in Markowitz 2004).  

Po mnenju drugih strokovnjakov naj samo podaljševanje življenjske dobe, ki vpliva na 

staranje prebivalstva, torej ne bi vplivalo na zdravstveno stanje prebivalstva, ampak naj bi 

določen vpliv imela le bližina smrti oziroma zadnja »nezdrava« leta pred smrtjo, kar pa je 

neodvisno od dolžine celotne življenjske dobe (Zweifel, Felder in Werblow 2004).  

Če naj bi bilo samoumevno, da staranje prebivalstva poslabšuje stanje zdravja populacije, 

potem bi morali v splošnem verjeti, da so mlada prebivalstva z nizko povprečno starostjo, kjer 

prebivalci umirajo relativno mladi, bolj zdrava kot stara prebivalstva s precej višjo povprečno 

starostjo, katerih prebivalstvo umira precej kasneje. Morda bi se na prvi pogled lahko celo 

prej vsiljeval nasproten sklep, da so sodobna stara prebivalstva precej bolj zdrava kot 

primitivna mlada prebivalstva, ki so imela povprečno življenjsko pričakovanje ob rojstvu 45 

ali 50 let življenja. 

Kakšen je torej v resnici neto končni vpliv staranja prebivalstva na njegovo zdravje, bomo 

ugotovili šele v okviru naše raziskave, povezane s prvo hipotezo. 

V nadaljevanju posebno pozornost namenimozdravju in uspešnosti zdravstvenega sistema ter 

vplivu, ki ga ima staranje prebivalstva na ta dva dejavnika.Na uspešnost zdravstvenega 

sistema v povezavi s staranjem prebivalstva se osredotočimo v okviru naše druge hipoteze.  

Na področju zdravstvene ekonomike ločimo učinkovitost in uspešnost drugače kakor v 

managementu, kjer je definicija učinkovitosti »delati stvari pravilno«, uspešnosti pa»delati 

prave stvari«.  Ekonomika podjetja učinkovitost definira kot razmerje med obsegom outputov 

in inputov, uspešnost pa je pogojena tudi z učinkovitostjo uporabljenih proizvodnih 

dejavnikov ter je opredeljena s poslovnim izidom podjetja oziroma kazalniki donosnosti. Ti 

pa so predvsem razmerje med poslovnim izidom in določeno kategorijo iz bilance stanja 

(Bojnec idr. 2007). 

Za razumevanje učinkovitosti in uspešnosti v zdravstvu pa je potrebno, da najprej opredelimo 

produkcijsko funkcijo v zdravstvu, ki ima tri korake (Došenović Bonča 2010; Tajnikar in 

Došenović Bonča 2011): 

U = f ''{H = f ' [m = f (inputi)]}, kjer je 

U – koristnost potrošnika/prebivalca, 

H – zdravstveno stanje, 

m – storitve zdravstvenega sistema. 
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Prvi korak te produkcijske funkcije opisuje odnos med inputi (zdravniki, medicinske sestre, 

bolniške postelje, oprema) inoutputi (zdravstvene storitve – m). Drugi korak opisuje odnos 

med zdravstvenimi storitvami (m) in zdravjem prebivalstva (H). Tretji korak pa odnos 

med zdravjem prebivalstva (H) in koristnostjo (U), ki jo to zdravje prinaša posamezniku. 

Učinkovitost je definirana v povezavi s prvim korakom produkcijske funkcije, in sicer 

predvsem tehnična učinkovitost. Ponudnik zdravstvenih storitev je učinkovit, če z 

razpoložljivimi inputi zagotavlja največji možni obseg zdravstvenih storitev (Feldstein 2011). 

Uspešnost pa je definirana v povezavi z drugim in tretjim korakom te produkcijske funkcije. 

To pomeni, da pri ugotavljanju odnosa med zdravstvenimi storitvami in zdravjem ali pa pri 

ugotavljanju odnosa med zdravjem prebivalstva in koristnostjo, ki jo to zdravje prinaša 

posamezniku, govorimo o uspešnosti (Došenović Bonča 2010; Došenović Bonča 2014).V 

zdravstvu lahko torej uspešnost opredelimo kot doseganje želenih izidov zdravljenja, ki 

odgovarja na vprašanje, ali zdravstveni posegi izboljšajo zdravstveno stanje pacienta ali ne 

(Blatnik 2013).Na primer, ko govorimo o  zdravstvenem sistemu lahko na grobo rečemo, da 

je učinkovito, ko gre za koriščenje sredstev v čim manjšem možnem obsegu za doseganje 

določenih učinkov in uspešno, ko ne glede na obseg izkoriščenih sredstev dosežemo oziroma 

presežemo uspešen izid. Torej se pri učinkovitosti osredotočamo na minimiziranje stroškov 

medtem, ko pri uspešnosti na maksimiziranje dobrobiti pacienta (Lo Storto in Goncharuk, 

2017). 

Uspešnosti zdravstvenega sistema se namenja vse več pozornosti. Od leta 2014 deluje 

strokovna skupina za ocenjevanje uspešnosti zdravstvenih sistemov, katero je Evropska 

komisija ustanovila z namenom, da bi državam EU omogočili izmenjavo izkušenj na 

omenjenem področju in s tem izboljšali uspešnost zdravstvenih sistemov. Svetovna 

zdravstvena organizacija in OECD prav tako prispevajo k delu skupine, kajti je ocenjevanje 

uspešnosti zdravstvenega sistema bistvenega pomena za razumevanje delovanja zdravstvenih 

sistemov ter posledično za sprejemanje ukrepov in oblikovanju politike za njihovo izboljšavo. 

Ocenjevanje uspešnosti zdravstvenega sistema je kompleksen proces, ki vključuje statistične 

meritve, analize in razvoj praktičnih ukrepov za izboljšavo uspešnosti (Evropska komisija 

2014). 

1.2  Nameni in cilji raziskave, temeljna teza in hipoteze 

Z izdelavo magistrskega dela želimo bolje spoznati in pojasniti pojav staranja prebivalstva, na 

katerega strokovnjaki opozarjajo že vsaj tri desetletja.Na ta pojav se osredotočimo v 

kontekstu zdravja prebivalstva. Raziskati želimo razloge za nastanek demografskega trenda 

staranja prebivalstva ter prikazati in predvideti posledice, ki jih ta pojav prinaša za zdravje 

prebivalstva in uspešnost zdravstvenega sistema. Namen magistrske naloge je torej ugotoviti, 

v kolikšni meri staranje prebivalstva vpliva na zdravje prebivalstva v Sloveniji. 
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Cilji magistrske naloge so: 

1. predstaviti inanalizirati staranjeprebivalstvav Sloveniji, 

2. predstaviti in analizirati stanje zdravstvenega sistemav Sloveniji, 

3. na osnovi dostopnih sekundarnihpodatkov izvesti lastno empirično analizo vpliva, ki ga 

ima staranje prebivalstva na zdravstveni sistem in zdravje na agregatni ravni. 

V empiričnem delu raziskave preverjamo veljavnost dveh hipotez:  

Hipoteza 1: Staranje prebivalstva statistično značilno negativno vpliva na zdravstveno stanje 

prebivalstva neke države. 

Ma prvi pogled se morda zdi, v resnici ni povsem samoumevno, da staranje prebivalstva 

poslabšuje raven zdravja prebivalstva neke države. Staranje prebivalstva sicer res pomeni 

povečevanje deleža starejših prebivalcev, ki imajo načeloma slabše zdravje kot mlajši 

prebivalci, po drugi strani pa staranje prebivalstva izhaja tudi iz podaljševanja življenjske 

dobe. Podaljševanje življenjske dobe je vedno tudi rezultat izboljšanja splošnega 

življenjskega standarda prebivalstva, kar hkrati vključuje tudi izboljšanje zdravstvenih 

pogojev za vse starostne skupine. To pa pozitivno vpliva na zdravje prebivalstva.  

Hipoteza 2: Staranje prebivalstva statistično značilno negativno vpliva na uspešnost 

zdravstvenega sistema. 

Po eni strani je ob povečevanju deleža starih prebivalcev zdravstveni sistem vse bolj 

obremenjen in posledično lahko tudi vse manj uspešen oziroma učinkovit. Po drugi strani pa 

prav večji pritisk na zdravstveni sistem lahko prisili zdravstveni sistem v boljšo 

organiziranost, večjo preglednost in bolj racionalno delovanje, kar lahko pripelje do večje 

uspešnosti zdravstvenega sistema kljub večjemu povpraševanju po njegovih storitvah. 

1.3  Metodologija 

Za teoretični del magistrske naloge je bilo uporabljenoznanstveno in strokovno gradivo iz 

knjig, strokovne literature in člankovs področja staranja prebivalstva, zdravstvenih sistemov v 

EU in Sloveniji.Proučili in povzelismo tudi znanstvene in strokovne raziskave, ki obravnavajo 

povezavo med staranjem prebivalstva in zdravjem prebivalstva ter zdravstvenim sistemom. S 

pomočjo uradnih virov, kot sta European statistics (v nadaljevanju EUROSTAT)in Statistični 

urad Republike Slovenije (v nadaljevanju SURS),smo predstavili sekundarne statistične 

podatke, ki so relevantni za našo osrednjo temo in so namv pomoč pri boljši predstavi 

teoretičnih izhodišč naloge. 

V empiričnemu delu naloge izvedemoraziskavo, s katero zavrnemo ali potrdimo postavljene 

hipoteze. Raziskava je izvedenaz uporabo statističnega programskega paketa Statistical 

Package forthe Social Sciences (SPSS), s pomočjo katerega izvedemomultiplo regresijsko 
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analizo.Izpeljemo dve vsebinsko različni regresijski analizi, vsako za svojo hipotezo. Na 

osnovi sekundarnih podatkov, pridobljenih od EUROSTAT, v raziskavi zajamemo panelne 

podatke za 28 držav EU za obdobje 9 let. 

Z izvedbo prve regresijske analize želimo ugotoviti vpliv staranja prebivalstva na splošno 

raven zdravja. V ta namen testiramo več različnih regresijskih modelov, pri katerih pa 

odvisno spremenljivko vedno predstavlja določen kazalnik stanja zdravja neke države, 

neodvisne spremenljivke pa različni dejavniki stanja prebivalstva, vključujoč dejavnik 

staranja prebivalstva. 

Kot kazalnike za merjenje odvisnespremenljivke naše raziskave, ki kažejo stanje zdravja neke 

države,uporabimo naslednje: »pričakovano število zdravih let življenja ob rojstvu za 

ženske«(angl. health expectancy in absolute values at birth for women), »samoocena zdravja« 

(angl. self percieved health) ter»odstotek prebivalcev z dolgotrajno boleznijo ali zdravstveno 

težavo«(angl. percent of people having a long-standing illness or health problem). 

Neodvisne ali pojasnjevalne spremenljivke v naši raziskaviso različni dejavniki stanja na 

področju zdravja neke države. Najprej so to v skladu z našo prvo hipotezo različni kazalniki 

staranja prebivalstva,kot so delež prebivalstva,starega 65 let in več, indeks staranja in srednja 

starost prebivalstva. Kot ostali dejavniki pa so v regresijski model vključeni še bruto družbeni 

proizvod (v nadaljevanju BDP) na prebivalca, izobrazbena raven prebivalstva ter višina plače 

na uro dela kot neke vrste kontrolne spremenljivke. 

V okviru izvedbe druge regresijske analize želimougotoviti vpliv staranja prebivalstva na 

uspešnost zdravstvenega sistema. Uporabimo neodvisne spremenljivke iz prve analize, kot 

odvisno spremenljivko pa izbrani relativni kazalnik uspešnosti zdravstvenega sistema. Ta 

kazalnik izračunamo sami, pri čemer izhajamo iz definicije, da je uspešnost v zdravstvu 

opredeljena kot doseganje želenih izidov zdravljenja (Došenović Bonča 2010; Došenović 

Bonča 2014). V našem primeru ta želeni izid zdravljenja merimo s številom zdravih let 

življenja. 

Za to, da je bil ta kazalnik primerljiv med različnimi državami, je v našem primeru pokazatelj 

relativne uspešnosti zdravstvenega sistema definiran kot razmerje med kazalnikom, ki odraža 

raven zdravja neke države (merjeno s številom zdravih let življenja), ter kazalnikom, ki 

odraža relativni vložek države v obstoječi zdravstveni sistem. Kot pokazatelj relativnega 

vložka posamezne države za (uspešno) delovanje zdravstvenega sistema izberemo delež 

izdatkov za zdravstvo v BDP. Odvisna spremenljivka je torej definirana tako: število zdravih 

let življenja/ delež izdatkov za zdravstvo v BDP.Tako definirani relativni kazalnik uspešnosti 

zdravstvenega sistema je torej pravzaprav uspešnost zdravstvenega sistema na enoto deleža 

izdatkov za zdravstvo v BDP. Njegova vrednost je večja, če je zdravstveni sistem relativno 

bolj uspešen, oziroma manjša, če je zdravstveni sistem relativno manj uspešen. Takšnega 

kazalnika uspešnosti zdravstvenega sistemanismo izbrali samo zato, ker je primerljiv med 
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različno velikimi državami, ampak tudi zato, ker hkrati odpravlja potrebo po deflacioniranju 

podatkov skozi čas, saj kazalnik ni izražen v denarnih enotah, na primer v evrih.  

Iz rezultatov regresijske analize ugotovimo, da staranje prebivalstva vpliva na tako 

definiranorelativno uspešnost zdravstvenega sistema in v kakšni smeri poteka odvisnost. 

V zaključnem delu magistrske naloge s pomočjo sinteze in interpretacije rezultatov izvedenih 

regresijskih analizpovzamemo bistvene ugotovitve ter jih poskušamo smiselno povezati s 

proučevano teorijo iz prvega dela naloge.  

1.4  Omejitve in predpostavke magistrskenaloge 

Neglede na dejstvo, da ima staranje prebivalstva vpliv na več ravni in področij gospodarstva, 

družbe in okolja, se v magistrski nalogi omejimo na posledice, ki jih prinaša staranje 

prebivalstvale za zdravje prebivalstva in uspešnost zdravstvenega sistema. Čepravje povezava 

obojestranska, se omejimo na vpliv staranja prebivalstva na zdravje prebivalstva in ne 

skušamo analizirati obratne smeri povezave.Naša raziskave jev krajevnem smislu omejena na 

področje Slovenije in EU, časovni okvir raziskave je predstavljalo obdobje 9 let, in sicer od 

leta 2006 do leta 2014. 

Pri izvedbi empiričnega dela naloge predpostavljamo, da so izbrane odvisne spremenljivke v 

raziskavi (pričakovano število zdravih let življenja ob rojstvu za ženske, samoocena zdravja 

ter odstotek prebivalcev z dolgotrajno boleznijo ali zdravstveno težavo) dejanski pokazatelji 

ravni zdravja države. Prav tako predpostavljamo, da je odvisna spremenljivka, ki smojo sami 

izračunali iz razpoložljivih podatkov o številu zdravih letih življenja in deleža izdatkov za 

zdravstvo v BDP, primeren kazalnik uspešnosti zdravstvenega sistema. Kazalnik smo sestavili 

glede na definicijo uspešnosti zdravstvenega sistemain sicer lahko uspešnost zdravstvenega 

sistema ocenjujemo pri ugotavljanju odnosa med zdravstvenimi storitvami in zdravjem ali pa 

pri ugotavljanju odnosa med zdravjem prebivalstva in koristnostjo, ki jo to zdravje prinaša 

posamezniku (Došenović Bonča 2010; Došenović Bonča 2014). 

Pri izbiri pokazateljev staranja prebivalstva predpostavljamo, da je delež prebivalcev, starih 

65 let in več,ustrezen pokazatelj stanja staranja prebivalstva, prav tako tudi indeks staranja in 

srednja starost prebivalstva. 

Med pomembnejšimi izzivi pri izvedbi empiričnega dela našega magistrske naloge je tudi 

zbiranje medsebojno primerljivih podatkov oziroma izvedba lastnih preračunov teh podatkov 

z namenom boljše primerljivosti, kar deloma tudi omejuje našo raziskavo.  
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2 STARANJE PREBIVALSTVA 

Nižja stopnjacelotne rodnosti je v kombinaciji s podaljšano pričakovano življenjsko dobo 

dramatično vplivala na starostno strukturo prebivalstva zadnjih desetletij v več delih sveta, 

predvsem med evropskimi in industrijsko razvitejšimi državami. Za boljše razumevanje 

magistrske naloge smo v prvem delu naslednjega poglavja podrobneje predstavili fenomen 

staranja prebivalstva in opredelili osnovne pojme, ki ga spremljajo. Osredotočili smo se 

predvsem na vzroke staranja prebivalstva. Predstavili smo,v kolikšni meri na velikost in 

starostno strukturo celotne populacijo vplivajo odločitve posameznikov in gospodinjstev ter 

nenazadnje napredek medicine. Predstavili smo morebitne ukrepe ekonomske politike, ki bi 

lahko spodbudili reverzibilenodziv fenomena staranja prebivalstva ali pa ga vsaj upočasnili. 

Na osnovi že opravljenih teoretičnih in empiričnih raziskav ter splošnih statističnih podatkov 

smo v drugem delu poglavja predstavili posledice, ki jih s seboj prinaša staranje prebivalstva 

tako na socialno-ekonomski ravni kakor tudi na področju povprečnega zdravja populacije. V 

tretjem delu poglavja smo se geografsko podrobneje posvetili območju EU in Slovenije, kajti 

te države so sestavljale vzorec naše empirične raziskave v nadaljevanju naloge in nas torej 

najbolj zanimajo. 

2.1  Vzroki in splošne posledice staranja prebivalstva 

V 20. stoletju, ko je Evropaskladno z ekonomskim razvojembeležila največjo in najhitrejšo 

rast prebivalstva, so znanstveniki izrazili skrb glede prenaseljenosti in nezmožnosti ohranitve 

trajnostnega razvoja prebivalstva. Z napredkom ekonomije se je razvila tudi medicina, kar je 

pripomoglo k manjšim številom smrti in daljši življenjski dobi, ki se je v kombinaciji s še 

vedno visoko rodnostjo izkazala v hitrem in vztrajnem večanju populacije. Upočasnitev rasti 

ekonomskega razvoja in njegova stabilizacija po dosežnem vrhuncu sta s seboj prinesli nižjo 

rodnost, zaradi katere se danes soočamo z ravno nasprotnim problemom od prenaseljenosti. 

Generacija »baby boomers« je generacija,ki jo tako imenujemo zaradi obdobja visoke 

rodnosti,v katerem je nastala (v obdobju po drugi svetovni vojni). To je bilo tudi obdobje 

izboljšanih zdravstvenih pogojev, ki so pripomogli k večjemu številu živorojenih otrok in 

njihovi daljši pričakovani življenjski dobi, kar je vodilo do generacije starejšega prebivalstva, 

ki je danes množično in veliko številčnejše od mladega prebivalstva zaradi postopnega, a 

vztrajnega upada natalitete po generaciji »baby boomers«. Pričakuje se, da bo pojav staranja 

prebivalstva prizadel vse države sveta, vendar v različnih časovnih obdobjih sorazmerno z 

njihovim obdobjem industrializacije oziroma ekonomskega razvoja. Države s srednjim in 

nižjim dohodkom so trenutno tiste, katerih prebivalstvo najhitreje raste. Od današnjih sedem 

bilijonov svetovnih prebivalcev bo število do leta 2050 naraslo na 8–9,6 bilijona, vendar k 

temu številu ne bo pripomoglo prebivalstvo EU,za katero se napoveduje, da se bo od leta 

2010 do leta 2030 celo zmanjšalo za 5 % (Guerin idr. 2015). 
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Upočasnitevrasti prebivalstvain njegovo staranjesta med najbolj razvitimi državami izredno 

razširjenadružbena pojava, ki sta na grobo posledici nizke rodnosti in daljše življenjske dobe. 

Desetletja nizke rodnosti neizogibno puščajo posledice, ki bodo na številčnosti populacije 

izrazito vidne zlasti, ko bodo predstavniki »baby boom« generacije umrli in za seboj pustili 

vedno manj številčne generacije. 

Nižja je rodnost, višja je povprečna starost prebivalstva(Senegačnik in Drobnjak 2014). 

Zmanjševanje stopnje rodnosti so že leta 1960 proučevali Becker (1960) in številni 

znanstveniki. Becker je postavil teorijo povezave med višjim razpoložljivim dohodkom in 

nižjo rodnostjo, saj so v tistem časovnem obdobju pari z višjo izobrazbo in posledično višjim 

dohodkom pričeli s trendom manjših družin, torej manjšim številom otrok. Beckerja je 

zanimalo, zakaj je povezava med višjim dohodkom in številom otrok negativna, ravno 

nasprotno kakor večina ekonomskih dobrin, kjer velja, da višji kot je prihodek, višje je 

povpraševanje. V teoriji je navedel, da višjaizobrazba, vstop žensk na delovni trg in 

navsezadnje višji stroški vzdrževanja otrok (sprememba družbenih navad o vzgoji ter vlogi 

otrok v družini) vodijo k odločitvam o manjšemu številu otrok (Becker 1960). Vstop žensk na 

delovni trg je dokazano pozitivno povezan z nizko rodnostjo. Sorazmerno z nižanjem stopnje 

rodnosti v EU z 2,9 živorojenega otroka na žensko v letu 1960 na 1,6 v 90. letih se je delež 

žensk na delovnem trgu povečal z 41 % na 64 % v enakem časovnem obdobju (Adsera 2004). 

Popolna preobrazba vloge ženske v družini, ki je s časom iz vloge gospodinje prešla na 

izobraženo, delovno aktivno žensko, ki je popolnoma enakovredna partnerju, je povzročila 

veliko sprememb. Pridobitev spolne enakopravnosti je ženskam dala moč kontrole nad lastno 

reprodukcijo. Ženske, ki so vstopile na delovni trg, so imele manj razpoložljivega časa za 

družino v primerjavo z gospodinjskim načinom življenja, ko je bila skrb za družino ednina 

skrb žensk. Kontracepcijska sredstva in možnost splava so torej omogočila ženskam 

kontrolirati načrtovaje družine tako časovno kakor številčno, kar se je v kombinaciji z 

delovno aktivnostjo izkazalo v drastičnem nižanju rodnosti, ki se nadaljuje še danes. 

Pomembno vlogo ima tudi sprememba položaja otroka v družini, z višjo izobrazbo staršev in 

ozaveščanjem o potrebah otrok se otrokom posveča veliko več časa in omogoča večjo 

količino dobrin kakor v preteklosti, ko je otrok dejansko imel ekonomični učinek, saj je 

družini že v otroštvu prispeval s svojim delom in je bil pogosto prav to poglavitni razlog za 

njegovo spočetje in obstoj. Torej lahko zaključimo, da se je z industrializacijo družbe pogled 

na velikost družine spremenil v smislu, da so pari pred količino pričeli izbirati kakovost otrok 

(v smislu njihove izobrazbe, zdravstvenega stanja, vloge v družini in podobno). Prevlada torej 

odločitev vlagati več v manjše število otrok,  kar jes spremembo vloge ženske in njenim 

vstopom na delovni trg glavni razlog za nižanje natalitete, ki dolgoročno vodi do staranja 

prebivalstva (Becker 1960).  

Drugi razlog za staranje prebivalstva je kakovostni preskok na področju medicine, kar 

predstavlja tudi omogočanje načrtovanja družine ženskam, kakor smo že omenili. Napredek 
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medicine je bistveno podaljšal življenjsko dobo prebivalstva, kar se kaže v velikem deležu 

starejšega prebivalstva. 

Za potrebe spremljanja sprememb staranja prebivalstva se poslužujemo različnih načinov 

merjenja staranja prebivalstva: 

1. delež prebivalstva, starega 65 let in več, ki nam pokaže, kako se skozi čas spreminja 

delež starejšega prebivalstva glede na ostalo prebivalstvo, 

2. indeks staranja, ki je razmerje med starim prebivalstvom (starim 65 let in več) in mladim 

prebivalstvom (starim od 0 do 14 let), ki ga pomnožimo s številom 100, 

3. srednja starost prebivalstva ali mediana, to je vrednost, izražena v letih, ki deli 

prebivalstvo na dve polovici, v našem primeru glede starosti. Višja kot je srednja starost, 

starejše je prebivalstvo. 

 

Slika 1: Naraščanje odstotnega deleža prebivalstva, starega 65 let in več, v odstotkih za 

Slovenijo in države EU 

Vir: EUROSTAT2018. 

Delež prebivalstva, starega 65 let in več,se je v Evropi v zadnjih desetletjih zmerno, a vztrajno 

povečeval in sedaj dosega dobrih 19 % prebivalstva. Iz slike 1 lahko razberemo, da se je v 

Sloveniji delež starejšega prebivalstva povečeval sorazmerno z deležem starejšega 

prebivalstva EU in je leta 2017 skoraj dosegel povprečje deleža prebivalstva EU, starega 65 

let in več,ki je znašal 19,4, medtem ko je bila vrednost v Sloveniji 18,9 %. Od leta 1985 se je 

delež starejših od 65 let v Sloveniji torej skoraj podvojil, saj je takrat znašal le 10,1 %. 

Napredek medicine je dosegel velik upad pri zgodnjih primerih smrti zaradi nezgod in 

bistveno zmanjšal smrti zaradi velikega števila bolezni. Sorazmerno z napredkom medicine je 

naraščal delež izobraženih prebivalcev, kar je veliko pripomoglo k ozaveščenosti o zdravju 
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nasploh. Prebivalstvo je postalo bolj skrbno glede dejavnikov zdravja in je imelo znanje za 

vzpostavitev zdravega življenjskega sloga. Poleg ozaveščenosti je veliko pripomogla 

gospodarska rast, ki je prebivalstvu omogočila sledenje zdravemu načinu življenja zaradi 

ekonomskega razvoja. To se je v kombinaciji izkazalo v bolj zdravem prebivalstvu z manj 

prezgodnjih smrti in posledično v številčnejši populaciji. Pri tem govorimo predvsem o 

odraslih in starejši populaciji in ne toliko o otrocih, kajti neglede na velik napredek pri 

zdravju novorojenčkov in otrok je zaradi nizke natalitete njihov delež v primerjavi z deležen 

starejših še vedno neugoden.Na področju staranja prebivalstva je medicina bistveno 

pripomogla s podaljšanjem življenjske dobe ljudi. Spremembe v demografski strukturi 

prinašajo s seboj veliko sprememb in so zato deležne velike pozornosti ter so že desetletja 

predmet številnih raziskav (Becker 1960).  

 

Slika 2: Naraščanje pričakovane življenjske dobe prebivalstva Slovenije in EU v letih 

Vir: EUROSTAT 2018. 

Iz slike 2, ki prikazuje spremembo pričakovane življenjske dobe v Sloveniji in EU, 

jerazvidno, da se ta že desetletja povečuje. V Sloveniji se je od leta 1985, ko je bila 

pričakovana življenjska doba 71,9 leta, ta podaljšala za 9 let do leta 2015, ko je dosegala 80,9 

leta, kar je 0,3 leta več od povprečne dolžine življenjske dobe držav EU istega leta. 

Starostno strukturo prebivalstva pogosto grafično prikazujemo s starostno piramido, ki letno 

prikazuje delež sestave prebivalstva po starosti in spolu. Na grobo se starost deli v tri 

starostne razrede, in sicer otroci (od 0 do 14 let), zrelo prebivalstvo (od 15 do 64 let)in 

starejše prebivalstvo (65 let in več), obseg prebivalstva prikazujejo vodoravni stolpci, in sicer 

za več starostnih razredov in ločeno po spolu. Kakor samo ime grafičnega demografskega 

prikaza narekuje, je značilna oblika piramide, ki simbolizira največji delež prebivalstva v 
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mlajših fazah življenja. Dno piramideje najširše in se postopoma oži z naraščanjem let 

prebivalstva do samega vrha piramide, kjer je najmanj prebivalstva, kar pomeni, da je 

najmanjši delež prebivalstva starejših oseb. Starostne piramide razvitih držav že desetletja 

nimajo značilne oblike piramide, ravno nasprotno, prikazujejo novo starostno strukturo 

prebivalstva, kjer je večji delež starejšega kakor mladega prebivalstva. Starostna piramida ima 

torej v tovrstnih državah oblikožare ali vaze, ki je ožja na vznožju, odebeljena na sredini in 

ponovno ožja na vrhu. Pogosto je vrh piramide enako širok kakor dno, kar pomeni, da je 

število mladega in starejšega prebivalstva izenačeno oziroma je v nekaterih primerih celo vrh 

piramide širši od dna.To pomeni, da ima država več starega kakor mladega prebivalstva 

(Senegačnik in Drobnjak 2014).   

Ta pojav imenujemo demografska tranzicija. Demografska tranzicija je pojav, ki predstavlja 

proces, kako je sploh prišlo do staranja prebivalstva, na osnovi natalitete in mortalitete. 

Zgodnja faza te tranzicije je obdobje, kjer prebivalstvo narašča počasi, stopnja natalitete se 

giblje sorazmerno nad stopnjo mortaliteto, prebivalstvo pa je mlado. Sledi obdobje, ko se 

stopnja mortalitete zmanjšuje, medtem ko ostaja stopnja natalitete ista, kar povečuje naravni 

prirastek in povzroča hitro in dramatično rast prebivalstva. Sledi zadnja faza (vsaj do 

današnjega obdobja je poznana kot zadnja faza), kjer se zmanjša tudi stopnja natalitete, kar 

vodi v stagnacijo prebivalstva in staranje. Različne države sveta se trenutno nahajajo v 

različnih fazah demografske tranzicije, lahko pa pričakujemo, da bodo vse šle čez enaki 

demografski proces, ki bo trajno spremenil obseg in strukturo prebivalstva (Grant idr. 2004). 

Na obseg in strukturo prebivalstva prav takovpliva veliko dejavnikov, neposredno ali 

posredno. Glede na vzroke poznamo naravno in selitvenogibanje prebivalstva (Senegačnik in 

Drobnjak 2014).  

Na naravno gibanje prebivalstva neposredno vplivata nataliteta in mortaliteta, pri čemer se 

izraža število živorojenih otrok in število umrlih v določenem časovnem obdobju na 

določenem geografskem območju.Nataliteta je število živorojenih otrok na 1.000 prebivalcev, 

splošna stopnja rodnosti pa je število živorojenih na 1.000 žensk v rodni dobi. Oba kazalnika 

sta izražena v promilih (tisočinah), nanju po navadi vplivajo stopnja gospodarske razvitosti in 

kulturni dejavniki, kot sta vera in tradicija, na načrtovanje družine pa vpliva tudi višji 

standard, zaradi katerega so v razvitih državah bolj uveljavljene majhne družine in vse redkeje 

večje družine. Mortaliteta ali smrtnost pomeni, nasprotno od rodnosti,število umrlih na 1.000 

prebivalcev v enem letu. 
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Slika 3: Mortaliteta, izražena na 1.000 prebivalcev, v promilih, za Slovenijo in EU 

Vir: EUROSTAT 2018. 

Kakor je razvidno iz slike3, se v razvitih državah mortaliteta zmanjšuje oziroma stagnira 

neglede na večji obseg starejšega prebivalstva, kajti starostniki danes živijo dljekot v 

preteklosti. Tako v Sloveniji kakor tudi v EU je mortaliteta nihala in se nižala nekje do leta 

2010, ko je v Sloveniji dosegala 9,1 promila in v EU 9,7 promila, nakar se je ponovno pričela 

dvigati do vrednosti9,9 promila v Sloveniji in 10,3 promila v EU leta 2017. Na znižano 

stopnjo mortalitete vplivata predvsem napredek medicine in višji življenjski standard, ki 

zaradi boljših življenjskih pogojev, kakovostnejše prehrane, higienskih razmer in 

ozaveščenosti prebivalstvu omogoča daljšo življenjsko dobo ob rojstvu. Razlika med 

nataliteto in mortaliteto je naravni prirastek, ki je lahko pozitiven ali negativen. V razvitih 

državah je že desetletja nizek in ponekod celo negativen, kar obeta velike težave za 

gospodarstvo. Nizki oziroma celo negativni naravni prirastek je znak staranja prebivalstva. 

Med drugim logično sledi misel, da nataliteta veča populacijo, medtem ko jo mortaliteta 

zmanjšuje na dolgi rok (Senegačnik in Drobnjak 2014). Prav to se dogaja v EU in drugih 

razvitejših državah. Negativni naravni prirastek pomeni, da več prebivalcev umre, kakor se jih 

rodi, in to se bo v Evropi poznalo predvsem v obdobju, ko bodo predstavniki generacije 

»baby boom« zaključili svoj naravni življenjski cikel. Če se stopnja rodnosti takrat ne bo 

bistveno povečala, bo torej to obdobje negativnega naravnega prirastka, staranja populacije in 

celo zmanjšanja populacije. 

Enaka logika kakor pri naravnem gibanju prebivalstva velja pri selitvenem gibanju 

prebivalstva, kjergovorimo o migracijah. Razlog migracij je lahko gospodarski, politični ali 

verski. Ločimo priselitve ali imigracije, ki prebivalstvo večajo, in odselitve ali emigracije, 

zaradi katerih se prebivalstvo manjša, razlika med imigracijami in emigracijami je selitveni 
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prirastek. Migracije v veliko primerih bistveno vplivajo na velikost populacije in staranje 

prebivalstva. Staranje prebivalstva ima velik vpliv tako na državo priseljevanja, kakor tudi 

državo odseljevanja. Običajno gre pri migraciji za delovno aktivne osebe, ki so torej v 

mladem ali srednjem obdobju življenjskega cikla in je smiselno, da se še številčno odseljujejo 

in povzročajo staranje prebivalstva v svoji državi zaradi porušenega ravnovesja starostnih 

skupin in istočasno lahko pomlajujejo oziroma upočasnijo staranje prebivalstva v državi, v 

katero se priseljujejo. Rast prebivalstva je torej odvisna od višine naravnega prirastka in neto 

migracij, kar posredno vpliva tudi na staranje prebivalstva (Senegačnik in Drobnjak 2014). 

Praviloma bi za normalno dolgoročno vzdržno obnavljanje prebivalstva moral biti naravni 

prirastek dokaj večji od migracijskega. V takšnem primeru bi ohranjali normalno razmerje 

med domorodnim in priseljenim prebivalstvom.Pravilo pa v razvitih državah, kjer beležimo 

staranje prebivalstva, že dolgo ne drži. Navkljub dosežkom sodobne medicine stopnjacelotne 

rodnosti, ki predstavlja število živorojenih otrok na žensko v določenem časovnem obdobju, 

že več desetletij upada. Stopnjacelotne rodnosti, ki se hkrati uporablja tudi kot kazalnik 

enostavne reprodukcije prebivalstva, nam pove, ali je število zadostno za obnovo prebivalstva 

ali ne. Stopnja enostavnega obnavljanja prebivalstva bi morala znašati nad 2 za uspešno 

obnovo in rast (v večini razvitih držav je ta meja 2,1), v Evropi je že desetletja izpod praga 

obnove, kar pomeni, da je več umrlih kakor novorojenih. Neizogibnasta negativni naravni 

prirastek in posledično zmanjšanje prebivalstva, kar prinaša s seboj veliko ekonomskih in 

socialnih težav. Chesnais (2000) je v svoji raziskavi iz leta 2000 razdelil štiri možne scenarije, 

povezane s stopnjocelotne rodnosti pod pragom naravne obnove, in poskušal napovedati 

stanje za vse štiri razrede stopnjecelotne rodnosti, na kateri bi se lahko populacija stabilizirala. 

To so (Chesnais 2000): 

1. 1,8–2,1živorojenega otroka na žensko. Stopnja rodnosti rahlo pod stopnjo naravne obnove 

je situacija, ki jo je mogoče spreobrniti in dvigniti rodnost z uvedbo političnih učinkov za 

dvig rodnosti oziroma postaviti fleksibilnejše pogoje glede službe in nastanitve za mlajše 

družine, 

2. 1,5–1,8 živorojenega otroka na žensko. Neposrečena situacija, ki zahteva popolno revizijo 

populacijske politike. Tovrstni scenarij s seboj prinese veliko verjetnost za pomanjkanje 

delovne sile, za rešitev česar bi bila potrebna imigracija, pri čemer je uspešna integracija 

imigrantov običajno manj uspešna v družbah, kjer lokalno prebivalstvo ne dosega 

minimalne rodnosti, 

3. 1,2–1,5 živorojenega otroka na žensko. Scenarij, ki je zaznamovan z velikimi strukturnimi 

spremembami in manjšanjem števila populacije. Grafično predstavlja veliko zožitev na 

dnu demografske piramide in predstavlja grožnjo prihodnjemu socialnemu in 

ekonomskemu sistemu. Države, ki dosežejo tako nizko stopnjo rodnosti, imajo omejene 

možnosti za povrnitev ravnovesja populacije in jim grozi stopenjska, a vztrajna zamenjava 

prvotnega prebivalstva z imigranti, ki jih bodo masovno privabljali kot nujno potrebno 

gonilno silo ekonomskega in posledično socialnega sistema, 
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4. manj kot 1,2 živorojenega otroka na žensko. Ekstremni scenarij, ki postaja vse bolj 

verjeten v prihodnosti. Izredno nizka stopnja rodnosti, globoko pod pragom stopnje 

normalne obnove prebivalstva, grafično predstavlja ostro pomankanje populacije na 

ozkem dnu demografske piramide. Populacije, ki se znajdejo v tako resnem scenariju, se 

hitro starajo in številčno manjšajo, kar predstavlja veliko grožnjo. Odvisnost od 

imigrantov je tako velika, da sistem ne zmore sprejeti take mase imigrantov, kot jih 

potrebuje, brez socialnih trenj. 

 

Slika 4: Zniževanje stopnje celotne rodnosti, izraženo v številu živorojenih otrok na 

žensko 

Vir: EUROSTAT 2018. 

Kakor je razvidno iz slike 4, je Slovenija beležila močan upad stopnje celotne rodnosti vse do 

leta 2003, ko je bila stopnja celotne rodnosti najnižja in je dosegala le 1,2živorojenega otroka 

na žensko. Po letu 2003 se je stopnja celotne rodnosti počasi, a vztrajno pričela višati in je 

bila leta 2015 že 1,57. Podatki za EU so dostopni le po letu 2000 in vidimo lahko, da je to že 

pričetek obdobja, ko se je stopnja celotne rodnosti ponovno pričela višati, kakor se je dogajalo 

tudi v Sloveniji. Razvidno je, da se stanje izboljšuje in da je Slovenija leta 2015 že dosegala 

povprečje stopnje celotne rodnosti EU. 

Neglede na izboljšanje stanja na področju rodnosti je tako v Sloveniji kakor tudi v EU stopnja 

celotne rodnosti pod ravnijo, ki zagotavlja enostavno reprodukcijo prebivalstva in bi se po 

Chesnais torej nahajali v drugem scenariju. Chesnais v drugem scenariju poudarja pomen 

imigracije za vzdrževanje ekonomskega in socialnega sistema, kar EU ni tuje. 

Nekatere države EU, kakor na primer Italija in Nemčija,to potrjujejo s tem, da beležijo kot 

glavno komponento rasti prebivalstva neto migracije, ki so glavni razlog, da sta se ti državi 

zaenkrat izognili zmanjšanju prebivalstva. V prihodnosti lahko pričakujemo nadaljevanje 
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družbenega trenda negativnega naravnega prirastka, zatorej bo glavni dejavnik, ki bo 

evropskim državam prihranil upad populacije, prav odvisnost od migracij. Imigracija pa le ne 

more preprečiti staranja prebivalstva v Evropi, saj bi bilo število imigrantov, ki bi jih 

potrebovali za povrnitev mlajše populacije, večje kakor jo lahko sprejmemo v obstoječem 

političnem sistemu. Preveliko število imigrantov bi onemogočilo njihovo integracijo in 

sprejetje v družbo ter ogrozilo kulturni in socialni sistem družbe, v katero se 

priseljuje.Najenostavnejša in najbolj trajnostna rešitev za ohranitev naroda je povrnitev višje 

rodnosti, vendar se zdi, da je nizka rodnost trend, ki se bo še naprej ohranil, oziroma je novo 

stanje, s katerim se je treba sprijazniti. Navkljub temu je trenutno imigracija  učinkovito 

sredstvo za upočasnitev staranja prebivalstva, ki na kratki rok deluje, ter nenazadnje potreben 

ekonomski regulator, dokler se družbeni in ekonomski sistem ne privadi oziroma ne spremeni 

novo nastajajoče demografske strukture. Tem nižja bo stopnja, na kateri se bo rodnost 

stabilizirala, tem višji bo odstotek starejšega prebivalstva in posledično višja možnost 

zmanjšanja prebivalstva države (Grant idr. 2004). Razvitejše evropske države si torej proti 

zmanjševanju prebivalstva skušajo kratkoročno pomagati z imigracijo, medtem ko ravno 

nasprotno države vzhodne Evrope, ki so se poleg  nizke rodnosti primorane boriti še s 

problemom emigracije, kajti obetavno mlado prebivalstvo emigrira zaradi zastarele 

tehnologije, brezposelnosti in slabših življenjskih pogojev. Omenjeni pojav je poznan kot tako 

imenovani »beg možganov«, kar tem državam še dodatno otežuje boj proti staranju 

prebivalstva in posledično ohranitev ekonomske stabilnosti na dolgi rok(Kurek 2007). 

Dolgoročne napovedi glede svetovnega prebivalstva pravijo, da bodo tudi države v razvoju, 

katerih prebivalstvo trenutno najhitreje raste in imigrira v Evropo, in druge razvitejše države 

doživele upad rodnosti in posledično staranje prebivalstva, nakar skupaj z emigracijo sledi 

morebitno zmanjševanje prebivalstva. V tovrstnih državah je proces staranja prebivalstva še 

hitrejši in težje se bo prilagoditi na socioekonomske posledice, ki jih prinaša, ter nevtralizirati 

oziroma upočasniti ta pojav zaradi hitrega dogajanja in malo časa za implementacijo 

političnih ukrepov. Za srednje razvite države se pričakuje upad rodnosti pod mejo obnovitve 

prebivalstva že do leta 2030, manj razvite države bodo naslednje na vrsti. Začaran krog, s 

katerim so se prvotno soočale najbolj razvite države sveta, se bo torej ponovil s tistimi, ki jim 

sledijo. Pomembno je zavedanje nevarnosti oziroma neizogibnosti staranja prebivalstva in 

upada prebivalstva, ki se bo najverjetneje ponovil.Treba je smiselno izkoristiti množično 

mlado delovno silo in trajnostno upravljati z njenimi učinki tako, da bo država bogata, preden 

se njeno prebivalstvo začne starati (Guerin idr. 2015).Na tovrstni način bodo te države imele 

finančna sredstva, da se bodo lahkodlje časa soočale z novim demografskim stanjem, preden 

najdejo rešitev oziroma se prilagodijo na novo demografsko stanje, kar je vsekakor lažje v 

primeru, da je država finančno močna, ko se to zgodi. Nesporno je dejstvo, da staranje 

prebivalstva ni le prehodni pojav, temveč novo stanje, s katerim se je treba sprijazniti in nas 

bo prisililo v prilagoditev in spremembo družbenega in ekonomskega sistema na več različnih 

plasteh.To bo terjalo čas in finančna sredstva ter bo najverjetneje državo in njeno prebivalstvo 
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finančno prizadelo, preden se bo nov prilagojen sistem zagnal in ponovno povrnil boljše 

pogoje in finančno stanje. 

2.2 Staranje prebivalstva v Sloveniji in Evropski uniji ter ukrepi ekonomske politike 

Na strukturo prebivalstva imajo močan vpliv odločitve na mikro oziroma osebni ali družinski 

ravni. To so odločitve, ki jih prebivalstvo vsakodnevno sprejema in se navezujejo na kraj 

bivanja, velikost družine in njeno strukturo. Na primer mednarodna migracija predstavlja 

povzročitelja sprememb v strukturi države, bodisi države, iz katere emigrira, bodisi tiste, v 

katero imigrira, in povzroča torej s selitvijo ekonomske učinke v obeh. Prav tako lahko 

imigranti vplivajo na stopnjo rodnosti države, zlasti če je različna od stopnje rodnosti države, 

v katero imigrira. Prebivalstvo neposredno vpliva na naravni prirastek z osebnimi 

odločitvami, kot so, ali imeti otroke in koliko jih imeti. Na omenjeno odločitev največkrat 

vplivajo finančno stanje družine, stroški in dostopnost stanovanj za mlade družine, strošek 

vzdrževanja otrok ter največja težava sedanjega časa, ki je zaznamovana s hitrim življenjskim 

ritmom – usklajevanje poklicnega in družinskega življenja. Trendu manjših družin se 

pridružuje tudi trend materinstva v starejših fazah življenja. Med letoma 2001 in 2015 se je 

povprečna starost žensk pri porodu prvega otroka v EU povišala z 29 let, kar je že pozno, če 

pomislimo, da je nekaj desetletij nazaj znašala 20 let, na 30,5 leta (EUROSTAT 2018). Imeti 

otroke v starejših fazah življenja v veliko primerih pomeni nižjo plodnost in več možnosti za 

težave med nosečnostjo ter časovno stisko glede števila otrok, ki si jih družina želi, in 

presledka, ki so si ga zamislili med porodi, kar prav tako vpliva na manjše število otrok. 

Neplodnost je velika težava v boju proti nevtralizaciji staranja prebivalstva in se njen pojav 

viša s starostjo potencialnih staršev. V EU je po ocenah znanstvenikov z neplodnostjo 

obremenjenih kar 25 milijonov prebivalcev in v svetu en par med šestimi. V boju za dvig 

rodnosti je medicinski napredek naredil velike korake pri preprečevanju neplodnosti, v Evropi 

sta najbolj uspešni državi Češka in Anglija. V Sloveniji se prav tako borimo proti neplodnosti 

in osnovno zdravstveno zavarovanje krije vse stroške za zdravljenje plodnosti in umetno 

oploditev, rezultat česar je, da je kar 4 % vseh slovenskih otrok rojenih prek oploditve z 

biomedicinsko pomočjo (Slovenske novice 2016). 

Odločitve na mikroravni so praviloma odvisne od makrodejavnikov, kot so ekonomski 

položaj države, kjer lahko sklepamo, da so družine v državah z nestabilnim ekonomskim 

položajem previdne pri odločitvi števila otrok, izobrazba in ekonomska avtonomija žensk, 

vstop žensk na delovni trg, pri čemer je vredno omeniti, da je v razvitejših državah samostojni 

nadzor rodnosti samoumeven in močno vpliva na nataliteto. Napredek medicine in 

ozaveščanje glede zdravja sta lahko makrodejavnik, ki vpliva na mikroodločitve, kot so 

odločitve glede kajenja, alkoholizma, prehranjevalnih navad in podobno, kar vpliva na 

mortaliteto (Grant idr. 2004).  
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Na omenjene makrodejavnike in posledično na mikroodločitve je mogoče vplivati z vpeljavo 

ciljnih političnih ukrepov. Politični ukrepi so lahko usmerjeni v preventivo ali nevtralizacijo 

posledic demografskih trendov. Preventivni ukrepi so lahko posredni ali posredni. Neposredni 

so tisti, ki vplivajo na odločanje prebivalstva na mikroravni, na primer politične smernice, ki 

spodbujajo oziroma odbijajo prebivalstvo od imigracije, enako velja za odločitve glede 

rodnosti. Pari se praviloma odločajo za otroke, kadar rešijo stanovanjsko vprašanje in 

dosežejo ekonomsko samostojnost, pri čemer lahko vlada pomaga in rodnost spodbudi z 

vpeljavo subvencij za družine ter zakoni, ki ščitijo pravice mater na delovnem trgu in 

podobno. Posredni preventivni politični ukrepi so tisti, ki na makroodločitve oziroma 

odločitve posameznikov vplivajo prek makrodejavnikov, na primer enakosti spolov, 

izobrazbe, ekonomije (Grant idr. 2004).  

Politični ukrepi pri že nastalih posledicah demografskih trendov so usmerjeni predvsem v 

zmanjšanje socialnih in ekonomskih negativnih učinkov staranja prebivalstva in so konkretno 

politika dela, zakon o pokojninah, socialna varnost in podobno (Grant idr. 2004). 

V Sloveniji je Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve leta 2006 izdalo dokument z 

naslovom »Strategija za dvig rodnosti v Republiki Sloveniji«, v katerem opredeljuje temeljne 

cilje, na osnovi katerih bo v prihodnje oblikovala konkretne ukrepe. Raziskava kaže, da si pari 

večinoma želijo v povprečju več otrok, kakor jih imajo v resnici, in da so nagnjeni k 

odlaganju časa za ustvarjanje družine, zaradi česar se pogosto tudi zgodi, da je nikoli ne 

realizirajo. Da bi vlada olajšala ustanovitve družin z otroki in posledično spodbudila večjo 

rodnost v državi, so v strategiji izpostavili pet konkretnih ciljev in ukrepov za njihovo dosego:  

1. izboljšanje razmer za mlade družine in družine z več otroki. Ukrepi, ki so usmerjeni v 

dosego tega cilja, so uvedba premij za zgodnejše odločanje za otroka, zmanjšanje plačila 

za vrtec, reforma sistema financiranja vrtca, zagotoviti ustrezen vzgojno-varstveni 

dodatek za otroke, ki niso vključeni v vrtec, postopno znižanja cen programov (kar bi bilo 

mogoče doseči brez upada kakovosti vzgoje in varnosti z vključitvijo več otrok ob 

nespremenjeni kadrovski zasedbi, s čimer bi se znižal strošek na otroka), vzpodbuda  

delodajalcev za odpiranje internih vrtcev, vzpodbujanje medgeneracijskega sodelovanja 

(omogočiti pogoje za vzpostavitev družinskih servisov oziroma varovanje otrok s strani 

težje zaposljivih generacij), znižati stroške učbenikov, šolskih potrebščin in prevoza v 

šolo, uvesti enotno subvencioniranje šolske prehrane, zagotoviti subvencioniranje šole v 

naravi, izenačitev regionalnih pogojev za stroške šolanja otrok, zagotovitev trga zemljišč 

in stanovanj, uvedba prvega družinskega stanovanja za določen čas, zagotovitev 

zamenjave stanovanja (uvedba davka na zasebno lastnino, upoštevajoč število otrok, kar 

naj bi spodbudilo zamenjavo stanovanj starejših parov brez otrok z mladimi družinami), 

progresivna odvisnost državne premije od števila otrok, pospešitev reševanja vlog za 

zazidljivost, pravice iz pokojninskega zavarovanja, pogojene s številom otrok. 
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2. ustanovitev sistema za lažje usklajevanje poklicnega in družinskega življenja, Ukrepi so: 

vzpodbude delodajalcem, ki za polni delovni čas zaposlujejo starše po poteku 

starševskega dopusta, vzpodbude delodajalcem za zaposlitev staršev s skrajšanim 

delovnim časom, projekti za vzpodbujanje staršem naklonjenih podjetij, prilagajanje 

programov vrtcev glede na potrebe okolja in odpravljanje stereotipov glede delitve dela v 

gospodinjstvu. S pomočjo tovrstnih ukrepov bi družine občutile manj težav in odrekanja 

zaradi odločitve imeti otroke.  

3. zmanjševanje umrljivosti in števila splavov. Ukrepi na nacionalni ravni za preprečevanje 

samomorov, vzpodbujanje humanega in pozitivnega odnosa ginekologov do nosečnic in 

še nerojenega življenja, vzpostavitev učinkovitega sistema pomoči nosečnicam v stiski, ki 

razmišljajo o prekinitvi nosečnosti, plačilo splava in vzpodbujanje posvojitev ter 

rejništva. Zlasti če pomislimo, da se število rojstev manjša, je še toliko pomembnejše 

ohraniti čim večje število otrok pri življenju in v dobrem zdravju za obnovo prebivalstva. 

4. povečanje preventive in zdravja otrok, mladine in staršev. Namen je preprečiti izgube 

življenja novorojenčkov, otrok, dejanskih in potencialnih staršev prihodnosti. Ukrepi so: 

pripravljanje preventivnih programov za otroke in mladostnike, izboljšanje ravni 

zdravstvenega varstva nosečnic in še nerojenega otroka, zagotoviti ustrezno pomoč pri 

preventivi in zdravljenju neplodnosti ter spodbuditi pozitiven odnos zdravstvenega osebja 

do nosečih žensk. 

5. vračanje družbe k osnovnim vrednotam: življenje, družina, otroci. Ukrepi: seznanjenje 

javnosti z ukrepi Republike Slovenije za spodbuditev rodnosti, spodbujanje družinam 

prijazne družbe, vzpodbujanje nesenzacionalističnega poročanja medijev, organiziranje 

kampanje za promocijo vrednot: življenje, družina, otroci, uvesti predmet v vzgojno-

izobraževalnih ustanovah o etičnih normah in splošnih civilizacijskih vrednotah in 

predmet z demografskimi temami (MDDSZ 2006). 

Strategiji so mnogi očitali nekatere ukrepe, predvsem nesubvencioniranje splava, kajti 

povečanje števila neželenih otrok ne more biti rešitev za stabilnejšo demografsko rast države, 

še posebej, če se zavedamo, da je dolgoročni cilj ekonomska rast.  

Iz strategije od leta 2006 se je do leta 2017 dejansko uvedlo le malo ukrepov za dosego ciljev. 

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve(v nadaljevanju MDDSZ) opredeljuje ukrepe 

pod Zakonom o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, ki je bil prenovljen leta 2014. 

Zakon konkretno zajema dve področji(MDDSZ 2006): 

1. zavarovanje za starševsko varstvo in pravice, iz česar izhajajo pravica do dopusta, pravica 

do nadomestila, pravice iz naslova krajšega delovnega časa, pravica do plačila prispevkov 

v primeru štirih ali več otrok in pravica do nadomestila v času odmora za dojenje, 

2. družinske prejemke, kot so starševski dodatek, pomoč ob rojstvu otroka, otroški dodatek, 

dodatek za veliko družino, dodatek za nego otroka in delno plačilo za izgubljeni dohodek. 

Slovenija je poleg uvedbe političnih ukrepov pod pragom naravne obnove prebivalstva, 

vendar je stopnjo rodnosti skozi leta uspešno spremenila. Od leta 2001, ko je stopnja rodnosti 
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Slovenije znašala le 1,21, pod povprečjem ostalih držav EU, ki je takrat znašalo 1,45, je leta 

2016 zrasla na 1,58 in s tem skoraj dosegla povprečno stopnjo rodnosti EU 1,59 (EUROSTAT 

2018). Rezultati političnih ukrepov za dvig rodnosti so razvidni šele po daljšem obdobju, saj 

so ukrepi večino usmerjeni na dolgi rok.Zaradi tega razloga bi bilo smiselno pričeti z vpeljavo 

omenjenih ukrepov pred dejanskim upadom rodnosti in se tako morda izogniti številčnemu 

pomanjkanju v generacijah, kar škoduje ekonomskemu ciklu države. Rezultati političnih 

ukrepov za dvig rodnosti se kažejo počasi, njihova vpeljava je prav tako počasna in gredo 

skozi pet faz(Grant idr. 2004): 

1. pridobitev vseh potrebnih političnih soglasij, 

2. uvedba političnega ukrepa, 

3. implementacija političnega ukrepa, 

4. pričetek spreminjanja vedenja populacije v smeri političnega ukrepa, 

5. učinek spremembe vedenja doseže cilj političnega ukrepa. 

Od obdobja ponovnega dviga rodnosti bodo torej potrebna še desetletja za ocenitev zadnjih 

ciljnih rezultatov ukrepa, in sicer ko bo nova generacija vstopila na delovni trg in s tem 

pričela prispevati k ekonomski in socialni stabilnosti. Zaradi dolgega obdobja, preden se 

učinki začnejo povračati, so omenjeni ukrepi velikokrat politično nezanimivi v primerjavi s 

kratkotrajnejšimi rešitvami, ki pa dolgoročno ne bodo odpravile težave. Zato bi bilo treba 

ukrepati prej in preprečiti problem, preden se pojavi. Temu načelu bodo morda sledile države 

v razvoju, ki še imajo nekaj časa, preden jih prizadene upad natalitete. Zavedati se je treba, da 

je starejša demografska struktura prebivalstva novo nastala normalna situacija v veliko delih 

sveta in je ne bomo zlahka spreobrnili. Za uspešen dvig rodnosti je treba smiselno uporabiti in 

kombinirati več različnih političnih ukrepov in jasno je, da nimajo nujno vsi enakihučinkov v 

vseh državah, zatorej je nujno zbirati in analizirati podatke in se torej usmeriti v tiste ukrepe, 

ki tako kratkoročno kakor tudi dolgoročno proizvajajo največ učinkov. Tudi imigracija deluje 

le kot začasen dejavnik, ki omili posledice staranja in ga upočasnjuje, ne more pa ga 

spreobrniti, saj je število imigrantov, ki bi jih bilo treba sprejeti za rešitev problema staranja, 

enostavno nesprejemljivo za socialnopolitično stanje v Evropi. Torej naj bo imigracija le 

sredstvo za upočasnitev staranja, ki bo Evropi omogočilo pridobiti potreben čas, dokler se ne 

bodo začeli vračati učinki političnih ukrepov za spodbujanje rodnosti in povečanje števila 

aktivnih prebivalcev (Grant idr. 2004). Nemogoče je posploševati države, uvesti enake ukrepe 

in pričakovati enake rezultate, saj je vsaka država zaradi zgodovine, kulture in 

socialnoekonomskega ozadja unikat, ki terja individualen pristop. 

Veliko evropskih držav se za pridobitev časa v boju proti staranju prebivalstva in navsezadnje 

ohranitev konkurenčnost na ekonomskem trgu poslužuje imigracije. Imigranti so osebe, 

starostno primerne delu,ki ohranjajo nekoliko nižjo povprečno starost prebivalstva. Glede na 

potrebe delovnega trga države postavijo fleksibilnejše pogoje imigracijske politike za 

zakonito priseljevanje in izvajanje delovnih storitev imigrantov. Vstop imigrantov na evropski 

delovni trg je neizogiben zaradi pomanjkanja (in starosti) delovne sile. Če želimo ohraniti 
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konkurenčnost na svetovnem trgu, potrebujemo imigrante. Za imigracijo visoko 

kvalificiranega kadra evropske države že postavljajo hitrejše sprejemne postopke in učinkovit 

sistem za preglednost in kontrolo delavcev. EU je leta 2009 ustvarila program Modre karte 

EU (»EU Blue Card«), kjer gre za posebno rezidenčno in delovno dovoljenje višje 

kvalificiranega delovnega kadra imigrantov (Direktiva 2009/50/ES Evropskega parlamenta in 

Sveta o pogojih za vstop in,,,, prebivanje državljanov tretjih držav za namene 

visokokvalificirane zaposlitve. UL EU, št. L 155/17).   

V Evropi je zaradi višjega standarda, na katerega smo prebivalci navajeni, pomanjkanje 

predvsem delavcev, ki so pripravljeni opravljati najosnovnejša dela, zato potrebujemo tudi  

imigrante z nižje kvalificiranim delovnim profilom. Težava je v tem, da je tovrstni profil 

imigrantov tisti, ki po navadi imigrirajo masovno in jih je zato težko kontrolirati, kar pripelje 

do nezakonitih vstopov v državo, dela na črno ali nezmožnost dela.To pa pripelje do socialne 

izobčenosti, revščine in pogosto kriminala, posledično pa pripomore k predsodkom 

domačinov do imigracije. Delno so to področje nezakonitega priseljevanja pokrili leta 2014 s 

prenovljeno direktivo EU vsaj glede sezonskih delavcev tretjih držav z namenom zaščite tako 

imigrantov pred izkoriščenostjo kakor tudi EU (Direktiva 2014/36/EU Evropskega 

parlamenta in Sveta o pogojih za vstop in bivanje državljanov tretjih držav zaradi zaposlitve 

sezonskih delavcev. UL EU, št. L 94). Imigranti lahko prav tako zaprosijo za enotno 

dovoljenje za prebivanje in delo v državah članicah EU in si s tem zagotovijo pravno varnost, 

primerljivo državljanom EU, vendar pridobijo istočasno s pravicami tudi obveznosti. Ta 

direktiva, ki je bila izdana leta 2011, omogoča boljši pregled in kontrolo imigrantov 

(Direktiva 2011/98/EU Evropskega parlamenta in Sveta o enotnem postopku obravnavanja 

vloge za enotno dovoljenje za državljane tretjih držav za prebivanje in delo na ozemlju države 

članice ter o skupnem nizu pravic za delavce iz tretjih držav, ki zakonito prebivajo v državi 

članici. UL EU, št. L 343/1). 

Nemčija, katere stopnja rodnosti je nad povprečjem EU, je v letu 2016 dosegala stopnjo 1,59, 

vendar svojo stopnjo naravnega prirastka v nezanemarljivem deležu pripisuje rodnosti 

imigrantov (EUROSTAT 2018). Imigranti ženskega spola so v Nemčiji leta 2010 znašali 

približno 8% celotne ženske populacije Nemčije, vendar so k celotni rodnosti Nemčije 

prispevale za kar 17%. Imigranti iz manj razvitih držav (tovrstnih pa je v Nemčiji največ) 

običajno pri ustvarjanju družine sledijo družinskim trendom izvorne države, kjer so značilne 

številnejše družine, kar pojasnjuje visok delež, ki ga imigranti prispevajo k rodnosti države, ki 

jih gostuje. Tudi ta trend pa postopoma ugaša, kajti raziskave dokazujejo, da se stopnja 

rodnosti vsake nove generacije imigrantov bolj bliža stopnji rodnosti gostujoče države, torej 

se niža. Bistvo je torej, da je prispevek, ki ga imigranti prinašajo k rodnosti države, le začasno 

sredstvo za upočasnitev staranja, ne pa rešitev problema, ki bi konkretno bil vztrajen in 

konstanten dvig stopnje rodnosti (Cygan-Rehm 2014). 
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Francija je primer države, ki se s političnimi ukrepi za pospešitev rodnosti in spodbudne 

imigracijske politike učinkovito sooča s staranjem prebivalstva. Francija je bila prva od 

evropskih držav, ki je občutila upad rodnosti, daljšo življenjsko dobo in posledično staranje 

prebivalstva,ter je prva država, ki je pričela uvajati politične ukrepe za pospeševanje rodnosti 

s pričetkom v letu 1939 (Grant idr. 2004). Veljala je za državo z največjim deležem starega 

prebivalstva med letoma 1850 in 1950, zatorej je bila potreba po političnih ukrepih velika. 

Rezultati političnih ukrepov so razvidni v dejstvu, da je stopnja rodnosti Francije vedno nad 

povprečjem EU vse od leta 1975 in da se prebivalstvo države veča vsako leto bodisi zaradi 

pozitivnega naravnega prirastka kakor tudi zaradi pozitivnega neta migracij (več imigrantov 

kakor emigrantov). Pri tem je treba poudariti, da je Francija, ki dosega največjo stopnjo 

rodnosti med državami EU, že več let z 1,92 živorojenega otroka na žensko v letu 2016 svojo 

rast prebivalstva v veliki meri pripisala pozitivnemu naravnemu prirastku in le v manjšem 

delu pozitivnemu netu migracij (EUROSTAT 2018). Čeprav nad povprečje EU, je število 

živorojenih otrok na žensko še vedno pod stopnjo obnove prebivalstva, ki znaša 2,1, vendar 

pa vseeno predstavlja upanje v napredek.Kakor omenjeno, je implementacija spodbudnih 

političnih ukrepov za povečanje rodnosti dolgotrajen proces in Francija je bila pionir na tem 

področju. Posledično je prva država z rezultati, kar je vsekakor spodbudno za ostale države 

EU, ki uvajajo enako strategijo. 
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3 ZDRAVJE IN ZDRAVSTVENI SISTEM 

Ker je za razumevanje bistva magistrske naloge pomembno razumevanje tako trenda staranja 

prebivalstva kakor tudi zdravja, v tem poglavjupredstavimo z zdravjem povezane tematike. 

Najprej seosredotočimo na zdravstveni sistem na splošno in nato na zdravstveni sistem v 

Sloveniji in na zdravstveno politiko EU, saj gre za območje populacije naše praktične 

raziskave v empiričnem delu.  

3.1 Zdravstveni sistem 

Zdravstveni sistem je družbeni mehanizem, ki spreminja splošne človeške, materialne in 

finančne vire (inputi) v specializirane zdravstvene storitve (outputi) in slednje naprej v 

zdravstvene rezultate (outcome), ki so osredotočeni na izboljšanje javnozdravstvenega stanja 

družbe (Česen 1998).  

Kakor omenja Premik, lahko zdravstveni sistem razumemo kot »zdravstveno dejavnost 

(bolnišnični sistem s podpornim medicinskim sistemom), za druge pa zdravstveni sistem 

vključuje poleg medicinskega tudi druge sisteme, ki ljudem omogočajo zdravo živeti« 

(Premik 2007). Torej lahko na zdravstveni sistem gledamo ozko kot na suhoparno 

zdravstveno dejavnost ali pa širše kot na zdravstveno varstvo oziroma skupek sistemov in 

dejavnosti, ki izboljšujejo zdravje populacije.  Med glavne elemente zdravstvenega sistema 

štejemo (Česen 1998): 

1. zdravstveno politiko, 

2. zdravstveno dejavnost, 

3. zdravstveno zavarovanje, 

4. izobraževanje in usposabljanje, 

5. medicinsko znanost in zdravstvene tehnologije. 

Prvi tri elementi predstavljajo jedro zdravstvenega sistema, zadnji dve pa predstavljata 

podporni steber, vsi našteti elementi so pomembni za uspešno delovanje zdravstvenega 

sistema. Zdravstveni sistem je torej skupek elementov in aktivnosti ter njihovih medsebojnih 

povezav, kjer je glnvni cilj najboljše možno dosegljivo zdravje prebivalstva (Česen 1998). 
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Slika 5: Skupek aktivnosti, ki vplivajo na zdravje prebivalstva 

Vir: Zupanič Slavec 2007. 

Krepitev zdravja prebivalstva in zmanjševanje neenakosti v zdravstvenem stanju različnih 

skupin prebivalcev je kot glavni cilj javnega zdravstva mogoče doseči s kombinacijo različnih 

aktivnosti, to so izboljšanje fizikalnega okolja, promocija zdravja, ustrezna socioekonomska 

politikain zdravstvene dejavnosti (slika 5). 

Ko govorimo o sistemu zdravstvenega varstva je pomembno ločiti med primarnim in 

sekundarnim zdravstvenim varstvom. Primarno zdravstveno varstvo zajema najrazličnejše 

dejavnosti in ukrepe vseh državnih in družbenih inštitucij, katerih naloga je ohraniti, krepiti , 

izboljšati in varovati zdravje. Sekundarno zdravstveno varstvo je ožje usmerjeno in zajema 

dejavnost organiziranih državnih, javnih in zasebnih inštitucij, ki se ukvarjajo s problematiko 

poškodb in bolezni. Zdravstveno varstvo sodi med temelje socialne varnosti in politične 

stabilnosti. Za načrtovanje in izvajanje zdravstvenega varstva je odgovorno ministrstvo za 

zdravstvo. Država ima pravico in dolžnost, da z zakonom določa zagotovljeni obseg, 

kakovost in dostopnost zdravstvenega varstva za vse prebivalce in določa prednosti pri 

uresničevanju zdravstvenega varstva. Za zdravje ljudi so odgovorni tako posamezniki kot 

celotna družba. Država in vsi javni sektorji so soodgovorni za oblikovanje, sprejem in 

izvajanje zdravstvene politike in programov za krepitev zdravja(Vončina 2014). 

Zdravstveno varstvo je sistem družbenih, skupinskih in individualnih aktivnosti, ukrepov in 

storitev za krepitev zdravja, preprečevanje bolezni, zgodnje odkrivanje, pravočasno 

zdravljenje, nego in rehabilitacijo zbolelih in poškodovanih. Poleg tega zdravstveno varstvo 

vključuje tudi pravice iz zdravstvenega zavarovanja, s katerimi se zagotavlja socialna varnost 

v primeru bolezni, poškodbe, poroda ali smrti. Zdravstveno varstvo je torej eno od ključnih 

področij sistema socialne varnosti. Osnovni cilj zdravstvenega varstva je vsakemu prebivalcu 

zagotoviti najboljšo možno zdravstveno oskrbo in zdravje nasploh. WHO ga definira kot 

skupek vsek aktivnosti, katerih namen je promovirati, ohranjati in izboljšati zdravje 

populacije (WHO 2010). 
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EU sprejema sistem zdravstvenega varstva kot eno od osnovnih človekovih pravic in je tako 

opredeljena tudi v zakoniku. Človeška pravica do sistema zdravstvenega varstva pomeni, da 

ima vsak pravico do kakovostnih zdravstvenih storitev in pogojev za ohranjanje zdravja, kot 

so bivalni prostor, pitna voda, varna hrana in dobre higienske razmere.Pri tem v Evropi 

zdravje dojemamo kot javno dobrino in ne potrošnjo. 

Sistem zdravstvenega varstva praviloma mora pokrivati naslednje standarde človekovih 

pravic (NERSI 2017): 

1. dostopnost:zdravstveni sistem mora biti dostopen vsem posameznikom v enakovredni 

kakovosti in obsegu neglede na raso, veroizpoved, politično usmerjenost, ekonomski, 

socialni status ali kakršnokoli diskriminacijo.Vedno je treba zagotavljati socialno 

pravičnost. Dostopnost prav tako pomeni zagotavljati konsistentnih in zanesljivih storitev, 

ki so vedno najvišje možne kakovosti. 

2. razpoložljivost:Razpolagati je treba z zadostnim številom infrastrukture (bolnišnice, 

ambulante, izobraženo osebje itd.), dobrin (zdravila, oprema itd.) in storitev (prva pomoč 

in podobno) ter poskrbeti, da je vse našteto krajevno in časovno dostopno vsem. Uspešen 

sistem zdravstvenega varstva mora nuditi preventivo, oskrbo in kontrolo bolezni ter vsa 

potrebna zdravila. Skratka,treba je nuditi najvišjo možno kakovost storitve za vsakega 

posameznika posebej ob pravem času in na pravem mestu. 

3. dostojanstvo:zdravstvene inštitucije in izvajalci morajo zagotavljati dostojanstvo vsakemu 

pacientu z ozirom na kulturne razlike in različne potrebe glede na spol in starost, skladno 

z etičnimi smernicami.Nujno je upoštevati pravilo o zasebnosti informacij med pacientom 

in izvajalcem storitev. Pomembno je zagotoviti razumevanje in spoštovanje želja in potreb 

vseh pacientov, tudi v primeru, ko pacient zavrača zdravljenje.  

4. kakovost: potrebni so kontrolni mehanizmi za merjenje kakovosti storitev in časa, v 

katerem so storitve zagotovljene, ter informacijski sistem za zbiranje podatkov. Z 

učinkovito analizo podatkov se zdravstveni sistemi praviloma konstantno izboljšujejo in 

napredujejo na različnih ravneh in področjih, zato pravimo, da je zdravstveni sistem 

kompleksen in prilagodljiv sistem.  

Pri ohranjanju kakovosti, pripravi novih prilagojenih programov in njihovi uspešni 

implementaciji je potrebno (Eržen 2007): 

1. zbiranje podatkov zdravstvenega stanja prebivalcev in posameznih skupin ter pregled in 

analiza podatkov, 

2. proučevanje značilnosti pojavljanja bolezni ter dejavnikov tveganja za njen razvoj, 

3. konstantno merjenje ravni zdravja, s posebno pozornostjo na ogroženih skupinah, 

4. priprava ukrepov za izboljšanje zdravja ter koordinacija in spremljanje implementacije 

ukrepov, 

5. merjenje učinkovitosti ukrepov. 
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Zdravstveni sistem je prav tako znan kot odprti sistem, kajti na njegov glavni cilj, to je 

zdravje ljudi, vpliva veliko število zunanjih dejavnikov, ki so neodvisni oziroma nepovezani z 

zdravstvenim sistemom samem po sebi. Na splošno zdravje ljudi vpliva veliko dejavnikov, na 

primer izobrazba, genetična predispozicija, kakovost okolja, hrane in vode,ekonomsko stanje, 

kultura, družba in ostali socialni dejavniki. Zaradi vpliva vseh teh dejavnikov na zdravje je 

pomembno, da zdravstveni sistem deluje multidisciplinarno, kar pomeni, da požene svoje 

korenine na več področjih družbe in okolja. Poleg povezave s pacienti je povezan z 

organizacijami in izvajalci zdravstvenih storitev, farmacevtskimi družbami, organi za 

financiranje zdravja ter nenazadnje še s političnimi organi, to je neposredno Ministrstvo za 

zdravje. Vsi našteti elementi morajo za uspešen zdravstveni sistem delovati harmonično in 

skladno. Roemer je leta 1991 definiral zdravstveni sistem kot »kombinacijo virov, 

organizacije, financiranja in managementa, ki se zaključi v dostavi zdravstvene storitve 

populaciji« (World Bank 2007). Ko govorimo o virih, imamo v mislih najrazličnejše 

komponente zdravstvenega sistema, na primer predmetne, človeške, ekonomske in okoljske 

vire. Zelo pomemben poudarek je na upravljanju in distribuciji teh virov, ki so običajno 

omejeni in je zato z njimi treba smiselno upravljati in stremeti k izboljšanju zdravstvenega 

sistema in njegovih storitev z uporabo enake ali morda celo manjše količine virov. Za 

finančne vire veljajo pregledna raba javnih sredstev, racionalna izvedba programov, 

upravljanje stroškov in zagotavljanje dolgoročne finančne vzdržnosti sistema (Health 

Information and Quality Authority 2012). Izziviso izboljšati učinkovitost zdravstvenega 

sistema z enako vsoto vloženih virov prek odstranitve neučinkovitih in neprimernih storitev, 

racionalna raba zdravil, tako količinska kakor vsebinska, znižanje neproduktivnih 

administrativnih stroškov in vlaganje v infrastrukturo, ki je cenejša za vzdrževanje. Uspešen 

sistem zdravstvenega varstva je usmerjen v konstantno izboljšanje zdravja prebivalstva ter 

promovira, vzdržuje in izboljšuje zdravje svojih pacientov. 

Zdravstveni sistem, za katerega lahko rečemo, da uspešno deluje,mora dosegati naslednje 

(WHO 2010): 

1. izboljšati zdravstveno stanje populacije prek zdravstvene oskrbe, ki je usmerjena v ljudi in 

njihovo dobrobit, 

2. ne le zdraviti, temveč tudi ščititi populacijo pred zdravju škodljivimi dejavniki, 

3. ustanoviti stroškovno dostopne storitve vsem posameznikom in preprečiti nevarnost 

finančnih posledic ali celo revščine v primeru bolezni, 

4. informiranje in vključevanje posameznikov v odločitve glede njihovega zdravja in 

zdravljenja ter nenazadnje vključevanje posameznikov v odločitve, povezane z 

zdravstvenim sistemom in njegovim delovanjem. 

3.1.1  Modeli zdravstvenega varstva  

Evropske države so med prvimi na svetu razvile model zdravstvenega varstva. Poznamo tako 

javne kot zasebne/samoplačniške modele zdravstvenega varstva. Vsi sistemi zdravstvenega 
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varstva v Evropi so vezani na javna sredstva, torej imamo javni model zdravstvenega 

varstva.Osnovna predpostavka javnega modela zdravstvenega varstva in temeljna razlika od 

zasebnega je dojemanje zdravja kot javno dobrino oziroma osnovno človekovo pravico, kakor 

že omenjeno, in ne le tržno blago. Ker gre pri javnem zdravstvu za uporabo javnih sredstev, je 

neizogibno, da je tesno povezano s politiko države. Za zdravstveno politiko in zdravstveno 

varstvo je običajno odgovoren minister za zdravje. Pri koordinaciji zdravstvene politike igra 

veliko vlogo vlada, saj je zdravje prebivalstva povezano z veliko dejavniki, ki sodijo k ostalim 

sektorjem,ki jih usklajuje prav vlada (Premik 2007). 

Skozi zgodovino smo identificirali 4 osnovne modele zdravstvenega varstva, ki se med seboj 

razlikujejo predvsem po virih financiranja in sicer (Ennajar in Nessef 2018): 

1. Beveridgeov model, kjer se sistem zdravstvenega varstva financira iz državnega 

proračuna – davkov, je nastal leta 1948. Značilna je državna zdravstvena služba, kjer so 

zdravstvene storitve zagotovljene v osnovnih javnih zdravstvenih ustanovah. Države EU, 

ki se poslužujejo Beveridgeovega modela, so Velika Britanija, Irska, Švedska, Finska, 

Danska, Islandija, Španija, Portugalska, Grčija, Italija, Estonija, Ciper in Malta. 

2. Bismarckov model temelji na zdravstveno-zavarovalniškem sistemu že od leta 1883 in je 

kasneje prerastel v model socialnega zdravstvenega zavarovanja. Bismarckov model je 

nastal v Nemčiji, ko je nemški kancler Bismarck predlagal nemškemu parlamentu uvedbo 

obveznega zdravstvenega zavarovanja za delavce.  Prvi zdravstveno zavarovalniški 

sistem na svetu zahteva od vsakega državljana sklenitev osnovnega zdravstvenega 

zavarovanja. Zavarovanci lahko tako izbirajo med javnimi ali zasebnimi ponudniki 

zdravstvenih storitev, kar pri Beveridgeovem modelu ni mogoče. Države EU, ki imajo 

vpeljan ta sistem, so Slovenija, Avstrija, Nemčija, Francija, Nizozemska, Belgija, Češka, 

Slovaška, Luksemburg, Litva, Latvija in Madžarska.  

3.  Semaškov model, ki se je leta 1918 razvil v Sovjetski zvezi, kot model, prilagojen 

socialistični družbeni ureditvi. Značilnosti Semaškega modela je, da se celotni stroški 

zdravstvenih storitev financirajo iz državnega proračuna s centralnim planom. Pri 

Semaškovem modelu je zdravstvena služba v celoti podržavljena in ne dovoljuje zasebne 

dejavnosti.  

4. Tržni model, kjer je glavna značilnost tržna usmerjenost modela, ki sledi ekonomskemu 

načelu ponudbe in povpraševanja. Vsak posameznik se prostovoljno odloči za plačilo 

zdravstvenega zavarovanja, katero ni obvezno ali pa plačilo zdravstvenih storitev po 

potrebi. Višina zavarovalne premije se določi glede na zdravstveno tveganje 

posameznika, kot na primer vpliv zunanjih faktorjev (kajenje, uživanje alkohola, 

prekomerna debelost, itd) in prirojene motnje ter bolezni. Torej so lahko premije glede na 

zdravstveno tveganje prebivalcev zelo visoke, rezultat česa je veliko število prebivalstva 

brez zdravstvenega zavarovanja. Značilne so tudi visoke cene zdravstvenih storitev, kajti 

večinoma zdravstvene ustanove sodijo v zasebni sektor.  Tržni model najdemo v 

Ameriki, kjer je približno 20 odstotkov prebivalstva brez zdravstvenega zavarovanja in v 

manj razvitih državah sveta. 
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Glede na dejstvo, da so opisani modeli nastali pred več desetletij ter da se s časom potrebe 

družbe spreminjajo, imajo danes ti modeli tako prednosti kakor tudi slabosti. Semaškov model 

je na začetku dosegal dobre rezultate zdravljenja in zagotavljal prebivalstvu zadostno število 

zdravstvenih ustanov in kakovostno tehnologijo, kar se je s časom spremenilo zaradi trendov 

bolezni, neusklajenostjo med ponudbo zdravstvenih storitev in dejansko potrebo prebivalstva, 

zastarela tehnologija itd,.. Prav tako je tržni model zdravstvenega varstva potreben prenove in 

reform, kajti dejstvo, da je 20 odstotkov Američanov brez zdravstvenega zavarovanja, ni 

sprejemljivo. V zadnjih desetletjih so se socialno ogroženim državljanom približali z 

ustanovitvijo skladov Medicare in Medicaid, z namenom kritja zdravstvenih stroškov socialno 

ogroženim skupinam (Ennajar in Nessef 2018). V Evropi pa kakor smo omenili, je dejstvo, da 

pri Beveridgeovem modelu država z javnim financiranjem omogoča enakovredno zdravstveno 

varstvo prav vsakemu državljanu, nedvomno velika prednost. Pri tem modelu pa obstaja 

nevarnost omogočanja zdravstvene varnosti zastonj, vendar na račun nižje kakovosti, kar je 

velika slabost, če pomislimo, da v 21. stoletju v EU svojim prebivalcem ne omogočamo 

najvišje možne zdravstvene oskrbe. Nasprotno lahko Bismarckov model zagotavlja najvišjo 

možno kakovost, vendar obstaja nevarnost, da si je ne bo mogel privoščiti vsak, ki jo 

potrebuje. Ena od glavnih prednosti sistema socialnega zavarovanja proti Beveridgeovem 

modelu je stabilnejši vir financiranja. Zavarovalne inštitucije namensko in redno pridobivajo 

zavarovalne premije in prispevke, s katerimi financirajo sistem zdravstvenega varstva in se s 

tem stabilnim prihodkom izognejo možnosti, da je delež, ki jim pripada iz javnega proračuna, 

manjši kakor pričakovano zaradi visoke konkurence, saj je veliko drugih socialnih in 

ekonomskih področij, s katerimi si Beveridgeov model zdravstvenega varstva deli državni 

proračun. Slaba plat financiranja pri Bismarckovem modelu je povišanje stroškov 

zaposlovanja v primeru, da socialno zavarovanje bremeni delodajalca, kar lahko prispeva k 

sivi ekonomiji, odločitvi o manjšem številu zaposlencev ali podobno. Po drugi strani lahko 

prav tako bremeni zdravstveni sistem, saj je eden od ciljev zdravstvene politike minimizirati 

stroške managementa in administracije.Znano pa je, da sistem socialnega zavarovanja terja 

veliko administrativnih postopkov in posledično z njimi povezane stroške (Cichon in 

Normand 1994). 

Pri Bismarckovem modelu so raziskave pokazale, da je v veliko primerih kakovost 

zdravstvenih storitev višja, saj imajo zavarovanci možnost izbire med izvajalci zdravstvenih 

storitev, ki so nato glede ne izvedeno storitev plačani iz zavarovalnega sklada in je torej v 

njihovem finančnem interesu imeti in ohraniti paciente ter dodaten trud vnesti v kakovost 

storitve zaradi konkurence, ki jo prispeva zavarovančeva možnost izbire (Cichon in Normand 

1994). Bismarckov model lahko razumemo kot tržno usmerjen sistem v primerjavi z 

Beveridgeovim, saj je osnovna misel, ki se porodi pri Bismarckovem modelu, da je 

neposredno povezan z zaposlovanjem.Zaposlene torej ohranja pri zdravju, da bi bili 

učinkoviti,medtem ko je pri Beverdigeovem modelu pogoj za zdravstveno varstvo le 

državljanstvo in ga v celoti financira država.  
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Cichon in Normand (1994) vsvojem skupnem delu svarita pred pomanjkljivostmi obeh 

modelov in sta mnenja, da bi se sistem zdravstvenega varstva bistveno izboljšal, če bi v 

zdravstvenem sektorju vpeljali reformo, ki bi Bismarckov in Beveridgeov model združila, in 

bi na tovrsten način izkoristili prednosti obeh modelov ter istočasno odstranili vse več 

slabosti.  

3.1.2 Zdravstveni sistem v Sloveniji 

Leta 1992 je Slovenija sprejela reformo zdravstvenega varstva, po kateri je bil ponovno 

uveden Bismarckov model zdravstvenega varstva in opuščen prejšnji, socialistični 

samoupravni model. Kakor že omenjeno so zdravstvene storitve dodeljene glede na veljavno 

zdravstveno zavarovanje, torej je upravičenje do zdravstvenih storitev vezano na prijavo v 

zavarovanje in na plačilo zahtevanega prispevka ali premije. Zdravstveno zavarovanje je 

posebna oblika zavarovanja, ki lajša finančno breme v primeru poslabšanja zdravja ali 

nezgode. Obvezno ali osnovno zdravstveno zavarovanje izvaja Zavod za zdravstveno 

zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju ZZZS). Obvezno zdravstveno zavarovanje nudi vsem 

osebam enakopraven dostop do storitev in programov zdravstvenega varstva. Zavezanci za 

plačilo prispevkov so zavarovanci,delodajalci in drugi zavezanci (Zavod Republike Slovenije 

za zaposlovanje, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Republika Slovenija, 

občine, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije). Po zakonu se zahtevani prispevek 

obveznega zdravstvenega zavarovanja obračuna vsakemu posamezniku posebej glede na 

višino vira prihodka (plača, pokojnina, socialna podpora, invalidnina itd.) oziroma 

delodajalcu ali ustanovi glede na višino finančnega vira. Zaradi tega pravimo, da je sistem 

obveznega zdravstvenega zavarovanja vzpostavljen po načelih socialne pravičnosti ter 

solidarnosti med bolnimi in zdravimi, mladimi in starimi, revnimi in bogatimi. Vsak plača 

glede na zmožnosti neglede na to, ali se zdravstvenih storitev poslužuje ali ne.Osnove, od 

katerih se plačujejo prispevki za obvezno zdravstveno zavarovanje, so (ZZZS 2018): 

1. bruto plača, 

2. bruto nadomestilo za čas odsotnosti z dela, 

3. osnova, od katere se po posebnem zakonu plačuje davek od osebnih prejemkov, 

4. bruto osnova za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, 

5. nadomestilo oziroma denarna pomoč, 

6. pokojnina z varstvenim dodatkom, 

7. preživnina po predpisih o preživninskem varstvu kmetov, 

8. izplačani prejemek, 

9. minimalna plača, 

10. povprečna bruto plača v Republiki Sloveniji za mesec oktober predhodnega koledarskega 

leta, 

11. povprečna letna bruto plača v Republiki Sloveniji, preračunana na mesec, 
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12. drugi prejemki iz delovnega razmerja, vključno s stimulacijami, bonitetami ter povračili 

stroškov v zvezi z delom, ki presegajo s predpisom Vlade RS določen znesek teh 

prejemkov.  

Po ZZZS obvezno zdravstveno zavarovanje omogoča zavarovanim osebam uveljavljanje 

pravic do zdravstvenih storitev, zdravil, medicinskih pripomočkov ter do denarnih 

nadomestil, kot so nadomestilo plače med začasno zadržanostjo od dela in povračilo potnih 

stroškov v zvezi z uveljavljanjem pravic do zdravstvenih storitev. Ker v nekaterih primerih 

obvezno zdravstveno zavarovanje ne krije vseh zdravstvenih storitev in zdravil, mora 

zavarovanec sam pokriti razliko do polne vrednosti storitve. Zaradi tega imajo zavarovanci 

možnost dopolniti obvezno zdravstveno zavarovanje s plačilom prostovoljnega ali 

dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Prostovoljno zdravstveno zavarovanje namesto 

ZZZS izvajajo osebne zavarovalnice (ZZZS 2018).  Prostovoljna zdravstvena zavarovanja so 

(Vončina 2014): 

1. Dopolnilno zdravstveno zavarovanje, je zavarovanje v katerega se vključijo tisti 

posamezniki, ki so na podlagi zakona zavezanci k doplačilom pri uporabi zdravstvenih 

storitev, katere v predpisanem deležu krije obvezno zdravstveno zavarovanje. 

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje torej krije tisti dej priznane zdravstvene storitve, 

ki ga ne krije obvezno zdravstveno zavarovanje. 

2. Nadomestno zdravstveno zavarovanje, je zavarovanje v katerega se vključijo 

posamezniki, ki nimajo pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Večinoma 

nedržavljani, ki morajo stroške zdravstvenih storitev kriti sami ali pa se vključijo v 

nadomestno zdravstveno zavarovanje in so tako stroški pokriti. 

3. Dodatno zdravstveno zavarovanje, je zavarovanje, v katerega se vključijo 

posamezniki, ki imajo potrebo po uveljavljanju zdravstvenih storitev, ki jih osnovno 

zdravstveno zavarovanje ne zagotavlja. 

4. Vzporedno zdravstveno zavarovanje, je zavarovanje, katero zavarovancem krije 

stroške zdravstvenih storitev, ki jih osnovno zdravstveno zavarovanje krije delno ali v 

celoti a jih zavarovane osebe uveljavljajo pod drugimi pogoji.  

Sistem zdravstvenega varstva v Sloveniji je torej financiran tako iz javnih, kot tudi zasebnih 

sredstev. Javni vir sredstev financiranja je obvezno zdravstveno zavarovanje ter proračunska 

sredstva države in občin. K zasebnim virov sredstev prištevamo sredstva prostovoljnih 

dodatnih zdravstvenih zavarovanj in del sredstev nezgodnih zavarovalnic, neposredna plačila 

za zdravstvene storitve, zdravila in medicinske pripomočke. Sredstva pridobljena iz 

obveznega zdravstvenega zavarovanja predstavljajo glavni vir financiranja sistema 

zdravstvenega varstva. 

Po ocenah OECD je sistem zdravstvenega varstva v Sloveniji med najboljše delujočimi v 

Evropi. Za še dodatno izboljšanje sistema je v dejavnosti nacionalni program zdravstvenega 

varstva Slovenije oziroma resolucija plana zdravstvenega varstva 2016-2025, ki vključuje 
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strategijo razvoja zdravstvenega varstva z namenom, vizijo in poslanstvom, načeli, cilji, 

prednostnimi razvojnimi področji, skratka ključnimi elementi strateškega načrtovanja. V 

skladu z zakonom so v dokumentu predstavljene podlage za razvoj zdravstvenih dejavnosti na 

posameznih ravneh, vključno z izobraževanjem in izpopolnjevanjem kadrov, opredeljene 

prednostne naloge (aktivnosti in ukrepi), ki se načrtujejo za obdobje od leta 2016 do 2025, in 

podlage za razvoj sistema zdravstvenega zavarovanja. Nacionalni program zdravstvenega 

varstva opredeljuje način zagotavljanja teh usmeritev ob upoštevanju celovitega sistema 

zdravstvenega varstva, gospodarskih in družbenih razmer v Sloveniji in vseh dejavnikov, ki 

pomembno vplivajo na zdravje prebivalstva. Programi za krepitev zdravja posegajo na mnoga 

področja zunaj zdravstva.Resolucija predstavlja podlago za razvoj zdravstva v Sloveniji v 

naslednjih šestih letih ter za pripravo in sprejetje ustreznih predpisov s področja 

zdravstvenega zavarovanja in zdravstvene dejavnosti ter ohranja vizijo kakovostnega in vsem 

dostopnega javnega zdravstva. V središče postavlja uporabnika in izvajalca ter si v 

predvidenih ukrepih prizadeva za:  

1. Krepitev in varovanje zdravja ter preprečevanje bolezni. 

2. Optimizacijo zdravstvene oskrbe. 

3. Povečanje uspešnosti sistema zdravstvenega varstva. 

4. Pravično, solidarno in vzdržno financiranje zdravstvenega varstva (Uradni list RS, št 

25/2016). 

Za uspešno delovanje zdravstvenega sistema je zelo pomembna organizacija zdravstvenih 

storitev. Z namenom najbolj racionalnega povpraševanja po zdravstvenih storitvah je 

organizacija zdravstvenih storitev razdeljena na primarno, sekundarno in terciarno raven. 

Organizacija zdravstvenih storitev se deli na (Ministrstvo za zdravstvo 2013) : 

1. Primarnaorganizacijska raven predstavlja prvi in neposredni stik pacienta z 

zdravstvenim osebjem, torej javnimi ponudniki splošnih zdravstvenih storitve in 

zasebniki, ki imajo sklenjeno pogodbo z ZZZS. Prvo raven sestavljajo zdravstvene 

službe splošne medicine, zdravstveni domovi in ambulante, ki so hitro in enostavno 

dostopne prebivalstvu. Primarno raven praviloma uresničujejo občine in se poleg z 

diagnosticiranjem in zdravljenjem ukvarjajo tudi s promocijo zdravja in zdravega 

načina življenja, preprečevanje bolezni, svetovanje in vzgojo pacientov. 

2. Sekundarno organizacijsko raven sestavljajo specializirane ambulantne storitve in 

bolnišnice, do katerih pacienta napoti splošni zdravnik na primarni ravni.Dejavnosti 

sekundarne ravni torej obsegajo diagnostiko in zdravljenje bolezni. Sekundarna raven 

je torej nadgradnja primarne ravni. 

3. Terciarno raven sestavljajo klinike, inštituti in drugi pooblaščeni zdravstveni zavodi, 

kjer gre za visoko specializirano zdravljenje, znanstveno in raziskovalno delo ter 

izobraževanje in usposabljanje.  
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Naštete organizacijske ravni morajo medsebojno usklajene in dobro organizirane, saj je to 

pogoj za uspešno delovanje javne zdravstvene službe. V Sloveniji se žal soočamo s 

pomanjkanjem splošnih zdravnikov v nekaterih regijah. Sodobni trendi v medicini in 

zdravstvu so prisilili prenos dela iz sekundarne na primarno raven, kar vodi v 

preobremenjenost. Staranje prebivalstva ima pomembno vlogo, ker se povečuje število 

kroničnih bolnikov, zaradi česar so v zdravstvenem sistemu in njegovi organizaciji potrebne 

prilagoditve in spremembe (Ministrstvo za zdravje 2013).  

Bismarckov model, kakor ga ima Slovenija predstavlja težavo v povezavi s staranjem 

prebivalstva, saj je zavarovanje, kakor smo že omenili, povezano z zaposlenostjo in staranjem 

prebivalstva. Veča se tudi število nezaposlenih, tj. upokojencev, ki bodo morali obvezno 

zdravstveno zavarovanje kriti iz lastnih sredstev. Znano pa je tudi, da finančna sredstva iz 

naslova pokojnin v večini primerov niso visoka. Posledica bo lahko večje število prebivalcev 

z neurejenim zdravstvenim zavarovanjem oziroma signifikantna finančna bremenitev za 

starejše prebivalce glede na njihove nizke prihodke. 

3.2 Zdravstvena politika Evropske unije 

Poleg nacionalne politike zdravja, ki jo vodi Slovenija, kakor tudi vse ostale države, ima EU 

svojo lastno zdravstveno politiko, katere namen je dopolnjevati nacionalne politike svojih 

držav članic in zagotoviti vsem prebivalcem EU dostop do kakovostne zdravstvene oskrbe. 

Nacionalne politike držav so odgovorne za organizacijo zdravstvenega varstva in njegovo 

izvajanje v lastnih državah, ko gre za uresničevanje skupnih zdravstvenih ciljev EU, pa jim 

pomaga zdravstvena politika EU, ki z združevanjem virov ustvarja ekonomijo obsega in 

pomaga pri reševanju skupnih izzivov, kot so nevarnosti za zdravje, posledice staranja 

prebivalstva za zdravstveni sistem in podobno. EU poleg sprejemanja zakonodaje in 

standardov za zdravstvene proizvode in storitve zagotavlja tudi financiranje zdravstvenih 

projektov po vsej EU.Zdravstvena politika EU se osredotoča na varovanje in izboljševanje 

zdravja, zagotavljanje enakega dostopa do sodobnega in učinkovitega zdravstvenega varstva 

za vse Evropejce ter usklajevanje morebitnih hudih nevarnostih za zdravje, ki ogrožajo več 

kot eno državo EU. Preprečevanje bolezni in odziv nanje sta pomemben del javnozdravstvene 

politike EU. Preventiva zajema več področij, denimo cepljenje, boj proti protimikrobni 

odpornosti, ukrepe proti raku in odgovorno označevanje živil. (Evropska komisija 2014). 

Temeljne vrednote zdravstvene politike EU so (Eržen 2007): 

1. zdravje kot osnovna človekova pravica, 

2. enakost in solidarnosti pri dejavnostih, povezanih z zdravjem  – tako med državami kakor 

tudi znotraj posamezne države, 

3. sodelovanje in odgovornost posameznikov, skupin, institucij in skupnosti za konstanten 

razvoj zdravja. 
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Od leta 2011 velja sporazum med javnimi zdravstvenimi organizacijami oziroma zavodi v 

EU. Zaradi politično olajšanih migracijskih tokov prebivalcev EU, ki pogosto delajo zunaj 

svoje domorodne države v drugi državi članici EU, in nenazadnje zaradi turističnih potovanj 

državljanov EU v drugih partnerskih državah velja direktiva, da se lahko državljani EU z 

upravičenim razlogom zdravijo v drugih partnerskih državah in so ob tem v državi EU, kjer 

imajo sklenjeno zdravstveno zavarovanje, upravičeni do povračila stroškov v višini zneska za 

enako zdravljenje v rezidenčni državi EU, kjer imajo sklenjeno zavarovanje. Najenostavnejše 

je izmenjava storitev izvedljiva z evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja, ki se jo pridobi 

brezplačno in jo izda nacionalni zavod zdravstvenega zavarovanja ter velja eno leto (Evropska 

komisija 2014).  

»EU ima skupno zdravstveno strategijo, ki temelji na štirih načelih: 

1. Evropejci imajo skupne zdravstvene vrednote, 

2. zdravje je naše največje bogastvo, 

3. vprašanja v zvezi z zdravjem je treba vključiti v vse politike, 

4. EU mora sodelovati pri vseh vprašanjih, ki zadevajo svetovno zdravstveno politiko. 

Skupni cilji pa so naslednji: 

1. spodbujanje zdravja starajočega se prebivalstva, 

2. zaščita državljanov pred nevarnostmi za zdravje, 

3. podpora dinamičnim zdravstvenim sistemom in novim tehnologijam« (Evropska komisija 

2014). 

Zdravstvena politika EU se zaveda pomembnosti programov za promocijo zdravja in jih 

posledično že desetletja vpeljuje z namenom ozaveščanja javnosti o pomembnosti zdravja in 

kako ga ohraniti. Z ozaveščanjem o dejavnikih tveganja za zdravje lahko zmanjšamo 

pogostost veliko kroničnih bolezni, kot so na primer rakava obolenja, bolezni srca in ožilja, 

bolezni dihal, sladkorna bolezen, duševne in druge kronične bolezni. Te bolezni predstavljajo 

poleg vira trpljenja za prizadete bolnike tudi velik strošek za državo, kajti dosegajo kar 80 % 

stroškov zdravstvenega sistema. Z naložbo v promocijo zdravja lahko znatno vplivamo na 

njihovo pogostost, saj so povezane s štirimi dejavniki tveganja za zdravje, to so kajenje, 

škodljivo uživanje alkohola, nepravilna prehrana in pomanjkanje telesne aktivnosti. EU 

posledično vlaga v različne kampanje za promocijo zdravega življenjskega sloga, predpise 

zdravja na delovnem mestu, predavanja o zdravju v šolah, širjenje ozaveščenosti in 

dostopnosti informacij ter posebne in ciljno usmerjene podporne akcije, na primer akcije za 

opuščanje kajenja in podobno (Evropska komisija 2014). Promocija zdravja je proces, ki 

omogoča ljudem povečati nadzor nad svojim zdravjem s poznavanjem dejavnikom tveganja 

ter svoje zdravje krepiti in ga ohraniti z uveljavljanjem smernic zdravega življenjskega sloga 

v svoj vsakdanjik, kar se bo posledično prenašalo naprej z generacijami (Trbič 2017) .  

EU je prav tako razvila strateški načrt 2016–2020 za ohranitev zdravja in varnosti hrane, 

katerega glavni cilji so (European Commission 2017): 
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1. ščititi, ohranjati in izboljšati zdravje v sožitju z modernizacijo zdravstvenega sistema, 

2. prizadevati si, da je vsa hrana in krma za živino v EU varna prav tako kakor vsa zdravila, 

označena na EU teritoriju, ter prizadevati si za promocijo svetovne prepoznavnosti 

standardov EU, 

3. zaščita okolja prek zaščite zdravja živali in rastlin ter posledično človeka, 

4. prispevati k vzdrževanju dobro vpeljanega in poštenega tržišča s hrano, agrikulturnimi 

proizvodi in zdravili. 

Zdravje in hrana sta med najbolj pomembnimi ekonomskimi sektorji in je zatorej pomembno, 

da pri inovacijah in modernizacijah teh sektorjev proizvodi ohranijo svojo kakovost in 

varnost. Do njunega poslabšanja bi lahko prišlo na račun minimizacije stroškov in 

maksimizacije dobička, kakor pri številnih tržno usmerjenih sektorjih. Zato je strateški načrt 

EU za zaščito hrane in zdravja velikega pomena za ohranjanje dolgoročnega zdravja in 

kakovosti življenja prebivalcev (European Commission 2017). Sredstva, ki jih EU in 

posamezne države vložijo v promocijske in preventivne programe za zdravje in njegovo 

ohranjanje, niso strošek, temveč naložba, ki se povrne v obliki bolj zdravega prebivalstva in 

posledično manj finančno obremenjenega zdravstvenega sistema, kakor bi bil sicer, če 

tovrstnih programov ne bi izvajali. 

V povezavi z WHO je v Evropi od leta 2012 v teku tudi strategija Health 2020, ki zajema 

področje 53 evropskih držav. Namen je izboljšanje zdravja, javno zdravstvo posameznih 

držav ter predvsem zmanjšati neenakosti v zdravju prebivalstva. V Evropi je velik razpon v 

zdravju med državami. Za zdravje so zelo pomembni okolje in razmere, v katerih smo rojeni, 

odraščamo, delamo in se staramo. V Evropi je razpon med temi neenakostmi še vedno znaten 

tako med državami kakor tudi med socialnimi skupinami znotraj posameznih držav. Te 

neenakosti v socialnih okoljih pogosto vodijo v neenakost na stopnji zdravja, ki jo 

posamezniki dosegajo. Neenakosti med evropskimi državami v številu zdravih let življenja, 

pričakovani življenjski dobi in podobno se bodo še povečale zaradi izziva demografskih, 

socialnoekonomskih ter okoljskih sprememb, če oblasti ne bodo ukrepale. Prav zaradi tega je 

pomembna Health 2020, katere cilj je zmanjšati ta razpon in vzpostaviti podobnejše rezultate 

evropskih zdravstvenih sistemov. Health 2020 ima dva glavna cilja (WHO 2012): 

1. zmanjšati neenakosti v Evropi na področju zdravja, 

2. izboljšanje vodenja in participativnega upravljanja zdravstvene inovacije, vodstvo in 

zmogljivost za nadaljnji razvoj. 

Pri doseganju prvega cilja je politika osredotočena na nove reforme, ki bi spremenile pogled 

na zdravje, in sicer da bi družba in predvsem državni organi sprejemali zdravje kot njihovo 

odgovornost in dolžnost do prebivalcev ter nenazadnje osnovno človekovo pravico, ki jo 

morajo zagotoviti čisto vsakemu prebivalcu. Health 2020 torej postavlja smernice, ki naj bi 

jim vlade sledile (WHO 2012): 

1. vključevati sodelovanje javnosti pri oblikovanju učinkovitejših politik, 
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2. upoštevati vrednote, prednostne naloge in skrbi širše družbe, 

3. sprejemati pristope, ki gradijo družbeno kohezijo, socialno vključenost in splošno dobro 

počutje družbe. 

Ukrepi, ki naj bi uokvirili politiko Health 2020, so povezani s socialno platjo (WHO 2012): 

1. zmanjšati moč socialnih determinant, ki vplivajo na zdravje že od prvih let posameznika, 

in sicer z vzpostavitvijo univerzalnih politik za izboljšanje zdravja vseh, 

2. osredotočanje na najbolj prizadete skupine, 

3. prilagoditev politike na način, da neposredno obravnava tudi socialni dejavnik pri zdravju 

in se glede na zdravje in socialno raven posveti vsakemu posamezniku tako, da bosta 

ukrep in rezultat kar se da sorazmerna.  

Za dosego drugega cilja politike Health 2020 okvir politike opredeljuje načine, na katere 

lahko novo vodstvo sodeluje z inovativnimi pristopi za obravnavanje dejavnikov vedenja, 

okoljskih sprememb, zdravstvenega varstva, zagovorništva in mrežnega povezovanja. 

Opredeljuje ukrepe, ki so potrebni za združitev številnih partnerjev in mobilizacijo široko 

zastavljene politične in kulturne podpore za trajnostni in odgovorni pristop k razvoju zdravja. 

Health 2020 izpostavlja štiri območja, ki naj bi imela prednosti (WHO 2012): 

1. vlagati v zdravje skozi celotno življenjsko obdobje posameznikov, 

2. osredotočiti se na glavne nalezljive in nenalezljive evropske bolezni, 

3. okrepiti zdravstvene sisteme in zmogljivost javnega zdravstva, kar vključuje izboljšanje 

sistema prve pomoči in podobno, 

4. vzpostavitev mreže podpornega okolja, kar bo krepilo zdravje ljudi. 

Zdravstvene politike so izrednega pomena za nadaljevanje doseganja dobrih zdravstvenih 

rezultatov. Združevanje zdravstvenih politik je vsekakor učinkovitejši pristop, saj se na 

tovrstni način prek sodelovanja in transparentnega posredovanja informacij posamezne države 

učijo druga od druge in si pomagajo za doseganje skupnega rezultata, ki je zdravje 

prebivalstva. 

Zdravstvena politika se med drugim skuša prilagoditi staranju prebivalstva. Čeprav 

prebivalstvo živi dlje, se leta zdravih let življenja niso bistveno povečala in tako splošno velja, 

da Evropejci preživijo 20 % življenja v slabem zdravju, kar poleg bremenitve posameznega 

bolnika bremeni nacionalne zdravstvene sisteme. »Evropsko partnerstvo za inovacije za 

aktivno in zdravo staranje« je iniciativa, ki jo je EU vpeljala leta 2011. Glavni cilj je do leta 

2020 podaljšati leta zdravega življenja populacije za dve leti (Evropska komisija 2014). 

Podaljšanje let zdravega življenja in skrajšanje nezdravih let pred smrtjo bi bistveno 

pripomoglo k zmanjšanju stroškov in bremenitve zdravstvenega sistema. Zdravstveni sistem 

in politika, ki promovirata zdravo staranje prebivalstva bi po mnenju strokovnjakov torej 

upočasnilo rast stroškov. Iz rezultatov je razvidno, da so ljudje, ki so se starali v državah z 

razvitim zdravstvom in zdravstveno politiko, ki promovira zdravo staranje, veliko bolj zdravi 
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v celotnem obdobju življenja in da je prav zato vsota zdravstvenih stroškov, ki so jih 

povzročili skozi celotno življenje, znatno nižja od stroškov, ki so jih v življenju povzročili 

prebivalci, ki so živeli manj časa v zdravstveno manj razvitih državah, kjer ne promovirajo 

zdravega staranja. Nacionalna zdravstvena politika in zdravstveni sistemi so prav tako odvisni 

od demografskih sprememb in se morajo konstantno prilagajati novim demografskim 

strukturam, če želijo ohraniti svojo uspešnost (Rechel idr. 2009). 
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4 EMPIRIČNA RAZISKAVA VPLIVA STARANJA PREBIVALSTVA NA 

ZDRAVJE IN ZDRAVSTVENI SISTEM 

Dodana vrednost naše magistrske naloge je empirični del, pri čemer bomo izvedli dejansko 

raziskavo z namenom ugotoviti vpliv staranja prebivalstva na zdravje prebivalstva na 

agregatni ravni in na zdravstveni sistem v Sloveniji in EU. 

4.1 Predstavitev raziskave in metodologija 

Za lažjo izpeljavo ter interpretacijo analize in boljše razumevanje rezultatov smo se odločili 

izvesti dve vsebinsko ločeni regresijski analizi in pri tem postavili dve hipotezi: 

Hipoteza 1: Staranje prebivalstva statistično značilno negativno vpliva na zdravstveno stanje 

prebivalstva neke države. 

Hipoteza 2: Staranje prebivalstva statistično značilno negativno vpliva na uspešnost 

zdravstvenega sistema. 

Regresijska analiza je metoda za analizo vpliva med proučevanimi spremenljivkami, ko na 

primer želimo dokazati vpliv ene ali več neodvisnih spremenljivk na eno odvisno 

spremenljivko. Poznamo enostavno linearno regresijsko analizo, ki jo uporabljamo, ko imamo 

v analizi vpleteno le eno neodvisno spremenljivko, ki pojasnjuje povezanost odvisne 

spremenljivke. V primeru, ko želimo analizirati vpliv več neodvisnih spremenljivk na eno ali 

več odvisnih spremenljivk, pa se poslužujemo multiple linearne regresije. Slednje smo se 

poslužili pri naši analizi odvisnosti, ker smo na ta način dosegli boljšo specifikacijo modela in 

posledično večjo pojasnjevalno moč. Multiplo regresijsko analizo smo izvedli s pomočjo 

statističnega programskega paketa SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) (Nastav 

2011). 

Postopek ocenjevanja modela (Nastav 2011): 

1. določitev vsebine in namena analize, 

2. ureditev podatkov, 

3. vnos podatkov v primeren statističen program (npr. SPSS), kjer analiziramo regresijske 

koeficiente, varianco ter korelacijske in determinacijske koeficiente, 

4. zadnji, vendar zelo pomemben korak je pravilna in smiselna interpretacija pridobljenih 

rezultatov. 

Splošni zapis modela multiple regresije: 

Y = α + β1X1 + … + βKXK + ε , 

pri čemer mora biti k>1, saj predstavlja število spremenljivk v modelu. 
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Splošni zapis regresijske funkcije: 

Y = α + β1X1 + … + βKXK 

Ocena modela naše multiple regresije pri preverjanju prve hipoteze: pričakovano št. zdravih 

let življenja ob rojstvu za ženske, samoocena zdravja, odstotek prebivalstva z dolgotrajno 

boleznijo ali zdravstveno težavo = α + β * delež prebivalstva nad 65 let +  β *indeks staranja 

+ β * srednja starost prebivalstva + β * kontrolne spremenljivke (BDP/capita, stopnja 

brezposelnosti,izobrazbena raven, povprečna plača) + ε. 

Ocena modela naše multiple regresije pri preverjanju druge hipoteze: pričakovano št. zdravih 

let življenja ob rojstvu za ženske, samoocena zdravja, odstotek prebivalstva z dolgotrajno 

boleznijo ali zdravstveno težavo = α + β *  uspešnost zdravstvenega sistema + ε. 

Vzorec naše raziskave so predstavljali sekundarni podatki, pridobljeni s spletne strani 

EUROSTAT.V raziskavo smo torej zajeli panelne podatke za 28 držav EU za zadnjih 9 let, 

podrobneje od leta 2006 do leta 2014. 

Kot kazalnike za merjenje odvisne oziroma pojasnjene spremenljivke naše raziskave, ki 

kažejo stanje zdravja neke države in so enaki pri testiranju obeh hipotez, smo uporabili: 

1. »pričakovano število zdravih let življenja ob rojstvu za ženske« (angl. health expectancy 

in absolute values at birth for women) je število let življenja, pri katerih oseba pri svojih 

vsakodnevnih dejavnostih ni omejena z boleznijo ali zdravstvenimi težavami. Kazalnik, 

ki smo ga pridobili na spletnih straneh EUROSTAT, je izračunan na osnovi anketne 

raziskave. Slovenija dosega povprečje EU na tem področju in OECD opozarja, da čeprav 

se je z napredkom medicine zadnjih desetletij ta kazalnik skladno s kazalnikom o 

pričakovani življenjski dobi ob rojstvu izboljšal, bo treba vložiti več za nadaljnje 

izboljšanje. Eden od glavnih ciljev strategije zdravstvene politike EU je izboljšati ta dva 

kazalnika, ki jih je tudi OECD v svoji raziskavah pozitivno povezal z višino izdatkov za 

zdravstvo. Torej bo skladno za dosego tega cilja treba povišati višino vloženih sredstev v 

zdravstvo (EUROSTAT 2012). 

2. »samoocena zdravja« (angl. self perceived health) je kazalnik EUROSTAT, pridobljen na 

osnovi anketne raziskave o subjektivni oceni zdravja anketirancev nad 16 let starosti, ki 

se bolj ali manj glasi: »Kako bi ocenili vaše zdravje nasploh?«, čemur sledijo možnosti 

odgovora, ki so zelo dobro, dobro, srednje, slabo ali zelo slabo. Ta kazalnik se običajno 

uporablja pri definiranju splošnega zdravstvenega stanja prebivalstva, odkrivanju 

zdravstvenih neenakosti med različnimi kategorijami prebivalstva ter zdravstvenih potreb 

prebivalstva. Leta 2016 je v EU kar 67,5 % ljudi svoje zdravje ocenilo kot zelo dobro 

(EUROSTAT 2018). 

3. »odstotek prebivalcev z dolgotrajno boleznijo ali zdravstveno težavo« (angl. percentage 

of people having a long-standing illness or health problem) je ponovno kazalnik, ki 
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temelji na anketniraziskavi in je torej subjektivno pogojen s kulturnimi in socialnimi 

razlikami ter delno odvisen od presoje anketiranca.  

Neodvisne ali pojasnjevalne spremenljivke v naši raziskavi so različni dejavniki stanja na 

področju zdravja neke države. Najprej so v skladu z našo prvo hipotezo to različni kazalniki 

staranja prebivalstva: 

1. delež prebivalstva, starega 65 let in več, je delež starejšega prebivalstva glede na celotno 

populacijo, 

2. indeks staranja je razmerje med starim prebivalstvom (starim 65 let in več) in mladim 

prebivalstvom (starim od 0 do 14 let), ki ga pomnožimo s številom 100, 

3. srednja starost prebivalstva oziroma mediana je vrednost, izražena v letih, ki deli 

prebivalstvo na dve polovice, v našem primeru glede starosti. Višja kot je srednja starost, 

starejše je prebivalstvo.  

Kot kontrolne spremenljivke so bili v regresijski model vključeni še BDP na prebivalca, 

izobrazbena raven prebivalstva in višina plače na uro dela. 

V okviru izvedbe druge regresijske analize smo želeli ugotoviti vpliv staranja prebivalstva na 

uspešnost zdravstvenega sistema. Tokrat smo uporabili le eno odvisno spremenljivko, in sicer  

izbrani relativni kazalnik uspešnosti zdravstvenega sistema. Ta kazalnik smo izračunali sami, 

pri čemer smo izhajali iz definicije, da je uspešnost v zdravstvu opredeljena kot doseganje 

želenih izidov zdravljenja (Došenović Bonča 2010; Došenović Bonča 2014). V našem 

primeru smo ta želeni izid zdravljenja merili s številom zdravih let življenja, definiran kot 

razmerje med kazalnikom, ki odraža raven zdravja neke države (merjeno s številom zdravih 

let življenja), ter kazalnikom, ki odraža relativni vložek države v obstoječi zdravstveni sistem. 

Kot pokazatelj relativnega vložka posamezne države za (uspešno) delovanje zdravstvenega 

sistema pa smo izbrali delež izdatkov za zdravstvo v BDP. Odvisna spremenljivka je 

definirana kot število zdravih let življenja / delež izdatkov za zdravstvo v BDP. Tako 

definirani relativni kazalnik uspešnosti zdravstvenega sistema je torej pravzaprav uspešnost 

zdravstvenega sistema na enoto deleža izdatkov za zdravstvo v BDP. 

4.2  Regresijska analiza in interpretacija rezultatov 

V naslednjih poglavjih smo izvedli regresijske analize z namenom preverjanja naših dveh 

hipotez. Predstavili in interpretirali smo le smiselne rezultate, ki smo jih tudiv celoti priložili 

kot prilogo, ter povezali končne ugotovitve glede rezultatov obeh hipotez. 

4.2.1 Rezultati regresijske analize prve hipoteze in njihova interpretacija 

HIPOTEZA 1: Staranje prebivalstva statistično značilno negativno vpliva na zdravstveno 

stanje prebivalstva neke države.  
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V prvi regresijski multivariatni regresijski model smo vključili prvo odvisno spremenljivko, 

ki je merila stanje zdravja, to je pričakovano število zdravih let življenja ob rojstvu za ženske, 

in dobili koeficient multiple korelacije (R), ki je znašal 0,766.To pomeni velikost linearne 

povezave med pričakovanim številom zdravih let življenja in ostalimi neodvisnimi 

spremenljivkami, ki smo jih uporabili kot merilce staranja prebivalstva.To so delež 

prebivalcev, starih 65 let in več, srednja starost prebivalstva, indeks staranja ter ostale tri 

kontrolne spremenljivke, ki smo jih uporabili zgolj z namenom preizkusa zanesljivosti. 

Neodvisno spremenljivko »indeks staranja« smo iz regresijske analize pri ponovni ponovitvi 

preizkusa izključili zaradi težav z multikolinearnostjo.  

Popravljeni determinacijski koeficient𝑅2, ki nam pove delež pojasnjene variance v okviru 

regresijskega modela, je v našem primeru 0,578 oziroma 57,8 %, kar pomeni, da je 57,8 % 

variabilnosti števila zdravih let življenja za ženske pojasnjene z linearnim vplivom naših 

neodvisnih spremenljivk.  

Preglednica 1:  Multivariatni regresijski model pričakovanega števila zdravih let 

življenja ob rojstvu za ženske v odvisnosti od srednje starosti 

prebivalstva, deleža prebivalstva starega 65 let in več, in indeksa 

staranja 

Povzetek modela regresijske analize 

 

Model R 𝑅2 Popravljeni 

𝑅2 

Standardna 

napaka 

Change Statistics 

F-test Točna stopnja 

značilnosti 

1 0,766a 0,587 0,578 3,189 68,173 0,000 

a. Predictors: (Constant), education, medianage, GDP, Plačauro, over65 

b. Dependent Variable: healthexpectancyinabsolutevelueatbirthfemales 

Vir: Pridobljeno na osnovi podatkov EUROSTAT (2018). 

S tabelo ANOVA smo naredili hiter pregled ugotovitve smiselnosti modela. Pri tem nas 

zanima, ali model vključuje vsaj eno neodvisno spremenljivko, ki vpliva na pričakovano 

število zdravih let življenja za ženske. S tem namenom izvedemo preizkus enakosti varianc, 

kjer oblikujemo ničelno in alternativno hipotezo. 

H0: β1+β2+β3+β4+β5= 0 

H1: vsaj ena β ni enaka 0. 

Izberemo in izračunamo ustrezen preizkus, in sicer F-test, ki je potrdil statistično značilnost 

modela. 

F= S²R / S²e = 693,447/ 10,172= 68,173 
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Točna stopnja značilnosti (Sig.) je 0,000 < 0,05, kar pomeni, da model vsebuje vsaj eno 

statistično značilno spremenljivko, torej zavrnemo ničelno hipotezo, da so vsi regresijski 

koeficienti enaki nič, in sprejmemo alternativno hipotezo, ki se glasi, da vsaj en regresijski 

koeficient ni enak nič. 

Prav tako smo preverili vrednosti tolerance in VIF, ki povesta, ali ima model težave z 

multikolinearnostjo. V našem primeru nismo imeli težav, saj smo sporno spremenljivko že 

odstranili in vidimo, da je toleranca višja od minimalne vrednosti 0,1 ter vrednosti VIF nižje 

od najvišje vrednosti, ki je 10. To pomeni, da ni treba izločiti nobene spremenljivke. Lahko 

torej podamo sklep, da so neodvisne spremenljivke različne od nič in da značilno vplivajo na 

variabilnost odvisne spremenljivke pri stopnji tveganja 0,005.  

Ker pa nismo bili povsem zadovoljni z rezultati t-testa,saj je bila standardna napaka,čeprav 

spremenljiva, vseeno previsoka, da bi podali končni sklep, smo postopek ponovili s Stepwise 

metodo, ki je izločila nesmotrne spremenljivke in ohranila le tiste, ki dejansko vplivajo na 

našo odvisno spremenljivko. 

Neodvisne spremenljivke, ki smo jih obdržali in so signifikantne za pričakovano število 

zdravih let življenja, so: 

1. delež starejših od 65 let, 

2. indeks staranja, 

3. 2 kontrolni spremenljivki (višina plače na uro in izobrazba). 

Popravljeni determinacijski koeficient, ki nam pove delež pojasnjene variance v okviru 

regresijskega modela, v našem primeru znaša 0,591, kar pomeni, da je 59,1 % variabilnosti 

pričakovanega števila zdravih let življenja ob rojstvu za ženske pojasnjene z linearnim 

vplivom naših neodvisnih spremenljivk. Korelacijska povezava je torej močna in pozitivna. S 

pregledom vrednosti B lahko trdimo, da če se delež prebivalstva nad 65 let starosti poveča za 

1 %, se pričakovano število zdravih let življenja za ženske poveča za 0,649 %, pri čemer so 

ostale spremenljivke nespremenjene, ter da če se indeks staranja poveča za 1 enoto, se 

pričakovano število zdravih let življenja prav tako poveča za 0,076 enote, pri čemer so ostale 

spremenljivke nespremenjene. 
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Preglednica 2:  Multivariatni regresijski model pričakovanega števila zdravih let 

življenja ob rojstvu za ženske v odvisnosti od indeksa staranja in deleža 

prebivalstva, starega 65 let 

Rezultati regresijske analize (Coefficientsa) 

Model Nestandardizirani 

koeficienti 

Standardizirani 

koeficienti 

T Test Točna 

stopnja 

značilnosti 

Statistika kolinearnosti 

B Standardna 

napaka 

Beta Toleranca VIF 

1 
(Constant) 67,122 0,392  171,419 0,000   

Plačauro 0,342 0,019 0,756 18,019 0,000 1,000 1,000 

2 

(Constant) 71,965 2,482  28,992 0,000   

Plačauro 0,349 0,019 0,771 18,188 0,000 0,968 1,033 

Izobrazba –2.559 1,295 –0,084 –1,975 0,049 0,968 1,033 

3 

(Constant) 71,002 2,507  28,327 0,000   

Plačauro 0,339 .020 0,749 17,282 0,000 0,913 1,095 

Izobrazba –2.899 1,296 –0,095 –2,237 0,026 0,953 1,049 

IndeksStara

nja 

0,018 0,009 0,091 2,112 0,036 0,917 1,090 

4 

(Constant) 54,795 6,553  8,361 0,000   

Plačauro 0,302 0,024 0,667 12,702 0,000 0,606 1,651 

Izobrazba –2,698 1,282 –0,088 –2,104 0,036 0,950 1,053 

IndeksStara

nja 

0,076 0,023 0,382 3,268 0,001 0,123 8,155 

Deležnad65

Let 

0,649 0,243 0,302 2,671 0,008 0,131 7,626 

a. Dependent Variable: PričakovanoŠtZdravihLet 

Vir: Pridobljeno na osnovi podatkov EUROSTAT (2018). 

Zapis modela naše regresijske analize je: 

Y= 0,302x1 – 2,698x2 + 0,076x3 + 0,649x4 + 54,795 + ε 

x1= plača na uro, 

x2= izobrazba, 

x3= indeks staranja, 

x4= delež starejših od 65 let, 

ε= standardna napaka. 

Na osnovi izračunanega F-testa (F= 89,361, Sig. = 0,000, glej priloga 2, tabela ANOVA) in  

t-testa (T=8,361, Sig. (točna stopnja značilnosti)= 0,000, glej priloga 2, tabela Rezultati 

regresijske analize – Coefficients) lahko potrdimo, da so neodvisne spremenljivke v 

regresijskem modelu različne od nič, in zavrnemoprvo hipotezo ter sprejmemo sklep, da 

kazalniki staranja prebivalstva statistično značilno pozitivno vplivajo na naš kazalnik stanja 

zdravja prebivalstva. Sklep podajamo pri stopnji tveganja 0,05. 
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Pregledali smo tudi verjetnost našega regresijskega modela ter pri analizi ugotovili, da 

predpostavka o normalni porazdelitvi ostankov ni močno kršena, saj je povprečje blizu 

vrednosti 0. Graf standardiziranih regresijskih ostankov je skoraj povsem linearen, naše 

vrednosti so zelo blizu diagonale, torej sklepamo, da niti v tem primeru predpostavka o 

normalni porazdelitvi ni kršena. Z uporabo razsevnega grafikona lahko zavrnemo tudi 

predpostavko o heteroskedastičnosti, kar pomeni, da smo naš model dobro specificirali in 

uporabili tehtne, učinkovite spremenljivke. Torej nimamo večjih težav s heteroskedastičnostjo 

modela (glej prilogo 2). 

Dokazali smo, da indeks staranja in delež starejših od 65 let pozitivno vplivata na 

pričakovano število zdravih let življena ob rojstvu za ženske. Rezultat ni popolnoma 

presenetljiv glede na že omenjeno teorijo, ki smo ji posvetili nekoliko več pozornosti v uvodu 

magistrske naloge. Izhajajoč iz že potrjenega dejstva, da je zdravje prebivalstva povezano z 

ekonomsko blaginjo in višjo izobrazbo ter da je prav tako staranje prebivalstva v pozitivni 

povezavi z ekonomsko blaginjo, lahko posledično sklepamo, da sta prav tako zdravje in 

staranje prebivalstva pozitivno povezana. V prvi hipotezipa smo neglede na to opredelili 

povezavo kot negativno, saj je prav tako smiselno sklepati, da so starejši prebivalci v 

povprečji manj zdravi in torej s svojo številčnostjo vplivajo na negativni povprečni rezultat 

splošnega zdravja populacije.  

Naslednji regresijski model je vključil odvisno spremenljivko »samoocena zdravja«, ki smo jo 

preverili z že uporabljenimi neodvisnimi spremenljivkami, ponovno s Stepwise metodo. 

Stepwise metoda je izločila vse neodvisne spremenljivke, razen srednje starosti prebivalstva, 

in eno kontrolno spremenljivko. Popravljeni determinacijski koeficient (Adjusted R 

Square)znaša 0,473,torej je 47,3 % variabilnosti samoocene zdravja pojasnjeno z našimi 

neodvisnimi spremenljivkami, kar je dober rezultat. Neglede na to, da ima kontrolna 

spremenljivka precej močnejši vpliv od odvisne spremenljivke »srednja starost«, ki nas 

dejansko zanima, smo se odločili obdržati model, saj je smiselno, da na samooceno zdravja 

vpliva ogromno dejavnikov,ki jih nismo vključili v model. 
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Preglednica 3:  Multivariatni regresijski model – samoocena zdravja v odvisnosti od 

srednje starosti prebivalstva 

Rezultati regresijske analize (Coefficientsa) 

Model Nestandardizirani 

koeficienti 

Standardizirani 

koeficienti 

T-test Točna stopnja 

značilnosti 

Statistika kolinearnosti 

B Standardna 

napaka 

Beta Toleranca VIF 

1 
(Constant) 3,525 0,029  120,888 0,000   
Plačauro 0,013 0,001 0,567 9,517 0,000 1,000 1,000 

2 

(Constant) 5.426 0,253  21,438 0,000   
Plačauro 0,014 0,001 0,581 11,086 0,000 0,999 1,001 

SrednjaStarost –0,047 0,006 –0,396 –7,549 0,000 0,999 1,001 

a. Dependent Variable: SamoocenaZdravja 

Vir: Pridobljeno na osnovi podatkov EUROSTAT (2018). 

Zapis modela naše regresijske analize je: 

Y= 0,014x1 – 0,047x2 + 5,426 + ε, 

x1= plača na uro, 

x2= srednja starost prebivalstva, 

ε= standardna napaka. 

Naosnovi izračunanega F-testa (F= 87,055, Sig. = 0,000, glej priloga 3, tabela ANOVA ) in  

t-testa (T=21,438, Sig. (točna stopnja značilnosti) = 0,000, glej priloga 3, tabela Rezultati 

regresijske analize – Coefficients) lahko trdimo, da so opazovane neodvisne spremenljivke 

različne od nič (Sig. je manjša od 0,05), in posledično potrdimo našo hipotezo ter sprejmemo 

sklep, da kazalniki staranja prebivalstva statistično značilno  negativno vplivajo na naš 

kazalnik stanja zdravja prebivalstva. Sklep podajamo pri stopnji tveganja 0,05. 

V tem primeru s pregledom beta vrednosti vidimo, da je povezava nasprotno s prejšnjo 

analizo negativna, in lahko podamo sklep, da je srednja starost prebivalstva negativno 

povezana s samooceno zdravja. Podrobneje lahko skladno z rezultati našega regresijskega 

modela trdimo, da če se neodvisna spremenljivka »srednja starost« prebivalstva poveča za 1 

leto, se odvisna spremenljivka »samoocena zdravja« zniža za 0,047 enote, pri čemer so ostale 

spremenljivke nespremenjene. Glede na dejstvo, da je smer povezave naše druge regresije 

nasprotna od prve regresije, torej potrjujemo hipotezo 1. To bomo razložili z dejstvom, da 

smo uporabili drugačne spremenljivke, ki so lahko, čeprav merijo enake kategorije, in sicer 

stanje zdravja in starost prebivalstva, različne in subjektivne. Na spremenljivko »samoocena 

zdravja« lahko vpliva več dejavnikov, ki jih, kakor omenjeno v omejitvah magistrske naloge, 

ne bomo podrobneje obravnavali. Lahko pa si hipotetično razložimo pozitivno povezanost s 

kontrolnim kazalcem ekonomske stabilnosti kakor pozitivnejše mišljenje in pozitivizem ter 

možnost boljše skrbi za zdravje in negativno povezanost s srednjo starostjo, če je na primer 

povezana z bolj negativnim pogledom oziroma črnoglednostjo, ki jo z leti prinaša glede 

zdravja.  
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Pri naši zadnji smiselni izvedbi multiple regresijske analize, ki preverja prvo hipotezo, smo 

kot kazalnik stanja zdravja populacije uporabili spremenljivko »delež prebivalcev z 

dolgotrajno boleznijo ali zdravstveno težavo« in enake neodvisne spremenljivke, ki merijo 

staranje prebivalstva. Ponovno smo se poslužili Stepwise metode, ki je izključila večji del 

neodvisnih spremenljivk in analizirala vpliv le dveh, in sicer indeksa staranja in ene kontrolne 

spremenljivke (izobrazba).  

Popravljeni determinacijski koeficient (Adjusted R Square), ki nam pove delež pojasnjene 

variance v okviru regresijskega modela, je v tem primeru znatno nižji kakor v prejšnjih in 

znaša 0,126, kar pomeni, da je 12,6% variabilnosti deleža prebivalstva z dolgotrajno boleznijo 

ali zdravstveno težavo pojasnjene z linearnim vplivom naših neodvisnih spremenljivk. 

Korelacijska povezava obstaja, čeprav šibka. Iz beta koeficientov je razvidno, da je ponovno 

kakor v prejšnjem regresijskem modelu kontrolna spremenljivka prevladujoča v vplivu na 

odvisno spremenljivko v primerjavi z drugo neodvisno spremenljivko,ki nas dejansko zanima. 

Čeprav je povezava šibka, je statistično značilna in pomembna za našo raziskavo. 

 

Preglednica 4:  Multivariatni regresijski model – delež prebivalcev z dolgotrajno 

boleznijo ali zdravstveno težavo v odvisnosti od indeksa staranja 

 Rezultati regresijske analize (Coefficientsa)  

Model Nestandardizirani koeficienti Standardizira

ni koeficienti 

T-test Točna stopnja 

značilnosti 

Statistika kolinearnosti 

B Standardna 

napaka 

Beta Toleranca VIF 

1 
(Constant) 7,381 5,449  1,354 0,177   

Izobrazba 12,201 2,780 0,303 4,390 0,000 1,000 1,000 

2 

(Constant) 9,242 5,366  1,722 0,087   

Izobrazba 14,044 2,785 0,348 5,043 0,000 0,954 1,048 

IndeksStaranja 
–0,056 0,018 –0,213 –3,081 0,002 0,954 1,048 

a. Dependent Variable: OsebezZdravstvenoTežavo 

Vir: Pridobljeno na osnovi podatkov EUROSTAT (2018). 

Zapis modela naše regresijske analize je: 

Y= 14,044x1 – 0,056x2 + 9,242 + ε, 

x1= izobrazba, 

x2= indeks staranja, 

ε= standardna napaka. 
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Na osnoviizračunanega F-testa (F= 14,809, Sig. = 0,000, glej priloga 4, tabela ANOVA) 

lahko trdimo, da so opazovane neodvisne spremenljivke različne od nič (Sig. je manjša od 

0,05). Žal pa imamo težave s t-testom (T=1,722, Sig.= 0,087, tabela Rezultati Coefficients), 

saj je točna stopnja značilnosti večja od 0,05 in znaša 0,087, vendar smo se glede na dejstvo, 

da so vse ostale vrednosti (VIF in toleranca itd.) povsem normalne, odločiti model ohraniti in 

sprejeti višjo stopnjo tveganja. Pri potrditvi ali zavrnitvi prve hipoteze moramo biti pozorni, 

saj je indeks staranja definiran kot razmerje starejšega prebivalstva nad 65 let in mladega 

prebivalstva, mlajšega od 14 let, rezultat pa pomnožen s 100. Višji kot je indeks, večji je delež 

starejšega prebivalstva v populaciji. Sledi, da bi morali imeti za potrditev prve hipoteze v tem 

primeru pozitivno in ne negativno povezavo, saj večanje vrednosti odvisne spremenljivke v 

tem primeru pomeni poslabševanje stanja na področju zdravja.Posledično ponovno zavrnemo 

našo hipotezo in sklep, da kazalniki staranja prebivalstva statistično značilno pozitivno 

vplivajo na naš kazalnik stanja zdravja prebivalstva. Podrobneje sklepamo, da če se indeks 

staranja prebivalstva poviša za eno indeksno točko, se delež prebivalstva z dolgotrajno 

boleznijo ali zdravstveno težavo zmanjša za 0,056 odstotka. Z drugimi besedami, višji je 

indeks staranja, več je starejšega prebivalstva in iz naše analize je razvidno, da je manj oseb z 

dolgotrajno boleznijo. 

Sklep je torej enak prvi regresijski analizi in ponovno zavrnemo prvo hipotezo. Ponovno smo 

si izid analize razložili z enako teorijo, in sicer o povezanosti staranja prebivalstva z 

ekonomsko blaginjo in izobrazbo v razvitejših delih sveta ter prav tako pozitivni povezanosti 

med zdravjem populacije v istih razvitejših delih sveta, kjer sta ekonomska blaginja in 

izobrazba prebivalstva bistveno višji.  

Če povzamemo, smo pri testiranju prve hipoteze izvedli tri regresijske analize, pri čemer je 

ena podprla prvo hipotezo, dve pa sta jo zavrnili. Vseeno bomo podali končni sklep, in sicer 

da ne moremo povsem samoumevno trditi, da staranje prebivalstva statistično negativno 

vpliva na splošno zdravje populacije. Kakor smo dokazali z regresijama, ki sta zavrnili prvo 

hipotezo, je tako pričakovano število zdravih let življenja pri rojstvu za ženske, kakor tudi 

delež oseb z dolgotrajno boleznijo v povezavi s indeksom staranja.Oba primera v prid teoriji, 

da staranje prebivalstva ne vpliva negativno na zdravje populacije, ampak gre prav staranje 

prebivalstva z roko v roki z višjo ravnjo zdravja v družbi. 

4.2.2 Rezultati regresijske analize druge hipoteze in njihova interpretacija 

HIPOTEZA 2: Staranje prebivalstva statistično značilno negativno vpliva na uspešnost 

zdravstvenega sistema.  

Pri testiranju druge hipoteze smo, kakor že omenjeno, sami izračunali kazalnik uspešnosti 

zdravstvenega sistema, in sicer kot razmerje med kazalnikom, ki odraža raven zdravja neke 

države (merjeno s številom zdravih let življenja), ter kazalnikom, ki odraža relativni vložek 
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države v obstoječi zdravstveni sistem. Kot pokazatelj relativnega vložka posamezne države za 

(uspešno) delovanje zdravstvenega sistema pa bomo izbrali delež izdatkov za zdravstvo v 

BDP. 

Ta kazalnik smo uporabili kot odvisno spremenljivko v drugi hipotezi, medtem ko so 

neodvisne spremenljivke ostale nespremenjene. 

Ponovno smo z uporabo Stepwise metode izgubili večino uporabljenih neodvisnih 

spremenljivk in ohranili le delež prebivalstva na 65 let ter kontrolni spremenljivki. 

Popravljeni determinacijski koeficient (Adjusted R Square) znaša 0,295, kar pomeni, da je le 

29,5 % variabilnosti uspešnosti zdravstvenega sistema pojasnjeno z deležem prebivalstva nad 

65 let in kontrolnima spremenljivkama. To ni veliko, kajti v največji meri vpliva BDP in le v 

majhnem obsegu naša dejanska neodvisna spremenljivka, vendar model vseeno ohranimo, saj 

je uspešnost zdravstvenega sistema obsežen kazalnik, na katerega nedvomno vpliva veliko 

spremenljivk, tako da smo zadovoljni že z manjšo korelacijo.  
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Preglednica 5:  Multivariatni regresijski model – uspešnost zdravstvenega sistema v 

odvisnosti od deleža prebivalstva, starega 65 let in več 

Vir: Pridobljeno na osnovi podatkov EUROSTAT (2018). 

Zapis modela regresijske analize je: 

Y= 0,212X1 + 0,000X2 – 0,211X3 + 5,758 + ε, 

x1= delež prebivalstva nad 65 let, 

x2= BDP, 

x3= plača na uro, 

ε= standardna napaka. 

Toleranca in VIF ponovno potrdita, da niti zadnji model nima težav z multikolinearnostjo, 

kajtiiz zgornje slike vidimo, da so tolerance višje od minimalne vrednosti 0,1 ter vrednosti 

VIF nižje od najvišje vrednosti, ki je 10. Lahko torej podamo sklep, da so neodvisne 

spremenljivke različne od nič in da značilno vplivajo na variabilnost odvisne spremenljivke 

pri stopnji tveganja 0,005. 

Na osnovi F-testa (F= 19,831, pri Sig = 0,000, glej priloga 5, tabela ANOVA) in t-testa (T= 

3,608 pri Sig. = 0,000, glej slika 5, tabela Rezultati regresijske analize – Coefficients) lahko 

ponovno potrdimo, da so opazovane neodvisne spremenljivke različne od nič, in sprejmemo 

sklep, da staranje prebivalstva pozitivno vpliva na uspešnost zdravstvenega sistema, ter 

zavrnemo drugo hipotezo. Povezava je namreč pozitivna in ne negativna, kakor smo 

predhodno pričakovali. Sklep podamo pri stopnji tveganja 0,05.  

Rezultati regresijske analize (Coefficients) 

Model 

Nestandardizirani 

koeficienti 

Standardizirani 

koeficienti 

T-test 

Točna 

stopnja 

značilnosti 

Statistika kolinearnosti 

B 

Standardna 

napaka Beta Toleranca VIF 

1 (Constant) 9,421 0,283  33,242 0,000   

Plača/uro 0,034 0,013 –0,214 –2,537 0,012 1,000 1,000 

2 (Constant) 9,193 0,256  35,866 0,000   

Plača/uro 0,177 0,027 –1,105 –6,532 0,000 0,199 5,025 

BDP 0,000 0,000 0,995 5,884 0,000 0,199 5,025 

3 (Constant) 5,758 0,985  5,848 0,000   

Plača/uro –0,211 0,028 –1,316 –7,639 0,000 0,176 5,687 

BDP 0,000 0,000 1,166 6,908 0,000 0,183 5,456 

Delež nad 65 

let 

0,212 0,059 0,278 3,603 0,000 0,880 1,137 

a. Dependent Variable: USPEŠNOST NA ENOTO DELEŽA 
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Pozitivno povezavo vidimo v tabeli Rezultati regresijske analize – Coefficients pod 

vrednostjo B. Sklepamo lahko, da če se delež prebivalstva, starejšega od 65 let, poveča za 1 

%, se bo uspešnost zdravstvenega sistema odzvala s povečano uspešnostjo za 0,212 %. 

Rezultat je nepričakovan, pa vendar smiseln, kajti kakor smo sumili in že obrazložili, obstaja 

možnost, da je uspešnost zdravstvenega sistema pozitivno povezana s staranjem prebivalstva, 

če izhajamo iz smiselne povezanosti uspešnosti zdravstvenega sistema z razvitostjo države in 

pozitivne povezanosti staranja prebivalstva z razvitostjo države. Slep je torej skladen z 

rezultatom preverjanja prve hipoteze. 

Čeprav smo primorani obe naši hipotezi zavrniti, smo prišli do nepričakovanih in predvsem 

zanimivih ugotovitev. Nasprotno s pričakovanji smo potrdili, da staranje prebivalstva ni tako 

samoumevno slabo za uspešnost zdravstvenega sistema, bodisi zaradi dejstva, da staranje 

prebivalstva ni nujno slabo za povprečno zdravje prebivalstva, bodisi zaradi dejstva, da se 

zdravstveni sistem uspešno prilagaja demografski strukturi, oziroma zaradi napredka 

tehnologije, ki je v razvitejših državah, kjer je prebivalstvo starejše, tako napredna, da 

premaguje morebitne pomanjkljivosti starejše demografske strukture.  

4.3 Razprava 

Z izdelavo magistrske naloge smo želeli bolje spoznati pojav staranja prebivalstva in razumeti 

vpliv, ki ga ima predvsem na splošno raven zdravja prebivalstva in zdravstveni sistem. 

Čeprav je pereča tematika, obstaja veliko nasprotujočih si mnenj, kar mogoče pomeni, da je 

navkljub svoji aktualnosti še nezadostno raziskana in poznana. Staranje prebivalstva je 

kompleksen družbeni pojav in se v Evropi že več desetletij soočamo z njim. Nasprotujoče si 

teorije o staranju prebivalstva in vplivu, ki ga ima na splošno raven zdravja prebivalstva ter na 

učinkovitost zdravstvenega sistema, se bodo po našem mnenju v bližnji prihodnosti še naprej 

nadaljevale, kajti ta pojav je tako obsežen ter vpleta toliko različnih spremenljivk, da ga je 

težko dokončno dokazati in opredeliti. 

Čeprav smo v naši raziskavi dokazali, da je staranje prebivalstva pozitivno povezano z 

zdravjem prebivalstva in učinkovitostjo zdravstvenega sistema, se je treba zavedati, da je na 

rezultat analize definitivno vplivalo dejstvo, da so starejša prebivalstva držav EU gospodarsko 

najbolj razvita prebivalstva z visokim življenjskim standardom, izobrazbo ter zelo napredno 

medicino. Smiselno je torej, da je tovrstno prebivalstvo, čeprav starejše, vendarle bolj zdravo 

od manj razvitih, kjer so ljudje neozaveščeni, imajo slabše življenjske pogoje in slabšo 

zdravstveno oskrbo ter so prav tako v obdobju staranja populacije (denimo zaradi izseljevanja 

prebivalstva). V državah EU je splošno znano, da je zdravstveni sistem med najbolj uspešnimi 

v primerjavi z ostalimi deli sveta, in je torej nesporno, da je njegova uspešnost visoka ne 

glede na večji delež starejšega prebivalstva, saj je v mnogih raziskavah starejše prebivalstvo 

definirano kot učinek dobrega zdravstvenega sistema države. Ta dva pojava sta bila vedno 
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prepletena skozi čas in mnogi očitajo naraščajoče stroške v zdravstvu prav staranju 

prebivalstva. S tem se ne moremo strinjati, saj so, izhajajoč iz mnogih raziskav, starejši 

običajno v breme zdravstvenemu sistemu le par let pred smrtjo, in to v veliko primerih ni 

pogojeno z dolžino življenjske dobe.  

Naraščanje stroškov v zdravstvu je posledica več dejavnikov, in sicer širjenja dostopne 

medicinske tehnologije, ki je vse bolj napredna in draga, vse bolj izobraženega osebja in ožje 

usmerjenih specialistov, kar izboljšuje poznavanje medicine, a posledično dvigne stroške dela 

in potrebno število osebja, ter nenazadnje večjega pričakovanja ljudi in ne le povečanja 

povpraševanja po zdravstveni oskrbi zaradi staranja prebivalstva. Ne glede na rezultate naše 

raziskave ni nemogoče zanikati dejstva, da bo staranje prebivalstva bremenilo zdravstveni 

sistem, čeprav v neznanem obsegu, ampak bo vendarle predstavljalo breme. Starejše 

prebivalstvo terja drugačen zdravstveni pristop in je treba vložiti več v prevencijo ter  

pravočasno odkrivanje bolezni. Ker je doseganje tovrstnih ciljev drago tudi zaradi omenjene 

sodobne tehnologije, je po našem mnenju povzročitelj dviga stroškov v zdravstvu splet 

okoliščin in ne le en dejavnik. Dejstvo je, da se izdatki za zdravstvo višajo glede na višanje 

BDP, kar lahko enostavno razložimo s tem, da več finančnih zmožnosti, kot imamo na 

nacionalni ravni, bolj bomo vlagali. Ne pomeni pa nujno, da so razvitejša gospodarstva bolj 

stara in imajo zato več izdatkov za zdravstvo. Težko je opredeliti, kateri dejavnik je posledica 

in kateri razlog, znano je le, da sta tesno povezana. Že več let obstajajo trenja med 

raziskavami glede vpliva staranja prebivalstva na izdatke v zdravstvu. Osebno menimo, da 

bolj kot staranje prebivalstva na zdravstvo in splošno raven zdravja populacije vplivajo 

socialne neenakosti. Sledi misel, da bi morali vložiti več truda v nevtralizacijo socialnih 

neenakosti, ki imajo očitno večji vpliv na zdravje zaradi prepletenosti socialnih in 

zdravstvenih determinant. Bolj smiselno kot vztrajanje pri dokazovanju stroškov, ki naj bi jih 

povzročal pojav staranja prebivalstva, bi bilo morda v prihodnje raziskati učinek, ki ga imajo 

povečani izdatki v zdravstvo na dolžino življenjske dobe, in se osredotočiti na pozitivne 

učinke teh stroškov. 

V magistrski nalogi smo posebno pozornost namenili tudi zdravstvenemu sistemu nasploh in 

ugotovili, da je v Sloveniji med najbolj uspešnimi v EU. Individualni stroški zdravstva so 

skoraj popolnoma pokriti s strani države oziroma socialnega zavarovanja in je torej zdravstvo 

dostopno vsem. Uspešnost zdravstvenega sistema se kaže prav v staranju prebivalstva in, 

kakor smo dokazali v empiričnem delu naloge, staranje prebivalstva nima negativnega vpliva 

na uspešnost zdravstvenega sistema. Starejši bremenijo sistem le tistih nekaj let pred smrtjo, 

ki zaradi uspešnega zdravstva niso pogojena z življenjsko dobo, in bi zdravstveni sistem 

bremenila v enaki meri tudi, če bi bila življenjska doba krajša. Tako imenovani strošek 

umiranja je velikokrat napačno povezan s starostjo. 

Naši rezultati, da staranje prebivalstva ne bremeni zdravstvenega sistema, so sicer lahko 

relevantni samo v okviru zdravja, saj smo ga raziskali le v tem okviru. Kakor druga področja 
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bo zdravstveni sistem obremenjen predvsem zaradi pomanjkanja delovne sile, ob kombinaciji 

povečane potrebe po pomoči neaktivnim starejšim osebam pa bo še dodatno obremenjen. 

Staranje prebivalstva torej ne bo negativno vplivalo na zdravstveni sistem v okviru njegove 

uspešnosti, vendar bo nanj negativno vplival zaradi pomanjkanja delovne sile. Čeprav je 

zdravstveno osebje vse bolj izobraženo in uspešno, se bo težje prilagodilo novi demografski 

strukturi. V drugih panogah smo že vrsto let priča tehnologiji, ki zamenja potrebo po 

človeškem uslužbencu, kar v zdravstvu po našem mnenju ne bo mogoče. Pomanjkanje 

delovne sile bo torej neizogibno negativno vplivalo na uspešnost zdravstvenega sistema na 

daljši rok, če ne prilagodimo delovnega sistema. 

Eden izmed ciljev magistrske naloge je bil analizirati staranje prebivalstva v Sloveniji. Pri tem 

smo ugotovili, da je v Sloveniji, kakor tudi v drugih državah članicah EU pojav v enaki 

razsežnosti. Iz pregleda javnih demografskih podatkov smo ugotovili, da Slovenija dosega 

povprečje EU na področju različnih kazalnikov staranja prebivalstva. Ugotavljamo, da tudi 

demografske projekcije za prihodnost obetajo nadaljevanje trenda tako v Sloveniji, kakor tudi 

v EU ter da bo starostna struktura prebivalstva Slovenije še naprej v enakem položaju kot EU. 

Navsezadnje lahko rečemo, da je staranje prebivalstva v veliko primerih pokazatelj razvitosti 

države, zatorej nas ne preseneča, da se Slovenija glede staranja prebivalstva nahaja na enaki 

točki kot druge države EU, ki naj bi bile na enaki stopnji razvitosti. Podrobneje smo 

analizirali tudi stanje zdravstvenega sistema Slovenije in ga primerjali z zdravstvenim 

sistemom EU, pri čemer smo podrobneje spoznali Bismarckov in Beveridgeov model socialne 

varnosti. Ne glede na to, katerega od obeh model uporabljajo države EU, je skupno dejstvo, 

da je njihov model zdravstvenega varstva javen in se ga upošteva kot javno dobrino oziroma 

osnovno človekovo pravico. Ugotavljamo, da poleg posameznih nacionalnih politik zdravja, 

ki jo vodijo države, samostojno obstaja tudi zdravstvena politika EU, ki deluje kot 

koordinator in pomoč pri uresničitev skupnih ciljev, povezanih z zdravjem prebivalstva. 

Ugotovili smo, da so ne glede na neenakosti v sistemih zdravstvenega varstva EU zdravstveni 

sistemi večinoma uspešni in čeprav se jim očitajo nepravilnosti, je treba upoštevati, da sodijo 

med najbolj kakovostne na svetu. Glavni cilj magistrske naloge in njena dodana vrednost je 

empirični del naloge. Pri dejanski izvedbi raziskave smo prišli do zanimivih rezultatov, ko 

smo zavrnili prvo hipotezo in dokazali, da staranje prebivalstva nima negativnega vpliva na 

povprečno zdravje prebivalstva v EU. Pri preverjanju prve hipoteze smo izvedli tri regresijske 

modele, pri čemer sta dva govorila v prid zavrnitve hipoteze, eden pa jo je podprl. Ugotovili 

smo, da se z višanjem vrednosti izbranih kazalnikov staranja prebivalstva vrednosti izbranih 

kazalnikov zdravja prebivalstva izboljšujejo. Prav tako smo zavrnili drugo hipotezo in s tem 

dokazali, da staranje prebivalstva nima negativnega vpliva na uspešnost zdravstvenega 

sistema v EU. Glede na nasprotujoča si mnenja strokovnjakov o osrednji temi naše naloge ni 

presenetljivo, da smo tudi sami na podlagali lastne empirične raziskave hipoteze zavrnili. Iz 

pregleda literature ter dosedanjih raziskav smo namreč ugotovili, da obstaja precejšnje 

nestrinjanje glede končnega vpliva staranja prebivalstva na zdravstvo ter da obstajajo različne 

parcialne komponente tega vpliva, ki pa delujejo v nasprotnih smereh.   
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5 SKLEP 

V zadnjih 200 letih je število prebivalstva sveta naraščalo eksponentno in vztrajno in 

človeštvo je na osnovi tega ustanovilo ekonomski, socialni in politični sistem, ki ga poznamo 

danes. V današnjem času svetovno prebivalstvo ne narašča več tako agresivno in strokovnjaki 

napoveduje, da se bo najverjetneje ustavilo na določeni točki, kjer bo stagniralo, če že bo 

naraščalo, bo z majhno stopnjo. Ostaja pa neizogibno dejstvo, da bo delež starejšega 

prebivalstva bistveno večji, kakor je bil v času, ko smo ustanovili obstoječe zdravstvene 

sisteme, in bo torej, če ne bo prišlo do sprememb, zdravstveni sistem (in seveda tudi 

ekonomski) preobremenjen. 

Z rastočim deležem starejših prebivalcev nad 80 let se povečuje tudi potreba po pomoči 

neaktivnim osebam. V obdobju, ko bo množična generacija »baby boomers«, ki je bila rojena 

v obdobju po drugi svetovni vojni, vstopila v pozno tretjo fazo življenjske dobe, bo potreba 

po oskrbi starejših močno narasla. Socialno delo bo torej bistvenega pomena pri ohranjanju 

kakovostnega življenjskega sloga in s tem dostojanstva in zdravja najstarejših prebivalcev. 

Ker bo v prihodnosti neizogibno sledilo tudi staranje generacij, ki so živele v obdobju nizke 

natalitete, bo socialno delo igralo pomembno vlogo, kajti mnogi ostareli prebivalci ne bodo 

imeli potomcev, ki bodo skrbeli za njih. V obdobju, ko so družinska drevesa vse bolj 

vertikalna in manj razvejana,sta vzpostavitev in ohranitev uspešno utečenega sistema 

socialnega dela zelo pomembni. Treba je bolj promovirati socialno delo in morda spodbujati 

nove generacije v pozitivni pogled na skrb za ostarele ter medgeneracijsko spoštovanje in 

sožitje. 

Države, kjer se prebivalstvo hitreje stara, so še bolj obremenjene, saj imajo manj časa za 

ublažitev negativnih posledic staranja. Politični ukrepi za nevtralizacijo posledic staranja so, 

kakor že povedano, dolgoročno usmerjeni in terjajo veliko časa, preden se njihovi učinki 

pričnejo kazati. Pozitivno je, da se lahko države, ki se oziroma se še bodo soočale s staranjem 

prebivalstva, lahko zgledujejo po državah, ki so pojav že doživele, in se morda izognejo istim 

napakam ter poslužijo ukrepov, ki so se izkazali za učinkovite. Menimo, da je smiselno, kjer 

je le  mogoče, da razvite države, katerih prebivalstvo je že staro, pomagajo tistim, ki se s 

staranjem prebivalstva še morajo soočiti v prihodnosti, kajti to je vsekakor tudi v njihov prid. 

Veliko razvitih držav se grožnji manjšanja prebivalstva in ekonomski nestabilnosti zaradi 

staranja prebivalstva upira le na račun imigracije mladega, delovno aktivnega prebivalstva iz 

mlajših populacij manj razvitih držav. Kaj se bo z razvitimi državami zgodilo, ko bodo tudi ta 

mlada prebivalstva postala stara in pasivna? Smiselno je ukrepati in pomagati manj razvitim 

državam v boju proti staranju prebivalstva v točki, še preden se prične upad natalitete. Če 

bodo manj razvite države z mladim prebivalstvom ohranile številčnost mladih, bo EU 

ohranila mlade imigrante, ki bodo, če se bo trend staranja nadaljeval,imeli vse večji pomen za 

stabilnost ekonomskega sistema. 
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Poleg političnih ukrepov za dvig natalitete in spodbujevalne imigrantske politike, ki bo 

pripomogla k ohranitvi potrebnega števila delovne sile, je po našem mnenju zelo pomembno 

vlagati v zdravje prebivalstva prek ozaveščanja o zdravju in zdravem načinu življenja. 

Smotrno je razmišljati, da bolj ko bodo ljudje zdravi, manj bo zdravstveni sistem obremenjen. 

Če povzamemo teorijo iz uvodnega dela magistrske naloge, so starejši prebivalci dejansko 

večje breme od ostalih prebivalcev bolj ali manj zgolj zadnjih nekaj let pred smrtjo. Zatorej je 

zelo pomembno vlagati v prevencijo njihovega zdravja in jim vse bolj podaljšati zdrava leta 

življenja. BDP je pozitivno povezan z zdravjem prebivalstva in nanj vpliva bolj kot dejavnik 

staranja prebivalstva, saj je neposredno povezan s sposobnostjo vsakega posameznika, da sam 

vlaga v svoje zdravje. Na zdravje lahko torej prebivalci v veliki meri vplivajo sami, če imajo 

finančno zmožnost in so pravilno ozaveščeni. Vse bolj pogoste bolezni druge polovice 

življenja so bolezni, na katere ima znaten vpliv življenjski slog, kot so visok krvni tlak, 

kardiovaskularna obolenja, rak, visokaraven holesterola, sladkorna bolezen, debelost, bolezni 

dihal itd. Omenjene bolezni so rezultat nezdravega življenjskega sloga,nepremišljenosti in 

nevednosti, zaznamovane s slabimi prehranjevalnimi navadami, premalo gibanja, uživanjem 

tobačnih izdelkov, drog, alkohola,ki so v veliko primerih prav posledica neozaveščenosti. Če 

bomo vlagali v ozaveščanje, bomo imeli manj primerov omenjenih nenalezljivih bolezni, ki 

so poglavitni razlog smrti razvitega sveta. Ko se bomo znašli na točki, ko bo razmerje med 

pacienti in osebjem neugodno, bo še večjega pomena prevencija toliko bolezni, kolikor je 

mogoče.  

Zdravstvena politika je že vrsto let zamenjala cilj podaljšati življenjsko dobo z bolj smiselnim 

ciljem, ki je podaljšati zdrava leta življenja. S podaljšanjem zdravih let življenja je mogoče 

trditi, da se skrajša obdobje nezdravih let življenja pred smrtjo, ko ljudem običajno drastično 

upadejo fizične in psihične sposobnosti ter predstavljajo največje breme sistemu. Cilj je torej 

podaljšati življenjsko dobo s tem, da nezdrava leta življenja pred smrtjo ostanejo konstantna 

ali krajša. Za nadaljnje izboljšanje omenjenega cilja pa bo treba dodatno izboljšati uspešnost 

zdravstvenega sistema in povečati izdatke za zdravstvo. V državah EU lahko vidimo rezultate 

iz obdobja, ko je zdravstvena politika vlagala v omenjeni cilj, saj smo med dlje živečim 

prebivalstvom z dolgim obdobjem zdravja.Prav to je po našem mnenju razlog za pridobljene 

rezultate iz empiričnega dela. Regresijske analize so pokazale, da se s staranjem prebivalstva 

v EU raven zdravja veča, kar je logično, če smo bili uspešni pri podaljšanju življenja in 

skrajšanju nezdravega obdobja pred smrtjo. Po našem mnenju bo pri pojavu staranja 

prebivalstva v prihodnosti večja težava kakor dejansko povečanje deleža starejših prav nizka 

rodnost, ki predstavlja slabše razmerje delovnega in vzdrževanega prebivalstva, kar grozi 

ekonomskemu sistemu in posledično zdravstvenemu sistemu, ki ima zaslugo za omenjeno 

kakovostno staranje prebivalstva brez slabšanja ravni zdravja populacije. 

Podaljšanje zdravih let življenja je velik preskok v kakovosti življenja starejših in lahko vodi 

v podaljšanje obdobja delovne aktivnosti, kjer bi lahko bili dlje samostojni, aktivni in v veliko 

pomoč ekonomskemu sistemu. To bi rešilo pereči problem ekonomskega in pokojninskega 
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sistema. Ker pa je ekonomska rast pogojena tudi s kakovostjo in ne le s kvantiteto delovne 

sile, se moramo zavedati, da ni vsa delovna sila enakovredna in da se podaljšanje delovne 

aktivnosti kaže kot uspešno le pri delovni sili, ki ni povezana s težjo fizično aktivnostjo. 

Starejše prebivalstvo lahko prispeva veliko, če se delovnoaktivno obdobje podaljša za 

zaposlence, ki delajo nefizična dela, saj je znano, da so tovrstni delavci obogateni z 

dragocenimi dolgoletnimi izkušnjami ter so običajno bolj zanesljivi in delodajalcu lojalni od 

mlajših zaposlencev. Morda bi bilo smiselno ponuditi zaposlencem, ki se odločijo ostati na 

delovnem trgu po upokojitvi, bolj fleksibilne delovne pogoje, kot je delo za polovični delovni 

čas, ter boljše pogoje v obliki nižjih zahtevanih socialnih prispevkov, ki bremenijo 

delodajalca.  

Menimo, da je ključ uspešnega delovanja sistema, kjer se soočamo s staranjem prebivalstva, 

prilagoditev. Morda je čas za vzpostavitev drugačnega družbenega sistema od tistega, v 

katerem živimo. Današnji družbeni sistem svoj pogled upira preozko v smer kapitalizma in za 

seboj pušča šibkejše, starejše in tiste, ki se takšnemu sistemu ne uspejo prilagoditi. Ljudje 

živimo v stresu in nezdravem okolju. Navkljub gospodarski razvitosti države smo priča upadu 

natalitete tudi zaradi razloga, da se mladi pari prepozno odločajo za starševstvo zaradi 

finančne stiske, slabih stanovanjskih pogojev ter težkega kombiniranja družinskega in 

delovnega življenjater na ta račun dolgoročno izgubljamo ekonomsko prednost in gospodarski 

potencial. Potrebna je sprememba v mišljenju in delovanju družbenega sistema za ohranitev 

zdrave družbene oblike. Povečuje se potreba po novih oblikah poslovanja, ki povezuje 

podjetniške pristope s humanitarno in ekološko usmerjenimi cilji, delovanje katerih bo 

usmerjeno v trajnostni razvoj in inovativne tržne rešitve. Manj onesnaženo okolje in manj 

stresa za ljudi bostapripomogla k dodatnemu dvigu ravni zdravja prebivalstva, kar je 

blagodejno za zdravstveni sistem.Pomembni za dvig natalitete bodo tudi delovni pogoji, ki 

omogočajo več prostega časa in manj pritiska. Čeprav bi tovrsten sistem zahteval 

zaposlovanje več delavcev za manj delovnih ur, kar predstavlja večje stroške in nižji dobiček, 

bi bilo to zelo koristno tako za mlade zaposlence, ki si želijo vlagati kakovostni čas v družino, 

kakor tudi za starejše zaposlence, kar bo mnoge spodbudilo v delo po upokojitvi. To se nam 

zdi sprejemljivo, če pomislimo na ohranitev dolgoročnega ekonomskega sistema. Morda je 

kot prilagoditev novi demografski strukturi potreben bolj družbeno odgovoren gospodarski 

sistem, ki bo prispeval k socialni koheziji in krepil celotno družbo. Če pomislimo, da nas je 

profitno naravnana družba pripeljala do točke staranja prebivalstva in grožnje zmanjšanja 

prebivalstva, nas lahko drugačen sistem povrne na točko, ko bo dvig natalitete ponovno 

sprožil rast prebivalstva in ekonomsko boljše razmerje med starejšim in mlajšim 

prebivalstvom. 

Po našem mnenju je najpomembnejši dejavnik, ki bo v prihodnje pripomogel ali zaviral 

gospodarsko rast, prav zdravje ljudi. Prav zato je trebavlagati v zdravje ter spremeniti 

razumevanje tovrstnih naložbkot nepotreben strošek, ampak nanje gledati kot na naložbo v 

razvijanje potenciala družbe in preko nje celotne države. Zdrav otrok se bo bolj uspešno učil, 
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zdrava oseba bo učinkovitejše delala, zdrav starostnik bo socialno bogatil družbo z izkušnjami 

in socialno pomočjo. Če bomo na novonastalo demografsko strukturo gledali kot na možnost 

za napredek in ne kakor na negativni nepremostljiv problem, lahko veliko pridobimo. Zdravi 

starostniki so lahko družbi v veliko pomoč, če jih družba sprejeme kot takšne in jih ne 

diskriminira.Treba jim je zagotoviti pogoje za uspešno socialno in ekonomsko integracijo. 

Zelo pomembno je nadaljevati z združevanjem zdravstvene politike z namenom prilagoditve 

novi demografski strukturi in jih konstantno prilagajati novim demografskim 

izzivom.Uspešno zasnovane zdravstvene politike daneslahko pripomorejo k zdravju in višji 

kakovosti življenja starejše populacije jutri. Za nadaljevanje doseganja zdravja in uspešnosti 

zdravstvenega sistema v sožitju staranja prebivalstva je ključnega pomena prilagoditev. 

Izziv za nadaljnje raziskovanje področja predstavljajo poleg izboljšave metodologije 

predvsem zajem večjega števila panelnih podatkov ter ločena analiza posameznih delov 

razvitega ter manj razvitega sveta ter vključitev dodatnih pojasnjevalnih spremenljivk. 

Slednje je pogojeno z razpoložljivostjo podatkov, ki je v različnih državah različna. Razširitev 

raziskave na področju vpliva staranja prebivalstva na zdravje in uspešnost zdravstvenega 

sistema bi pripomogla k boljšemu razumevanju tega pojava ter prispevala nove informacije, 

ki bi bile v pomoč pri vodenju ekonomske in socialne politike za prilagajanje novi 

demografski realnosti. 
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PRILOGE 

Priloga 1  Multivariatni regresijski model pričakovanega števila zdravih let življenja ob 

rojstvu za ženske v odvisnosti od indeksa staranja, srednje starosti prebivalstva in 

deleža prebivalstva, starega 65 let in več 

Priloga 2  Multivariatni regresijski model samoocene zdravja v odvisnosti od indeksa 

staranja, srednje starosti prebivalstva in deleža prebivalstva, starega 65 let in več 

Priloga 3 Multivariatni regresijski model deleža oseb z dolgotrajno zdravstveno težavo ali 

boleznijo od indeksa staranja, srednje starosti prebivalstva in deleža prebivalstva, 

starega 65 let in več 

Priloga 4 Multivariatni regresijski model uspešnosti zdravstvenega sistema v odvisnosti od 

indeksa staranja, srednje starosti prebivalstva in deleža prebivalstva, starega 65 let 

in več 

 

 





Priloga 1 

 

Multivariatni regresijski model pričakovanega števila zdravih let življenja ob rojstvu za 

ženske v odvisnosti od indeksa staranja, srednje starosti prebivalstva in deleža prebivalstva, 

starega 65 let in več 

Variables Entered/Removeda 

Model Variables Entered Variables 

Removed 

Method 

1 

Plačauro . Stepwise 

(Criteria: 

Probability-of-F-

to-enter <= .050, 

Probability-of-F-

to-remove >= 

.100). 

2 

Izobrazba . Stepwise 

(Criteria: 

Probability-of-F-

to-enter <= .050, 

Probability-of-F-

to-remove >= 

.100). 

3 

IndeksStaranja . Stepwise 

(Criteria: 

Probability-of-F-

to-enter <= .050, 

Probability-of-F-

to-remove >= 

.100). 

4 

Deležnad65Let . Stepwise 

(Criteria: 

Probability-of-F-

to-enter <= .050, 

Probability-of-F-

to-remove >= 

.100). 

a. Dependent Variable: PričakovanoŠtZdravihLet 

Model Summarye 

Model R R Square Adjusted 

R Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

Change Statistics Durbin-Watson 

R Square 

Change 

F Change df1 df2 Sig. F 

Change 

1 .756a .571 .569 3.223 .571 324.687 1 244 .000  

2 .760b .578 .574 3.204 .007 3.901 1 243 .049  

3 .765c .585 .580 3.182 .008 4.462 1 242 .036  

4 .773d .597 .591 3.142 .012 7.134 1 241 .008 1.741 

a. Predictors: (Constant), Plačauro 

b. Predictors: (Constant), Plačauro, Izobrazba 

c. Predictors: (Constant), Plačauro, Izobrazba, IndeksStaranja 

d. Predictors: (Constant), Plačauro, Izobrazba, IndeksStaranja, Deležnad65Let 

e. Dependent Variable: PričakovanoŠtZdravihLet 

  



Priloga 1 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 3373.393 1 3373.393 324.687 .000b 

Residual 2535.084 244 10.390   

Total 5908.476 245    

2 

Regression 3413.451 2 1706.726 166.225 .000c 

Residual 2495.025 243 10.268   

Total 5908.476 245    

3 

Regression 3458.626 3 1152.875 113.883 .000d 

Residual 2449.850 242 10.123   

Total 5908.476 245    

4 

Regression 3529.063 4 882.266 89.361 .000e 

Residual 2379.414 241 9.873   

Total 5908.476 245    
a. Dependent Variable: PričakovanoŠtZdravihLet 

b. Predictors: (Constant), Plačauro 

c. Predictors: (Constant), Plačauro, Izobrazba 

d. Predictors: (Constant), Plačauro, Izobrazba, IndeksStaranja 

e. Predictors: (Constant), Plačauro, Izobrazba, IndeksStaranja, Deležnad65Let 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. Correlations Collinearity Statistics 

B Std. 

Error 

Beta Zero-

order 

Partial Part Tolerance VIF 

1 
(Constant) 67.122 .392  171.419 .000      

Plačauro .342 .019 .756 18.019 .000 .756 .756 .756 1.000 1.000 

2 

(Constant) 71.965 2.482  28.992 .000      

Plačauro .349 .019 .771 18.188 .000 .756 .759 .758 .968 1.033 

Izobrazba -2.559 1.295 -.084 -1.975 .049 .054 -.126 -.082 .968 1.033 

3 

(Constant) 71.002 2.507  28.327 .000      

Plačauro .339 .020 .749 17.282 .000 .756 .743 .715 .913 1.095 

Izobrazba -2.899 1.296 -.095 -2.237 .026 .054 -.142 -.093 .953 1.049 

IndeksStara

nja 

.018 .009 .091 2.112 .036 .271 .135 .087 .917 1.090 

4 

(Constant) 54.795 6.553  8.361 .000      

Plačauro .302 .024 .667 12.702 .000 .756 .633 .519 .606 1.651 

Izobrazba -2.698 1.282 -.088 -2.104 .036 .054 -.134 -.086 .950 1.053 

IndeksStara

nja 

.076 .023 .382 3.268 .001 .271 .206 .134 .123 8.155 

Deležnad6

5Let 

.649 .243 .302 2.671 .008 -.019 .170 .109 .131 7.626 

a. Dependent Variable: PričakovanoŠtZdravihLet 
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Residuals Statisticsa 

 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value 67.49 79.96 73.13 3.795 246 

Residual -7.525 9.295 .000 3.116 246 

Std. Predicted Value -1.485 1.801 .000 1.000 246 

Std. Residual -2.395 2.958 .000 .992 246 

a. Dependent Variable: PričakovanoŠtZdravihLet 
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Multivariatni regresijski model samoocene zdravja v odvisnosti od indeksa staranja, srednje 

starosti prebivalstva in deleža prebivalstva starega, 65 let in več 

Variables Entered/Removeda 

Model Variables Entered Variables 

Removed 

Method 

1 

Plačauro . Stepwise 

(Criteria: 

Probability-of-F-

to-enter <= .050, 

Probability-of-F-

to-remove >= 

.100). 

2 

SrednjaStarost . Stepwise 

(Criteria: 

Probability-of-F-

to-enter <= .050, 

Probability-of-F-

to-remove >= 

.100). 

a. Dependent Variable: SamoocenaZdravja 

Model Summaryc 

Model R R Square Adjusted 

R Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

Change Statistics Durbin-

Watson 
R Square 

Change 

F Change df1 df2 Sig. F 

Change 

1 .567a .322 .318 .2125 .322 90.582 1 191 .000  

2 .692b .478 .473 .1869 .156 56.980 1 190 .000 1.785 

a. Predictors: (Constant), Plačauro 

b. Predictors: (Constant), Plačauro, SrednjaStarost 

c. Dependent Variable: SamoocenaZdravja 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 4.092 1 4.092 90.582 .000b 

Residual 8.627 191 .045   

Total 12.719 192    

2 

Regression 6.082 2 3.041 87.055 .000c 

Residual 6.637 190 .035   

Total 12.719 192    

a. Dependent Variable: SamoocenaZdravja 

b. Predictors: (Constant), Plačauro 

c. Predictors: (Constant), Plačauro, SrednjaStarost 
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Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. Correlations Collinearity 

Statistics 

B Std. 

Error 

Beta Zero-

order 

Partial Part Tolerance VIF 

1 
(Constant) 3.525 .029  120.888 .000      

Plačauro .013 .001 .567 9.517 .000 .567 .567 .567 1.000 1.000 

2 

(Constant) 5.426 .253  21.438 .000      

Plačauro .014 .001 .581 11.086 .000 .567 .627 .581 .999 1.001 

SrednjaStarost -.047 .006 -.396 -7.549 .000 -.375 -.480 -.396 .999 1.001 

a. Dependent Variable: SamoocenaZdravja 

Residuals Statisticsa 

 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value 3.446 4.200 3.761 .1775 194 

Residual -.3677 .5094 .0000 .1854 194 

Std. Predicted Value -1.774 2.465 -.001 .998 194 

Std. Residual -1.967 2.726 .000 .992 194 

a. Dependent Variable: SamoocenaZdravja 
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Multivariatni regresijski model deleža oseb z dolgotrajno zdravstveno težavo ali boleznijo od 

indeksa staranja, srednje starosti prebivalstva in deleža prebivalstva, starega 65 let in več 

Variables Entered/Removeda 

Model Variables 

Entered 

Variables Removed Method 

1 

Izobrazba . Stepwise 

(Criteria: 

Probability-of-F-

to-enter <= .050, 

Probability-of-F-

to-remove >= 

.100). 

2 

IndeksStara

nja 

. Stepwise 

(Criteria: 

Probability-of-F-

to-enter <= .050, 

Probability-of-F-

to-remove >= 

.100). 

a. Dependent Variable: OsebezZdravstvenoTežavo 

Model Summaryc 

Mode

l 

R R 

Square 

Adjusted 

R Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Change Statistics Durbin-

Watson 
R Square 

Change 

F Change df1 df2 Sig. F 

Change 

1 .303a .092 .087 6.040 .092 19.269 1 191 .000  

2 .367b .135 .126 5.910 .043 9.493 1 190 .002 1.899 

a. Predictors: (Constant), Izobrazba 

b. Predictors: (Constant), Izobrazba, IndeksStaranja 

c. Dependent Variable: OsebezZdravstvenoTežavo 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 702.907 1 702.907 19.269 .000b 

Residual 6967.344 191 36.478   

Total 7670.250 192    

2 

Regression 1034.443 2 517.221 14.809 .000c 

Residual 6635.808 190 34.925   

Total 7670.250 192    

a. Dependent Variable: OsebezZdravstvenoTežavo 

b. Predictors: (Constant), Izobrazba 

c. Predictors: (Constant), Izobrazba, IndeksStaranja 
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Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. Correlations Collinearity Statistics 

B Std. 

Error 

Beta Zero-

order 

Partial Part Tolerance VIF 

1 
(Constant) 7.381 5.449  1.354 .177      

Izobrazba 12.201 2.780 .303 4.390 .000 .303 .303 .303 1.000 1.000 

2 

(Constant) 9.242 5.366  1.722 .087      

Izobrazba 14.044 2.785 .348 5.043 .000 .303 .344 .340 .954 1.048 

IndeksStaranja 
-.056 .018 -.213 -

3.081 

.002 -.138 -.218 -.208 .954 1.048 

a. Dependent Variable: OsebezZdravstvenoTežavo 

Excluded Variablesa 

Model Beta In t Sig. Partial 

Correlation 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF Minimum 

Tolerance 

1 

Deležnad65Le

t 

.206b 3.005 .003 .213 .969 1.032 .969 

SrednjaStarost .193b 2.812 .005 .200 .973 1.027 .973 

IndeksStaranja -.213b -3.081 .002 -.218 .954 1.048 .954 

BDP -.149b -2.145 .033 -.154 .963 1.038 .963 

Plačauro -.056b -.800 .425 -.058 .969 1.033 .969 

2 

Deležnad65Le

t 

.089c .602 .548 .044 .209 4.775 .206 

SrednjaStarost .029c .196 .845 .014 .208 4.816 .203 

BDP -.089c -1.220 .224 -.088 .857 1.167 .849 

Plačauro -.002c -.027 .979 -.002 .904 1.106 .891 

a. Dependent Variable: OsebezZdravstvenoTežavo 

b. Predictors in the Model: (Constant), Izobrazba 

c. Predictors in the Model: (Constant), Izobrazba, IndeksStaranja 

 

Residuals Statisticsa 

 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value 23.39 35.29 31.23 2.321 193 

Residual -14.552 13.295 .000 5.879 193 

Std. Predicted Value -3.376 1.752 .000 1.000 193 

Std. Residual -2.462 2.250 .000 .995 193 

a. Dependent Variable: OsebezZdravstvenoTežavo 
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Multivariatni regresijski model uspešnosti zdravstvenega Sistema v odvisnosti od indeksa 

staranja, srednje starosti prebivalstva in deleža prebivalstva, starega 65 let in več 

Variables Entered/Removeda 

Model Variables Entered 

Variables 

Removed Method 

1 Plača/uro . Stepwise 

(Criteria: 

Probability-of-F-

to-enter <= ,050, 

Probability-of-F-

to-remove >= 

,100). 

2 BDP . Stepwise 

(Criteria: 

Probability-of-F-

to-enter <= ,050, 

Probability-of-F-

to-remove >= 

,100). 

3 Delež nad 65 Let . Stepwise 

(Criteria: 

Probability-of-F-

to-enter <= ,050, 

Probability-of-F-

to-remove >= 

,100). 

a. Dependent Variable: USPEŠNOST NA ENOTO DELEŽA 

 

Model Summaryd 

Mod

el R 

R 

Square 

Adjusted 

R Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

Change Statistics 

Durbin-

Watson 

R Square 

Change 

F 

Change df1 df2 

Sig. F 

Change 

1 ,214a ,046 ,039 1,7720005

15322473 

,046 6,435 1 134 ,012 
 

2 ,493b ,243 ,232 1,5843625

80638182 

,197 34,619 1 133 ,000 
 

3 ,557c ,311 ,295 1,5174855

59999001 

,068 12,981 1 132 ,000 2,252 

a. Predictors: (Constant), Plača/uro 

b. Predictors: (Constant), Plača/uro, BDP 

c. Predictors: (Constant), Plača/uro, BDP, Delež nad 65 Let 

d. Dependent Variable: USPEŠNOST NA ENOTO DELEŽA 
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ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 20,207 1 20,207 6,435 ,012b 

Residual 420,758 134 3,140   

Total 440,965 135    

2 Regression 107,108 2 53,554 21,334 ,000c 

Residual 333,857 133 2,510   

Total 440,965 135    

3 Regression 137,000 3 45,667 19,831 ,000d 

Residual 303,965 132 2,303   

Total 440,965 135    

a. Dependent Variable: USPEŠNOST NA ENOTO DELEŽA 

b. Predictors: (Constant), Plača/uro 

c. Predictors: (Constant), Plača/uro, BDP 

d. Predictors: (Constant), Plača/uro, BDP, Delež nad 65 let 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardi

zed 

Coefficie

nts 

t Sig. 

Correlations 

Collinearity 

Statistics 

B 

Std. 

Error Beta 

Zero-

order Partial Part 

Tolera

nce VIF 

1 (Constant) 9,421 ,283 
 

33,24

2 

,000 
     

Plača/uro -,034 ,013 -,214 -2,537 ,012 -,214 -,214 -,214 1,000 1,000 

2 (Constant) 9,193 ,256 
 

35,86

6 

,000 
     

Plača/uro -,177 ,027 -1,105 -6,532 ,000 -,214 -,493 -,493 ,199 5,025 

BDP ,000 ,000 ,995 5,884 ,000 ,006 ,454 ,444 ,199 5,025 

3 (Constant) 5,758 ,985  5,848 ,000      

Plača/uro -,211 ,028 -1,316 -7,639 ,000 -,214 -,554 -,552 ,176 5,687 

BDP ,000 ,000 1,166 6,908 ,000 ,006 ,515 ,499 ,183 5,456 

Delež nad 

65 Let 

,212 ,059 ,278 3,603 ,000 ,077 ,299 ,260 ,880 1,137 

a. Dependent Variable: USPEŠNOST NA ENOTO DELEŽA 
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Residuals Statisticsa 

 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value 6,4434571266174

32 

12,018935203552

246 

8,8138903361593

75 

1,0073813805854

56 

136 

Residual -

2,2223441600799

56 

4,9822440147399

90 

,00000000000000

1 

1,5005298819005

48 

136 

Std. Predicted Value -2,353 3,182 ,000 1,000 136 

Std. Residual -1,464 3,283 ,000 ,989 136 

a. Dependent Variable: USPEŠNOST NA ENOTO DELEŽA 
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