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POVZETEK 

Nižanje stopenj rodnosti v Sloveniji spreminja njeno demografsko podobo in pomembno 

vpliva na družbeno-ekonomski razvoj. V raziskovanem obdobju 2002–2012 je v Sloveniji 

rodnost dosegla najnižjo raven v letu 2007 in se v zadnjih letih spodbudno dvignila. K temu je 

pripeval tudi resnejši pristop k družinski politiki in oblikovanje finan�nih pomo�i družinam. 

Anketa je potrdila, da sta družina in otroci še vedno najpomembnejši vrednoti posameznika, 

odlo�itev zanje pa je pogojena z družbeno in ekonomsko samostojnostjo. Rezultati regresijske 

analize na podatkih evropskih držav so pokazali, da pove�evanje deleža visoko izobraženih 

žensk in splošna gospodarska razvitost držav, ki jo meri višina BDP-ja, pozitivno vplivata na 

rodnost. Ugotovitve kažejo na nove smeri razvoja rodnosti v razvitih državah in Sloveniji ter 

predstavljajo izziv za vodenje u�inkovite družinske politike. 

Klju�ne besede: rodnost, ekonomski dejavniki rodnosti, rodnostno obnašanje, oportunitetni 

stroški otrok, družinska politika. 

SUMMARY 

Decreasing fertility rates in Slovenia are changing the country's demographic appearance and 

have a significant impact on its socio-economic development. In the surveyed period 2002-

2012  the birth rate in Slovenia reached its lowest rate in 2007, but it recently scored an 

encouraging rise following a more serious approach regarding family policy in creating 

different forms of financial compensation for families. The survey confirmed that the family 

and children are still the most important individual values, but the decision for children is 

conditioned by the socio-economic independence. The results of the multivariate regression 

analysis for the European countries have shown that the increasing proportion of highly 

educated women and general economic development of countries (GDP per capita), have both 

a positive impact on fertility. The conclusions suggest new directions in the development of 

fertility in Slovenia, and create a challenge for effective family policy management. 

Key words: birth rates, economic factors of fertility, fertility behavior, the opportunity cost of 

children, family policy. 
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1 UVOD 

Rodnost je demografski pojav, ki ga merimo s povezovanjem števila rojstev s številom tega 

prebivalstva kot celote ali z njegovimi posameznimi deli. Rodnost je v Sloveniji v zadnjem 

stoletju padala in pristala pod ravnjo, ki je potrebna za enostavno reprodukcijo prebivalstva. 

Skupaj s podaljševanjem življenjske dobe je nizka rodnost poglavitni dejavnik staranja 

prebivalstva. S problemom staranja prebivalstva pa se soo�ajo vse države �lanice EU in iš�ejo 

rešitve, ki bi spodbudile naravno obnavljanje prebivalstva. Prou�evanje dejavnikov rodnosti je 

pomembno zaradi rodnosti same, hkrati pa tudi zaradi pomembnega vpliva, ki ga ima rodnost 

na starostno strukturo prebivalstva. Ta pa ima mnoge pomembne implikacije za gospodarstvo.  

Staranje prebivalstva vpliva tudi na razmerje med aktivnim in vzdrževanim prebivalstvom. 

Zelo aktualno postaja raziskovanje projekcij prebivalstva in posledi�no tudi same rodnosti. 

Socialno-ekonomske posledice staranja prebivalstva najprej vplivajo na samo strukturo trga 

delovne sile. Pove�evanje deleža starejših in zniževanja število mladih pomeni upadanje 

celotne zaposlenosti. V prihodnosti gre pri�akovati še vedno dolo�eno stopnjo brezposelnosti, 

ki bo prinesla tudi ve� priseljevanja iz manj razvitih držav za opravljanje manj zahtevnih del. 

Z višanjem števila starejše populacije, bo breme države predstavljala tudi brezposelnost 

starejših, zaradi njihove nižje u�inkovitosti (Mala�i� 2008, 795–797). Pove�anje števila 

starejših pomeni tudi ve�je breme izdatkov za pokojnine na ramenih manjšega števila mlajše 

delovne sile. Za pretekle generacije je veljal pozitiven tako imenovan generacijski ra�un, ki je 

meril razmerje med vpla�animi sredstvi v �asu aktivnega življenja in prejemki v pokojninski 

dobi. Izra�uni za prihodnje generacije, zaradi pretežno starejšega prebivalstva, kažejo, da 

bodo generacije prejele le še 70–80 % vpla�anega v socialne blagajne, kar pomeni, da morajo 

države poskrbeti za vzdržen pokojninski sistem (Sambt in �ok  2008, 32). Vpliv staranja 

prebivalstva na zdravstvo in dolgotrajno oskrbo je podoben kot pri pokojninah. Izdatki za 

zdravstvo se pri starejših zvišujejo in pove�uje se potreba po specializirani starostni oskrbi 

(Sambt 2007, 111; Seshamani in Gray, 2002). 

V primeru, da se bo stopnja rodnosti še naprej zniževala, bomo potrebovali manj 

infrastrukture in storitev, ki so povezane z vzgojo otrok, kot so na primer vrtci in osnovne 

šole. Pri tem bodo najbolj prizadeta podeželska podro�ja. Upadanje števila mladih se že kaže 

tudi na višjih stopnjah izobraževanja, kot je na primer srednješolsko in visokošolsko 

izobraževanje (�epar in Bojnec 2013). Na drugi strani pa postaja vse bolj aktualno 

vseživljenjsko izobraževanje odraslih. Po eni strani zato, ker je vseživljenjsko izobraževanje 

vse bolj nujno zaradi zahtev trga dela, po drugi strani pa tudi zato, ker izobraževanje 

naraš�ajo�e populacije odraslih tako deloma nadomeš�a izobraževanje upadajo�e populacije 

mladih, ki so sicer tradicionalno predstavljali ve�ino prebivalstva, ki je bila vklju�ena v 

formalno izobraževanje (Davey 2001; Green 2002). Staranje prebivalstva zahteva 

podaljševanje delovne dobe, s tem pa je povezano tudi nadaljnje izobraževanje odraslih, ki naj 
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bi pove�alo produktivnost. Starejši delavci, ki imajo ve� izkušenj in pridobljenega znanja, so 

bolj produktivni in lahko dlje ostanejo na trgu dela, kar bo ob zniževanju števila mladih v 

prihodnosti, nujno potrebno (Pinheiro idr. 2013; Dixon 2003). Staranje prebivalstva, kot 

posledica upadanja rodnosti, pa na splošno vpliva tudi na starostno specifi�no povpraševanje 

in s tem na strukturo potrošnje prebivalstva. Upadanje relativnega števila mladih zmanjšuje 

povpraševanje po proizvodih in storitvah, ki so tipi�ni za mlade; naraš�anje relativnega števila 

starejših pa pove�uje povpraševanje po proizvodih in storitvah, ki so tipi�ni za starejše, kot so 

turisti�ne storitve, zdravstvene storitve, pripomo�ki ter storitve oskrbe ostarelih in podobno 

(The Economist 2014; Oliveira Martins idr. 2005). 

Odlo�itev za otroke je v ve�ini primerov na�rtovana odlo�itev, zato med dejavnike odlo�itve 

za otroka sodijo tudi ekonomski in materialni pogoji, saj je poleg naravne želje po otrocih, 

potrebna tudi ekonomska oz. materialna varnost (Volj� 2007, 134). Otroci so z družbeno-

gospodarskim razvojem postopoma pridobili nove vloge znotraj družine in imajo ve�jo vlogo 

pri razporeditvi družinskega dohodka kot glavne ekonomske kategorije družine. Dejstvo je, da 

imamo Slovenci o družini in otrocih dobro mnenje. Mednarodna raziskava o družini in 

narodni identiteti leta 2003, je ponudila odgovor, da 93 % anketiranih med 21 in 56 letom 

meni, da je najve�ja sre�a vzgoja in spremljanje odraš�anja otroka. Dobra polovica jih je 

menilo, da je življenje ljudi, ki niso imeli otrok, prazno (UMAR 2006, 81). Z vprašanjem, ali 

imeti otroka ali ne, se sre�a torej skoraj vsak posameznik. V nalogi smo želeli poiskati 

odgovor na vprašanje, v kolikšni meri na odlo�itev za otroka in število otrok, vplivajo 

ekonomski dejavniki. 

1.1 Opis raziskovalnega problema in teoreti�na izhodiš�a  

V magistrski nalogi so v naslednjih poglavjih podrobneje podane teoreti�ne opredelitve 

rodnosti, dejavniki rodnosti s poudarkom na ekonomskih dejavnikih ter pregled teorij o vplivu 

ekonomskih dejavnikov na rodnost.  

Dejstvo je, da na samo rodnost vplivajo številni dejavniki, ki se medsebojno prepletajo in v 

�asu spreminjajo. Velike spremembe v rodnosti v zadnjem stoletju je v najve�ji meri 

poskušala pojasniti teorija demografskega prehoda v prvi polovici 20. stoletja. Temeljila je na 

izkušnjah evropskih držav in prehodu družbe iz tradicionalnih družbenih oblik v moderne, iz 

agrarne v industrijsko in urbanizirano družbo. Ljudje so zapuš�ali preprost na�in življenja na 

podeželju in se selili v mesto. Vse to se je odražalo v podaljševanju dobe šolanja, novi vlogi 

žensk in višjim stroškom življenja v mestu. Klasi�na teorija demografskega prehoda in 

zniževanje rodnosti je temeljilo na spremembah v ekonomskem razvoju družbe. Na drugi 

strani pa se je rodnost zniževala v evropskih državah, ki so bile na razli�nih stopnjah socio-

ekonomskega razvoja družbe. To dejstvo je spodbudilo nadgrajevanje prvotne teorije 

demografskega prehoda (Andorka 1978, po Šircelj 2006, 30). 
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Problem nizke rodnosti se v Evropi nadaljuje v za�etku 21. stoletja in družina še naprej 

spreminjanja svojo podobo. Z izrazom drugega demografskega prehoda tako za�nejo nekateri 

teoretiki ozna�evati �asovno odlaganje porok in starševstva, porast zunajzakonskih skupnosti, 

zunajzakonske rodnosti, pove�anje deleža žensk brez otrok in naraš�anje razvez (Lesthaeghe 

in Van de Kaa 1986, po Šircelj 2006, 34). 

Za druge avtorje poimenovanje drugi demografski prehod ni upravi�eno, saj menijo, da 

upadanje rodnosti povzro�ajo isti dejavniki, le na druga�en na�in in v razli�nem obsegu, kot 

se je zgodilo pri t. i. prvem demografskem prehodu (Mala�i� 2003a, 242). 

Tudi pri delitvi dejavnikov, ki vplivajo na rodnost, si avtorji niso enotni. Obstaja osnovna 

delitev na biološke in nebiološke dejavnike. Biološki dejavniki prou�ujejo rodnost kot 

biološki proces. V zadnjih desetletjih so ti dejavniki zaradi pojava kontracepcije izgubili 

neposreden vpliv na rodnost. Raven rodnosti je postala odvisna predvsem od nebioloških 

dejavnikov, ki jih v osnovi delimo na ekonomske, socialne, kulturne in psihološke dejavnike 

(Šircelj 2006, 37). 

Ekonomske dejavnike rodnosti so poskušale pojasniti empiri�ne raziskave, ki prou�ujejo 

predvsem vpliv dohodka na rodnost in so tako nelo�ljivo povezane s sociološkimi dejavniki. 

Na dohodek namre� mo�no vplivajo sociološki dejavniki, kot so višanje stopnje izobrazbe, 

selitev v mestna okolja, nov na�in življenja v mestih ter ve�ja aktivnost in zaposlenost staršev 

(Šircelj 2006, 41). 

Slovenija je problem upadanja rodnosti po osamosvojitvi želela reševati s pove�anim 

poudarkom na družinski politiki. Konec leta 2006 je bil pripravljen Osnutek strategije za dvig 

rodnosti v RS, ki zaradi nekaterih poudarkov ni bil nikoli uradno sprejet. Tako je Resolucija o 

temeljih oblikovanja družinske politike v Sloveniji iz leta 1993 ostala  podlaga za sprejemanje 

ukrepov in zakonov s podro�ja družinske politike. Resolucija s pojmom družinska politika 

ozna�uje celoto socialnih, ekonomskih, pravnih, pedagoških in drugih ukrepov, ki jih država 

izvaja, da bi izboljšala pogoje za življenje v družini (Uradni list RS, št. 40/93). 

Ekonomski ukrepi družinske politike, ki vplivajo na dohodek družine, zagotavljajo družinam 

razmeroma dobre pogoje in v primerjavi z razvitimi evropskimi državami na tem podro�ju ne 

zaostajamo. 

Spreminjanje družinskega na�ina življenja kažejo kazalniki demografske statistike. Vidne so 

spremembe ne samo na podro�ju organiziranosti družin, temve� tudi na podro�ju ženske 

izobraženosti in vklju�enosti v trg dela, ki pomembno vplivajo na samo rodnostno obnašanje 

in posledi�no stopnjo rodnosti. 

Položaj rodnosti v Sloveniji in evropskih državah analiziramo ob izbranih statisti�nih 

podatkih Evropskega statisti�nega urada (Eurostat) zadnjega obdobja: 2002–2012. Izbrano 
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enajstletno obdobje je zanimivo, ker predstavlja Slovenijo v obdobju ekstremno nizke 

rodnosti (2002–2006: okrog 1,2), prehodno leto 2007: 1,38 in zadnjo petletko, kjer stopnja 

totalne rodnosti poraste in se vrti med 1,5 in 1,6. Tudi v Evropi so opazna nihanja v rodnosti 

in se po razli�nih državah kažejo kot zelo dinami�en proces. Primerjava med 31 evropskimi 

državami (gre za države EU ter dodatno Islandija, Norveška, Švica) bo pokazala kar 

precejšnje razlike v stopnji rodnosti. Izbor držav je temeljil na obsegu in popolnosti izbranih 

statisti�nih podatkov, ki jih zagotavlja Eurostat.  

Pri splošnem statisti�nem pregledu je orisan profil povpre�ne matere z vidika starosti pri 

prvem porodu, izobraženosti in zaposlenosti. Podane so ugotovitve, v kakšni meri vpliva na 

rodnost podaljševanje dobe izobraževanja, poznejša ekonomska osamosvojitev in vklju�enost 

žensk v trg dela.  

V zadnjem delu naloge je predstavljena analiza mnenjske ankete, ki je bila izvedena med 

populacijo moških in žensk v starosti od 15 do 60 let na obmo�ju Slovenije. Na podlagi 

rezultatov analize ankete so podane ugotovitve, ki so po mnenju vprašanih bistveni dejavniki 

pri odlo�anju za otroke in mesto ekonomskih dejavnikov med njimi. 

Na koncu naloge so na podlagi rezultatov vseh analiz strnjene bistvene ugotovitve naloge. 

1.2 Namen in cilji raziskave 

Proces rodnosti je v zadnjem stoletju doživel ve� razli�nih faz oziroma prehodnih obdobij. 

Odlo�itev za otroka je z vidika staršev postal na�rtovan proces, na katerega vplivajo dejavniki 

v �asu in prostoru. V nalogi najprej predstavljamo nekatere splošne zna�ilnosti gibanja 

rodnosti v Sloveniji in Evropi v zadnjih desetletjih. V nadaljevanju izpostavljamo glavne 

dejavnike rodnosti, pri �emer je posebna pozornost namenjena dejavnikom izobraženosti, 

zaposlenosti in drugim dejavnikom ekonomskega položaja staršev ob odlo�itvi za otroke. 

Cilji naloge so: 

- Pregledati relevantno teorijo povezano z rodnostjo ter dejavniki rodnosti. 

- Primerjati slovenske ukrepe družinske politike z nekaterimi vzor�nimi evropskimi. 

- Pridobiti in prikazati podatke o stanju ter dinamiki na podro�ju rodnosti v Sloveniji ter 

Evropi. 

- S pomo�jo kvantitativne analize, predvsem multivariatne regresijske analize, ugotoviti, 

kako in koliko nekateri ekonomski in neekonomski dejavniki vplivajo na rodnost. 

- Ugotoviti vlogo in vpliv faktorja ekonomske samostojnosti partnerjev pri odlo�itvi za 

prvega, drugega in nadaljnje otroke. 

- Oblikovati ugotovitve in smernice, ki bi lahko pripomogle k odlo�itvi za ve�je število 

otrok.  
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1.3 Hipoteze raziskave  

V magistrski nalogi postavljamo temeljno tezo, da ekonomski dejavniki vplivajo na rodnost. 

V ta namen bomo preverili naslednje izbrane hipoteze: 

- HIPOTEZA 1: Višja izobrazba žensk in ve�ja relativna vklju�enost žensk v trg dela 

pozitivno vplivata na rodnost.  

- HIPOTEZA 2: Dejavniki, ki vplivajo na odlo�itev za prvega, drugega in tretjega otroka, 

se med seboj razlikujejo.  

- HIPOTEZA 3: Ekonomski položaj družine ni najpomembnejši dejavnik odlo�itve za ve�je 

število otrok, to je za tri otroke ali ve�. 

1.4 Uporabljena metodologija  

V teoreti�nem delu naloge je pregledana in uporabljena obstoje�a literatura s podro�ja 

rodnosti, dejavnikov rodnosti, družinske politike in demografskih sprememb v Evropi in 

Sloveniji. Z deskriptivno metodo je predstavljen sam pojem rodnosti in dejavniki, ki vplivajo 

na rodnost. 

V nalogi smo analizirali primarne podatke anket in sekundarne vire Eurostat-a in Surs-a. 

S pomo�jo statisti�nega programa SPSS smo opravili kvantitativne analize, s katerimi smo 

ugotavljali veljavnost postavljenih hipotez.  

Za primerjavo slovenske in evropske rodnosti smo uporabili komparativno metodo, s katero 

smo ugotovili podobnosti in razlike. 

Pri testiranju prve hipoteze smo uporabili multivariatno regresijsko analizo, s pomo�jo katere 

smo empiri�no analizirali pomen ekonomskih dejavnikov rodnosti za rodnost. Pri tem smo 

uporabili podatke s statisti�nih baz Eurostata, kar pomeni, da so rezultati veljavni ne samo za 

Slovenijo, ampak tudi za Evropo. Uporabili smo podatke 11-letnega obdobja (2002–2012) v 

izbranih evropskih državah, z namenom ugotoviti vplive razli�nih dejavnikov na rodnost. Ker 

smo se osredoto�ili na ekonomske dejavnike rodnosti, so neodvisne spremenljivke vezane na 

spremenljivke, kot so zaposlenost, izobrazba in splošen status ekonomske neodvisnosti 

partnerjev ob odlo�itvi za otroke. Za odvisno spremenljivko smo uporabili stopnjo totalne 

rodnosti, ki nam pove število živorojenih otrok na žensko v rodni dobi.  

Pri testiranju druge hipoteze smo uporabili podatke pridobljene iz anket in s faktorsko analizo 

prou�il razli�ne povezave v množici dejavnikov, ki vplivajo na odlo�itev za prvega, drugega 

in tretjega otroka.  

V okviru anketiranja, ki se je nanašalo le na obmo�je Slovenije, so vzorec predstavljali moški 

in ženske v starostnem obdobju od 15 do 60 let, ki imajo vsaj enega otroka ali so v obdobju 
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na�rtovanja družine. Starost smo omejili približno s starostjo delovne aktivnosti. Na za�etku 

ankete smo zbrali nekatere osnovne demografske podatke o anketiranih osebah, kot so spol, 

starost, zaposlitveni status in izobrazba. Anketa je bila razdeljena v dva dela. Prvi del je bil 

namenjen vsem osebam v obravnavanem starostnem razredu, drugi del pa le tistim, ki že 

imajo vsaj enega otroka. S petstopenjsko Likertovo lestvico smo zbirali mnenja in ocene 

anketirancev o vplivu posameznih dejavnikov na odlo�itev za prvega, drugega in tretjega 

otroka. Na vprašanja so anketirani ve�inoma odgovarjali z obkrožanjem izbire med ve� 

ponujenimi odgovori. 

Pridobili smo odgovore z vseh delov Slovenije, del iz bolj mestnih podro�ij in del iz bolj 

podeželskega obmo�ij, da smo zagotovili �im bolj sorazmerno zastopanost razli�nih skupin 

prebivalstva v vzorcu. Izvedena je bila spletna anketa, saj smo tako najlažje pridobili ve�je 

število izpolnjenih anket. Vzorec smo opisali s pomo�jo ustreznih izra�unov in grafov.  

Tretjo hipotezo, o vplivu ekonomske situacije družine na odlo�itev za ve�je število otrok od 

treh, smo preverili z odgovori na anketna vprašanja. Analizirali smo odgovore na vprašanja 

glede dejavnikov, ki vplivajo na odlo�itev za otroke na splošno in posebej za ve�je število 

otrok (tri ali ve�). Ogledali smo si korelacije med številom otrok v družini ter med 

ekonomskimi dejavniki rodnosti, kot so dohodek družine oziroma prioritetami na lestvici 

splošnih življenjskih vrednot. 

1.5 Predpostavke in omejitve raziskave 

Predpostavljamo, da so podatki pridobljeni iz statisti�nih baz Eurostat-a in Surs-a to�ni in so 

odraz realnega stanja. Prav tako predpostavljamo, da so bili odgovori anketirancev iskreni in 

so pravi pokazatelj stanja. Predpostavljamo, da nižja stopnja brezposelnosti, višji bruto 

doma�i proizvod na prebivalca ter višja izobrazba pomenijo boljše materialne življenjske 

pogoje, ki so pomembni za ustvarjanje družine in ju lahko zato uporabimo kot ekonomska 

kazalnika rodnosti. Podobno predpostavljamo, da višja povpre�na starost, ko mladi odidejo od 

staršev in se osamosvojijo, pomeni, da so kasneje sposobni poskrbeti zase in potencialno za 

svojo družino v materialnem smislu. Predpostavljamo tudi, da višja zaposlenost žensk in delo 

na samouresni�itvi negativno vpliva na odlo�itev za ve�je število otrok.  

Pri obravnavanju problema smo se vsebinsko omejili predvsem na ekonomske dejavnike 

rodnosti in druge dejavnike izpostavili le toliko, kolikor je bilo potrebno za splošno 

razumevanje rodnosti. V teoreti�nem delu smo predstavili poudarke družinske politike v 

Sloveniji, za širše evropske družinske politike smo opisali nekatere vzor�no uspešnejše 

modele. 

Izvedba spletnega anketiranja je bila geografsko omejena na podro�je Slovenije in starostno 

skupino moških in žensk med 15 in 60 let. Ve�ina izpolnjenih anket je bilo omejeno na 
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podro�je osrednjeslovenske regije, na populacijo, ki živi v manjših mestih in na podeželju. 

Zaradi dokaj ženske teme omejitev predstavlja tudi ve�ino ženskih odgovorov. Prav tako 

omejitev pri anketi predstavlja subjektivnost pri odgovorih, ki se zrcali v dejstvu, da so 

nekateri anketirani na svojo odlo�itev za otroke gledali z ve�letne distance in lahko 

predstavlja njihov spremenjen pogled, nekateri pa sploh še nimajo otrok in so odgovarjali s 

teoreti�nega vidika.  Na drugi strani pa je ˝racionalni pogled nazaj˝ tudi prednost. 

Pri regresijski analizi smo bili omejeni z dosegljivimi podatki Eurostat-a. Izbira dejavnikov 

oziroma odvisnih spremenljivk je bila odvisna tudi od dostopnosti vseh podatkov za celotno 

izbrano obdobje analize: 2002–2012. Velikost vzorca so nam zniževali manjkajo�i podatki  

pri nekaterih državah.  

Možnost posploševanja iz vzorca ankete na celotno populacijo je omejena, saj je za 

reprezentativen vzorec potreben zelo premišljen in natan�en vzor�ni na�rt in nato dosledna 

izvedba tega na�rta. To pa lahko pri izvedbi anket zagotovijo le velike organizacije z 

ustreznimi finan�nimi sredstvi, kot so na primer nacionalni statisti�ni uradi. 
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2 OPREDELITEV RODNOSTI 

Rodnost kot izraz pomeni, da ima posameznik lahko potomce.  Rodnost kot kazalnik ozna�uje 

razmerje med živorojenimi otroki in ženskami v rodni dobi. Za razliko od rodnosti nataliteta 

ozna�uje števil�no razmerje med živorojenimi otroki in številom vsega prebivalstva (Šircelj 

2006, 22).  

Za merjenje rodnosti uporabljamo ve� kazalnikov, s katerimi lahko spremljamo in primerjamo 

rodnost prebivalstva. Z njimi lahko merimo pojav med razli�nimi generacijah, ali pa med 

razli�nimi koledarskimi leti. 

Rodnost se spremlja po starostnih razredih prebivalstva in posebej žensk v rodni dobi. 

Splošna stopnja natalitete oziroma gostota živorojenih otrok je razmerje med številom 

živorojenih otrok v izbranem koledarskem letu in srednjim številom prebivalstva v izbranem 

letu (SURS 2004b).  Pojasni nam število živorojenih otrok na 1000 prebivalcev in posredno 

kaže tudi na spremembe med prebivalstvom v reproduktivni dobi in celotnim prebivalstvom. 

Drugi najpogosteje uporabljeni kazalnik je splošna stopnja rodnosti in kaže razmerje med 

številom živorojenih v koledarskem letu in številom žensk v rodni dobi (15–49 let) sredi 

istega leta, katerega pomnožimo s 1000. Za izbrano državo nam pove število živorojenih 

otrok na 1000 žensk rodne starosti v izbranem letu. Ta kazalnik nam pove ve�, saj so 

vklju�ene le ženske v rodni dobi in izlo�en vpliv ostalega prebivalstva (Mala�i� 2006, 79). 

Totalna ali celotna stopnja rodnosti meri povpre�no število živorojenih otrok na eno žensko v 

rodni dobi (15–49 let) v koledarskem letu (SURS 2004a).  Kazalnik se uporablja tudi za 

prou�evanje obnavljanja in reprodukcije prebivalstva. Stopnja totalne rodnosti 2,1 namre� 

pomeni zagotavljanje enostavne reprodukcije prebivalstva (Mala�i� 2006, 80). V nalogi smo 

analizirali dejavnike celotne stopnje rodnosti. 

Poznamo še kazalnike, ki ozna�ujejo specifi�ne stopnje rodnosti. Za njih je zna�ilno, da 

rodnost pojasnjujejo v odvisnosti od dejavnikov, kot so starost, zakonski stan, poklic, 

izobraženost in drugo (Bešter in Bregar 1996, 55). 

2.1 Demografske spremembe v Sloveniji in Evropi in klasi�na teorija demografskega 

prehoda 

Najve�je spremembe v rodnosti v Evropi in Sloveniji so se zgodile v zadnjih 200 letih, ko je 

družba naredila t. i. demografski prehod iz tradicionalne v industrijsko družbo. S pojavom 

ve�jih sprememb so se oblikovale teorije, ki pojasnjujejo spremembe v rodnosti. Teorije so 

poskušale zniževanje rodnosti pojasniti iz vidika vpliva razli�nih dejavnikov, ki pa so odvisni 

od stopnje razvoja kulture, državne ureditve in gospodarstva.  
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Klasi�na teorija demografskega prehoda se je razvijala v prvi polovici 20. stoletja in 

demografski prehod razdelila na ve� faz. Za prvo fazo je zna�ilno, da sta smrtnost in rodnost 

visoki, rast prebivalstva je po�asna. V drugi, prehodni fazi, gre za upadanje smrtnosti, kar 

predstavlja ob visoki rodnosti, hitrejšo rast prebivalstva. V tretji fazi demografskega prehoda  

pa ob upadanju smrtnosti za�ne upadati tudi rodnost, kar upo�asni ali celo ustavi rast 

prebivalstva (�erni� Isteni� 1994, 24). 

Prehod iz tradicionalne družbe v moderno opredelimo na ve� ravneh. Gre za prehod iz 

pretežno agrarne družbe in podeželskih skupnosti v industrijsko družbo z visoko ravnjo 

urbanizacije. Na izobrazbeni ravni se kaže kot prehod iz kratkotrajnega šolanje v dolgotrajno 

šolanje in posledi�no zviševanje ravni izobrazbe. V modernih družbah se poviša življenjska 

raven, ženske dobijo novo ekonomsko vlogo in se emancipirajo. Otroci v tradicionalni družbi 

ne predstavljajo visokega stroška in že zelo zgodaj prispevajo v družinski prora�un, medtem 

ko se v modernih družbah stroški nege in vzgoje otrok pove�ujejo. Otroci ve�inoma ne 

prispevajo v družinski prora�un. Velike družine prehajajo v manjše in delo se ne razporeja ve� 

znotraj družin, ampak v proizvodnih obratih. Družine v modernih družbah postanejo veliko 

bolj socialno mobilne. V tradicionalnih družbah imajo velik vpliv verski nauki, ki spodbujajo 

k odlo�itvi za veliko družino, ob demografskem prehodu religija izgublja na pomenu, ideal 

postanejo manjše družine. Razvoj zanesljivih metod kontracepcije dodatno omeji visoko 

rodnost. V razvoju prebivalstva se demografski prehod kaže kot pot iz visokih stopenj 

rodnosti in umrljivosti v  nizke stopnje rodnosti in umrljivosti (Andorka 1978, po Šircelj 

2006, 30). 

Demografski prehod se je v evropskih državah odvijal z razli�no hitrostjo in obsegom glede 

na razvoj posameznih držav. Prvotno teorijo demografskega prehoda, ki se je razvila v prvi 

polovici 20. stoletja in je postavila teoreti�ni temelj zniževanja rodnosti, so razli�ni avtorji 

s�asoma nadgradili. 

2.2 Teorije rodnosti  

Knodel in Van de Walle sta menila, da so za zniževanje rodnosti od ekonomskih dejavnikov 

pomembnejši kulturni dejavniki, kot so jezik, etni�na pripadnost in veroizpoved. Pojasnila sta 

jih z dejstvom, da so obmo�ja s podobnimi kulturnimi zna�ilnostmi, skoraj isto�asno vstopala 

v demografski prehod (�erni� Isteni� 1994, 29). 

Becker in Schultz sta razloge za spremembe videla v mikroekonomskih dejavnikih in razvila 

mikroekonomsko teorijo rodnosti. Po njuni teoriji, naj bi se pari za število otrok svobodno 

odlo�ili na podlagi dohodka in relativnega stroška otrok v primerjavi z ostalimi dobrinami 

(Šircelj 2006, 31). Odlo�itev o številu otrok naj bi se gibala med ponudbo in povpraševanjem, 

kjer dejavniki povpraševanja, kot so stroški za otroke in razpoložljiv dohodek, vplivajo na 

odlo�itev o želenem številu otrok (Cukut Krili� 2006, 29). 
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Ekonomsko teorijo rodnosti so dopolnjevali in pojasnjevali še drugi avtorji, katerim je 

skupno, da na odlo�itev za otroke in posledi�no rodnost vplivajo dohodki in stroški. 

J. C. Caldwell je s somišljeniki v osemdesetih letih prejšnjega stoletja oblikoval teorijo 

medgeneracijskega pretakanja blaginje. V tradicionalnih družbah je visoka rodnost racionalna, 

ko je pretok blaginje usmerjen od mlajše generacije k starejši, saj starejša generacija dobiva 

ve� kot vlaga v mlajšo. Pri tem gre za izmenjavo tako materialnih kot nematerialnih dobrin. V 

modernih družbah gre za obraten proces. Potrebe otrok so postavljene pred potrebe staršev in 

starih staršev. Do temeljnih sprememb v rodnostnem vedenju naj bi prišlo zaradi pretakanja 

blaginje v obratni smeri, kar pomeni od staršev k otrokom. Otroci se izobražujejo in ker ne 

delajo, postanejo strošek pred koristjo (�erni� Isteni� 1994, 33). 

Nizka raven rodnosti v prvi polovici 20. stoletja, ki je zaokrožila demografski prehod, se je v 

šestdesetih letih za�ela ponovno zniževati in do konca stoletja prišla pod raven obnavljanja 

generacij v ve�ini držav Evrope.  Pojavile so se tudi druge spremembe v obliki družin: 

pove�evanje starosti žensk ob rojstvu prvega otroka, zunajzakonske rodnosti, razveze, 

naraš�anje števila žensk brez otrok. Kot skupni izraz za to se je uveljavil izraz ˝drugi 

demografski prehod˝ (Šircelj 2006, 3). Van de Kaa vidi razliko med prvim in drugim 

demografskim prehodom v ponovno spremenjenih normah in prehodu od altruizma, ki je bil 

zna�ilen za prvi demografski prehod, k individualizmu v drugem prehodu. Najpomembnejši 

postane posameznik in njegova samouresni�itev na razli�nih podro�jih (Van de Kaa 1987, po 

Rajgelj 2008, 28).  Drugi demografski prehod je prisoten v vseh evropskih državah, vendar se 

odvija razli�no glede na to, da so države na razli�nih stopnjah razvoja (Šircelj 2006, 34). 

Nekateri avtorji se ne strinjajo s poimenovanjem drugega demografskega prehoda, saj menijo, 

da padca rodnosti niso povzro�ili novi dejavniki, ampak isti kot pri prvem, le v razli�nem 

obsegu in obliki (Mala�i� 2003a, 242). 

 

Izmed avtorjev izpostavimo še Mcdonalda, ki je nizko rodnost v modernih družbah poskušal 

pojasniti s štirimi teorijami (Šircelj 2006, po Inštitut RS za socialno varstvo 2010, 28): 

- Teorija racionalne izbire temelji na dejstvu, da odlo�itev za otroka pomeni skrbno tehtanje 

koristi psihološke narave in stroškov otroka. Psihološke koristi se manjšajo z vsakim 

naslednjim otrokom in starostjo matere. Na drugi strani pa stroški naraš�ajo s številom 

otrok. 

- Teorija izogibanja tveganju predpostavlja, da težje dolo�imo stroške in koristi otrok, zato 

je odlo�itev za otroke odvisna od �lovekovega pogleda na svojo prihodnost.  

- Teorija vrednot pozne modernosti temelji na oddaljevanju od tradicionalnih vrednot kot so 

vera, poroka in zvestoba in poveli�uje vrednote osebnega uspeha in s tem povezano 

življenjem v svobodnejših, lažje razvezljivih, neporo�enih skupnostih.  
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- Teorija enakopravnosti spolov temelji na enakopravnejšemu položaju ženske znotraj 

družine ter nadzorom nad rodnostjo in ženskam pomaga tudi pri vzpostavljanju 

enakopravnih odnosov v družbi. 

Na rodnost vpliva mnogo dejavnikov, ki se med seboj prepletajo, spreminjajo v �asu in sledijo 

razvoju družbe. Dejavnike rodnosti bi zaradi specifi�nosti podro�ij težko združili v eno samo 

teorijo, zato je pomembno, da si jih ogledamo tudi posamezno. 

2.3 Dejavniki rodnosti  

Rodnost je družbeno preoblikovan biološki proces, ki se spreminja v �asu in prostoru. Nanj 

vplivajo dejavniki rodnosti, ki se razlikujejo po pomembnosti in po na�inu delovanja (Mala�i� 

1985, 95). V nadaljevanju si bomo ogledali nekatere možne delitve. 

Osnovna delitev dejavnikov rodnosti je na neposredne in posredne dejavnike. Neposredne 

dejavnike lažje raziskujemo, saj so vidni in jih prepoznamo preko kvantitativnih podatkov, 

delujejo povezano in v razli�nem obsegu  v posameznih obdobjih. Davis in Blake jih delita na 

dejavnike, ki vplivajo na spolne odnose; dejavnike, ki vplivajo na zanositev ter dejavnike, ki 

vplivajo na nose�nost in porod. Nasprotno je posredne dejavnike težko prepoznati in jih ne 

moremo izmeriti (Davis in Blake 1956, po Šircelj 2006, 36).  

Možnih delitev posrednih dejavnikov rodnosti je ve�. Lahko jih delimo na biološke ter 

nebiološke. Neposredna možnost vplivanja na biološke dejavnike se je s pojavom 

kontracepcije zelo zmanjšala in je te dejavnike naredila manj pomembne od nebioloških. 

Biološke dejavnike se prou�uje predvsem z vidika trajanje plodnega obdobja, starosti matere, 

števila porodov, na�rtnega omejevanja rojstev, itd. Nebiološki dejavniki so danes najbolj 

prou�evani in se razlikujejo do kulture do kulture. Delimo jih na ekonomske, socialne, 

kulturne in psihološke dejavnike.  

- Mnogi menijo, da so socialni dejavniki tisti, ki so v najve�ji meri prispevali k pogojem za 

nizko rodnost. Družbene norme, vrednote in cilji glede števila otrok v družini v posamezni 

družbi mo�no vplivajo na odlo�itev posameznika za obliko družine in število otrok. 

Industrializacija, modernizacija in posledi�no urbanizacija so spremenile socialno-

poklicni položaj posameznika, zaposlenost o�eta in matere ter izobraženost žensk. 

Omenjene spremembe so rodnost ve�inoma znižale. 

- Med kulturnimi dejavniki rodnosti sta najpomembnejša verska in etni�na pripadnost. 

Verska pripadnost je v ve�ini primerov v preteklosti pomenila višjo rodnost, ker so religije 

spodbujale velike družine. S pojavom kontracepcije je deloma izgubila na pomenu. 

Dejstvo je, da kultura sooblikuje �lovekovo osebnost in ima s tem posledi�no vpliv na 

samo rodnost. 

- Psihološki dejavniki so najbolj kompleksni in povezujejo vse ostale dejavnike. Delujejo na 

osebni ravni, na ravni odnosov v skupinah in na socialno-psihološki ravni. Odlo�itev za 
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otroka je tveganje in je odvisna od tega, kako partnerja vidita svojo socialno-ekonomsko 

prihodnost. 

- Ekonomski dejavniki rodnosti so se sprva obravnavali kot del socialnih dejavnikov. Z 

zviševanjem življenjske ravni, spremenjeno vloge družine in višanjem stroškov za vzgojo 

otrok pa so ekonomski dejavniki postali pomemben samostojni del pri obravnavi rodnosti. 

Neposreden vpliv ekonomskih dejavnikov tj. dohodka na raven rodnosti je težje ugotoviti 

in pojasniti (Šircelj 2006, 36–46). 

Dejavnike, ki vplivajo na rodnost, lahko delimo tudi na strukturne in subjektivne dejavnike. 

- Med strukturne dejavnike štejemo položaj žensk na trgu delovne sile, brezposelnost, 

podaljševanje dobe šolanja žensk in ekonomska osamosvojitev (lastno stanovanje). Zaradi 

vpliva omenjenih dejavnikov je odlo�itev za otroka pogosto težja in tvegana. Mladi si 

želijo pogosto ustvariti družino prej, kot si jo dejansko ustvarijo.  

- Subjektivni dejavniki predstavljajo predstave o potrebnih predpogojih za odlo�itev za 

otroka, religioznost in spolno delitev vlog. Subjektivni dejavniki so pogojeni z 

dojemanjem strukturnih dejavnikov (Inštitut RS za socialno varstvo 2010, 31–32). 

Izpostavljeni strukturni dejavniki so mo�no povezani z vplivom ekonomskih dejavnikov na 

rodnost in smo jih upoštevali pri raziskavah v drugem delu naloge. 

2.4 Ekonomski dejavniki rodnosti v dosedanjih raziskavah  

Za podpornike ekonomskega pogleda na rodnost je rodnostno vedenje tako kot drugi 

ekonomski dogodki, rezultat interakcije med ponudbo in povpraševanjem (Eurofound 2004, 

2−3).  

Ugotovitve raziskav so povezane s spremenjenim družbeno-ekonomskim položajem 

posameznika. S spremembami v družbi posameznik ve� �asa in energije vloži v kariero, 

ženske si pridobijo nove vloge in pomembno prispevajo v družinski prora�un. Vloga družine 

je spremenjena, ve�ji je vložek v kvaliteto življenja, stanovanjska problematika postane zelo 

aktualna, stremi se k ve�jemu potrošništvu in nastajajo višji stroški v povezavi z otroki. Vsi ti 

posredni in neposredni ekonomski dejavniki spreminjajo stopnje rodnosti in posledi�no 

sestavo prebivalstva. Izpostavljamo nekatere ekonomske dejavnike, ki smo jih med drugim 

vklju�ili tudi v regresijsko analizo in anketo v nadaljevanju naloge. 

Višina dohodka in materialno stanje 

Družinski dohodek zagotavlja ekonomsko varnost in je pomemben pri odlo�itvi za otroke. 

Današnji pogled na ustrezen dohodek, ki omogo�a odlo�itev za otroka, se razlikuje od tistega, 

ki so ga npr. imeli naši starši. Mladi težijo k uresni�itvi osebnih ciljev kot pripravi na 

starševstvo in posledi�no je na�rtovanje družine ve�krat odloženo na kasnejša, ˝najboljša leta˝ 

za otroke (Sobotka 2004, 36). 
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Teorijo nizka rodnost pojasnjujejo predvsem z naraš�ajo�o ekonomsko neodvisnostjo žensk in 

temeljijo na domnevi, da posamezniki in posameznice svoje rodnostne izbire izoblikujejo na 

podlagi težnje po najve�ji možni koristnosti glede na denarne omejitve. Dejavniki 

povpraševanja so tako denarni stroški za otroka, dohodek, ki je na razpolago za otroke, in 

kulturno vrednotenje otrok. Dejavniki ponudbe pa vplivajo na to, ali bodo posamezniki imeli 

toliko otrok, kot si jih želijo (Eurofound 2004, 23). 

Prvotne ekonomske teorije Beckerja in Leibensteina je dopolnil Easterlin in izpostavil pomen 

kontracepcije za spremembe odnosa žensk do dela, poroke in rojevanja, kar je doprineslo k 

spremenjeni vlogi ženske v družini in družbi. Po njegovem se  par odlo�i za otroke glede na 

relativni dohodek, to je razmerje med potencialnim zaslužkom ter materialnimi željami 

(Easterlin 1987, po Rajgelj 2008, 30). 

Teza, da višji neto dohodek žensk znižuje rodnost, je bila potrjena na raziskavah v Angliji, na 

Švedskem in na Japonskem (Ermisch 1996, po Rajgelj 2008, 30). 

Ekonomski pomen otrok in oportunitetni stroški otrok 

Kot smo že pri razlagi demografskega prehoda ugotovili, se je ob prehodu spremenil tudi 

ekonomski pomen otrok. V tradicionalni, pretežno kme�ki družini, je otrok že zelo zgodaj s 

svojim delom v gospodinjstvu prispeval k boljšemu materialnemu položaju družine, medtem 

ko sta demografski prehod in nova delitev dela prinesla veliko višje stroške vzgoje otrok. 

Oppenheim Mason je odlo�itev za otroke in število otrok v družini pojasnil z razmerjem med 

stroški in koristmi, ki jih imajo starši. Pri ˝stroških˝ in koristi otrok ne gre zgolj za finan�ni 

vidik, ampak tudi za socialni in psihološki (Oppenheim Mason 1997, po �epar in Bojnec 

2007, 5).  

Espenshade oportunitetne stroške opredeljuje kot neizkoriš�ene možnosti ali neuresni�ene 

delovne zaslužke in dejavnosti staršev zaradi rojevanja, nege, varstva in vzgoje otrok. Meri jih 

z dohodkom, ki se mu odpoveduje mati z zmanjševanjem svojega dela pod raven, ki bi jo 

dosegla, �e ne bi imela otrok (Epenshade 1984, po Ferfolja, 2006, 32). 

Oportunitetne stroške otrok je težje ovrednotiti kot neposredne stroške. �as, ki ga danes 

porabijo matere za otroke, je relativno manjši kot v preteklosti. Vpliv na oportunitetne stroške 

in posledi�no odlo�itev za ve�je število otrok bi se lahko pove�al z nižanjem ekonomskih 

stroškov otrok, s finan�nimi spodbudami družinske politike, spremembami na podro�ju 

varstva otrok in dostopnejšim delovnim mestom za ženske (Ule in Kuhar, 2002, 3). 

Omenimo še raziskavo, ki je bila izvedena z namenom, da razvije lasten model rodnosti, ki  bi 

pojasnil upadanje rodnosti v Sloveniji in na Hrvaškem. Temeljila je na statisti�nih podatkih 

Slovenije v obdobju 1975–2005: izbrani so bili podatki o rodnosti, smrtnosti otrok v prvem 

letu, ekonomskih stroških otrok, oportunitetnih stroških otrok in vrednotah glede družinskega 
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življenja. Rezultati so pokazali, da ve�ja izobraženost in ve�ja vklju�enost žensk v trg dela, 

pove�uje oportunitetne stroške in prispeva k trendu odlo�itve za manjše število otrok (�epar 

in Bojnec 2007, 6–10). 

Izobrazba žensk 

Izobraževanje žensk ima naraš�ajo� trend v vseh razvitih državah Evrope. Za ženske je 

izobrazba še posebej potrebno sredstvo za doseganje zaposlenosti in ve�je socialne varnosti 

družine. Zanimivo dejstvo je, da pove�evanje deleža vpisanih žensk na fakultete sovpada z 

upadanjem stopenj rodnosti (Markovi� Bach 2007, 21). Na drugi strani pa so znane 

ugotovitve, da višja izobrazba ne znižuje rodnosti neposredno, ampak posredno, preko 

dejstva, da izobrazba premika rojstvo prvega otroka v poznejša leta, pove�uje potrebe po 

materialnih dobrinah in zvišuje standard ter želje ljudi. Višja izobrazba pri ženskah in s tem 

tudi ve�ja avtonomija žensk, pa naj ne bi bili razlog za nižanje rodnosti (Yu 2006, 23). 

Josipovi� v svoji geografski raziskavi rodnostnega vedenja izpostavi med mnogimi dejavniki 

tudi višjo stopnjo izobrazbe, ki je povsod negativno povezana z rodnostjo (Josipovi� 2004, 

101). 

Zaposlenost žensk 

Mlade ženske so skupina prebivalstva, ki težje najdejo redno zaposlitev. Z vidika rodnosti je 

to še posebej problemati�no, ker brezposelnost za ženske v veliko primerih pomeni 

nezadostna finan�na sredstva pri odlo�itvi za otroka.  Raziskava Equal, Fakultete za družbene 

vede, o enakopravnosti spolov je potrdila ranljivost mladih žensk in mater pri zaposlitvi. 

Delodajalci naj bi kar 10 % mladim materam prekinili delovno razmerje. Poleg tega ve�ina 

mladih dela na netipi�nih oblikah delovnih razmerij in s tem jih delodajalci lahko lažje 

odpuš�ajo glede na trenutne potrebe. Mlade matere so v raziskavi poro�ale o neprijetnih 

odzivih na nose�nost, onemogo�enih napredovanjih, neustreznem urniku in težavah pri 

iskanju službe (Juriši� 2007). 

Za ve�ino držav Evropske unije je zna�ilno, da sta zaposlena oba starša, kljub temu da 

vzgajata majhne otroke. Slovenija je na tem podro�ju v poro�ilu Eurostat-a o Usklajevanju 

dela in družine v EU državah v letu 2003, mo�no izstopala po zaposlenosti žensk za polni 

delovni �as, ki imajo otroke mlajše od 12 let. Omenjena zaposlenost je bila kar 85 % in višja 

od evropskega povpre�ja za 35 odstotnih to�k. Na drugi strani pa smo imeli enega najnižjih 

deležev žensk, ki delajo za krajši delovni �as (1,8 %). Višji delež žensk s krajšim delovnim 

�asom imajo države z relativno višjimi stopnjami rodnosti (Eurostat 2005). 

Na primeru postsocialisti�ne Rusije v 90-ih letih, kjer se je rodnost mo�no znižala, je bila 

izvedena raziskava, ki je pokazala, da slabše kot partnerja ocenita ekonomski položaj družine, 
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pozneje se odlo�ita za prvega in nadaljnje otroke. Pri tem ima velik pomen  vklju�enost žensk 

v trg dela (Kohlman in Zuev 2001, po Rajgelj 2008, 31). 

V drugi mikro in makroekonomski raziskavi v Rusiji v 90-ih letih pa povezava med 

ekonomsko krizo in negotovostjo na trgu dela z upadanjem rodnosti ni potrjena, ker so bili 

rezultati nasprotujo�i (Kohler in Kohler 2002).  

Bruto doma�i proizvod in razvitost države 

V zaklju�ku izpostavimo še vpliv splošne stopnje ekonomske razvitosti države na rodnost – 

BDP na prebivalca v teko�ih cenah. Znan je t. i. demografsko-ekonomski paradoks, kjer v 

državah z višjo razvitostjo in ve�jim BDP-jem na prebivalca, ženske rojevajo vse  manj otrok. 

Paradoks je v dejstvu, da bi bogatejši del prebivalstva lahko preživljal ve�je število otrok, a se 

odlo�a za vse manj otrok. Poznana je tudi izjava nekdanjega ministra za prebivalstvo Indije iz 

leta 1974, Karana Singha, Razvoj je najboljša kontracepcija (Wikipedia, B. l.).  

Kot vsi dejavniki vpliva na stopnje rodnosti tudi BDP danes ni ve� enozna�en. Pri tem velja 

omeniti predvsem napredujo�e stopnje demografskega razvoja, ki so v bolj in manj razvitem 

delu sveta na razli�nih stopnjah. Raziskovanje vpliva BDP-ja na rodnost je tako primerljivo le 

pri državah, ki so na podobni stopnji demografskega prehoda. Myrskyla je raziskoval 

povezave med stopnjo rodnosti in stopnjo razvoja države v obdobju 1975–2005. Za stopnjo 

razvitosti države je uporabil indeks stopnje razvitosti države Združenih narodov (HDI–Human 

development index), ki meri tri komponente: pri�akovano dobo življenja, povpre�en dohodek 

na osebo ter stopnjo izobrazbe in ima najvišjo vrednost 1. Rezultati so pokazali, da je do leta 

2005 vse ve� držav doseglo index 0,9 in ve�, hkrati pa se je v teh državah celotna stopnja 

rodnosti za�ela približevati vrednosti dveh otrok na žensko v rodni dobi (The Economist 

2009).  

Drugi ekonomski dejavniki rodnosti 

Eden od dejavnikov, ki vpliva na zniževanje rodnosti, je tudi odhod mladih od doma, ki 

združuje zgornje dejavnike zaklju�enega šolanja, redne zaposlitve in zagotovitve ustreznega 

dohodka. Sre�ujemo se s pojavom t. i. podaljšane mladosti, kjer gre za podaljševanje 

vmesnega tako imenovanega obdobja LAT (living apart together). Pri tem gre hkrati za 

socialno neodvisnost in ekonomsko odvisnost mladih od staršev. Razlogi za podaljševanje 

obdobja LAT so objektivne narave: brezposelnost, podaljševanje študija ter stanovanjski 

problem in subjektivne narave: udobje življenja pri starših ter materialna in �ustvena varnost 

(Švab 2001, 12).  

Raziskovalcem je uspelo dokazati tako pomembne povezave nekaterih ekonomskih 

dejavnikov na rodnost, kakor tudi na relevantnost nekaterih drugih. Zaklju�ki raziskav kažejo, 
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da vseh u�inkov ni mogo�e posploševati, saj obstajajo tudi razlike med vplivi ekonomskih 

dejavnikov na rodnost v razli�nih državah. 

Vrednote in osebni dejavniki  

Omenimo še spremenjen na�in življenja in ve�ji pomen potrošniških vrednot, ki imajo 

pomemben vpliv na nizko stopnjo rodnosti. Kot posamezniki smo vezani na potrošništvo in 

dobro razviti trgi nam omogo�ajo številne izbire. Naraš�ajo�e potrošniške želje v nas 

ustvarjajo potrebo po višjih prihodkih, ki omogo�ajo potrošništvo in uresni�evanje želja. Ne 

moremo mimo dejstva, da je tudi želja po otrocih vezana na to miselnost in s tem so 

ekonomski dejavniki rodnosti pomemben del v raziskavah spremenjenih vzorcev rodnosti in 

njihovih posledic.  

Tudi v Sloveniji so se raziskave o rodnosti pri�ele predvsem v povezavi z upadanjem rodnosti 

pod raven enostavne obnove prebivalstva po letu 1980. Leta 1989 je bila izvedene raziskava: 

Sociološki, medicinski in demografski vidiki nizke rodnosti v Sloveniji, ki je pokazala, da je 

nižje stopnje rodnosti prinesel spremenjen na�in življenja, za število otrok pa se posamezniki 

odlo�ijo na podlagi osebne želje (�erni� Isteni� 1994, 127). Leta 1995 je bila v okviru 

projekta Fertility and family survey izvedena raziskava Rodnostno vedenje Slovencev. 

Rezultati so pokazali, da se rodnostno vedenje spreminja iz generacije v generacijo kot se 

spreminjajo stališ�a o družini in otrocih. Starševstvo se zaradi podaljševanja dobe 

izobraževanja in ekonomske nesamostojnosti odlaga na poznejša leta (�erni�, Kvedar in 

Perpar 2003). Raziskovalki Uletova in Kuharjeva sta se ukvarjali z mladimi in njihovim 

prehodom v odraslost. V raziskavi sta se posvetili tudi predstavam mladih o oblikovanju 

lastne družine. Najprej sta iz obstoje�ih javnomnenjskih raziskav potegnili zaklju�ke, da 

imajo mladi visoke želje glede družine. Raziskavo sta nadgradili z intervjuji mladih, ki kažejo 

na to, da naj bi bili za nizko rodnost odgovorni predvsem ekonomski razlogi (Ule in Kuhar 

2003, 104). 
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3 DRUŽINSKA POLITIKA IN RODNOST   

Pere� demografski položaj predstavlja izziv skupni politiki Evropske unije kot tudi 

posameznim nacionalnim javnim politikam na obravnavanem podro�ju. Na porast stopenj 

rodnosti, ki bi olajšale vzdrževanje medgeneracijske solidarnosti, skušajo zato nacionalne 

države vplivati z aktivno družinsko politiko. Ta je splet materialnih spodbud in institucionalne 

ureditve.  

Ustava republike Slovenije postavlja zakonodajni temelj družinske politike, kjer je v 53. �lenu 

zapisano, da država varuje družino, materinstvo, otroke in mladino in zagotavlja ustrezne 

pogoje ter v 55. �lenu, ki državljanom zagotavlja svobodno odlo�anje o rojstvih otrok (Uradni 

list RS, št. 33/91). 

Namen družinske politike je torej izboljšati kvaliteto življenja družin in ustvarjati možnosti 

osebnega razvoja vseh �lanov družine. V aktivni družinski politiki se odraža razumevanje 

države za dejstvo, da predstavljajo stroški za otroka breme za mlado družino, ki je v enem od 

ekonomsko bolj ranljivih obdobij. Za družine z otroki velja, da imajo nižjo življenjsko raven 

od drugih vrst gospodinjstev (Stropnik 1997, 13). 

Slovenija je leta 1993 sprejela Resolucijo o temeljih oblikovanja družinske politike v 

Republiki Sloveniji. V njej je družinska politika opredeljena kot skupek socialnih, 

ekonomskih, pravnih, pedagoških, zdravstvenih, fiskalnih in drugih ukrepov, ki jih izvaja 

politi�no-administrativni sistem z namenom vplivanja na življenjske pogoje družin in njenih 

�lanov na njihov nastanek in razvoj. Med vrednotami, ki naj bi opredeljevale družinsko 

politiko, so izpostavljene: varnost, svoboda, solidarnost, blaginja in enakost. V resoluciji so 

bila izpostavljena tudi podro�ja ukrepov družinske politike, ki so bila omejena na podro�ja. 

- Ekonomsko-fiskalno podro�je: finan�na pomo� družinam, ki prispeva k lažjemu 

finan�nemu vzdrževanju otrok in izboljšuje življenjsko raven družin. 

- Podro�je družbenih služb in drugih dejavnosti, med katere sodijo službe, ki vplivajo na 

delovanje družine in ga oblikujejo. Gre za celoten vzgojno-izobraževalni sistem od vrtcev 

do šol ter posebne službe, ki so namenjene neposrednemu izobraževanju in podpori 

družin. 

- Na podro�ju zaposlovanja in trga delovne sile za lažje usklajevanje družinskega in 

poklicnega življenja. 

- Na podro�ju stanovanjske problematike družine in državnimi oblikami pomo�i. 

V resoluciji se v zaklju�nih to�kah za u�inkovito reševanje družinske politike država zaveže, 

da bo v okviru ministrstva ustanovljeno strokovno posvetovalno telo za družinsko politiko in 

da se bodo postopoma pripravili primerni zakoni za vsa zgoraj omenjena podro�ja ukrepov 

(Uradni list RS, št. 40/93). 
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Drugi dokument, ki je ostal nedokon�an v osnutkih, je bila Strategija za dvig rodnosti v 

Republiki Sloveniji leta 2006. Uvodna poglavja orišejo kriti�no demografsko podobo 

Slovenije in Evrope ter projekcije demografskih gibanj za prihodnost.  Temeljne smernice za 

dvig rodnosti so poudarjene v tezah: življenje je vrednota, družina je naše upanje in otroci so 

naša prihodnost. Kot že osnovne smernice povedo, so med ukrepe uvrstili izboljšanje razmer 

za mlade družine in velike družine, vzpostavitev mehanizmov za lažje usklajevanje 

družinskega in poklicnega življenja, zmanjšanje umrljivosti in števila splavov, preventiva in 

zdravje otrok, mladine in staršev ter poudarjanje družbenih vrednot, kot so življenje, družina 

in otroci (MDDSZ 2006, 15–19). 

V zadnjih letih je bilo veliko poudarka na Družinskem zakoniku, ki bi prilagodil zakonodajo 

razvoju družbenih odnosov in razli�nim oblikam družinskih skupnosti in bi nadomestil 

obstoje�i star Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih. Z menjavanjem vlad in 

oblikovanjem družbenih iniciativ do danes še nimamo veljavnega družinskega zakonika. 

Glavni razlog je v nestrinjanju glede definicije družine in vloge istospolnih parov. 

Resolucija o temeljih oblikovanja družinske politike v Republiki Sloveniji, Zakon o zakonski 

zvezi in družinskih razmerjih in Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih so 

trenutno veljavni dokumenti, ki urejajo družinsko politiko v Sloveniji. Zakon za 

uravnoteženje javnih financ je za�asen ukrep, vendar posega tudi na podro�je družinske 

politike 

3.1 Ukrepi  družinske politike v Sloveniji 

Ukrepi družinske politike v Sloveniji, ki imajo poudarek na ekonomskem podro�ju, 

dopolnjujejo in nadomeš�ajo dohodke družine in jim na ta na�in izboljšujejo življenjsko 

raven. Ukrepi so prisotni v mnogih zakonih in se medsebojno prepletajo tudi z drugimi 

podro�ji. Izpostavljamo pomembnejše: 

- Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1) 

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (uradno pre�iš�eno besedilo) 

(ZOFVI-UPB5)  

- Zakon o vrtcih (ZVrt-UPB2) 

- Zakon o dohodnini (ZDoh-2)  

- Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF) 

Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih je razdeljen na pravice, ki izhajajo iz 

zavarovanja za starševsko varstvo in pravice do družinskih prejemkov, za katere zavarovanje 

ni potrebno in so enake za vse. 
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Preglednica 1: Kratek povzetek pravic ZSDP-1  

pravice iz naslova zavarovanja za starševsko varstvo pravice do družinskih prejemkov

pravica do dopusta: materinski, o�etovski, starševski starševski dodatek

pravica do nadomestila: materinsko, o�etovsko, starševsko pomo� ob rojstvu otroka

pravica do krajšega delovnega �asa in pravica do pla�ila 
prispevkov za socialno varnost zaradi starševstva

otroški dodatek

pravica do pla�ila prispevkov za socialno varnost v primeru 
štirih ali ve� otrok 

dodatek za veliko družino

pravica do nadomestila v �asu odmora za dojenje dodatek za nego otroka

pravica do pla�ila prispevkov za socialno varnost v �asu 
odmora za dojenje

delno pla�ilo za izgubljeni dohodek

ZAKON O STARŠEVSKEM VARSTVU IN DRUŽINSKIH PREJEMKIH (ZSDP-1)

 

Vir: ZSDP-1, Uradni list RS, št. 26/14. 

Materinski dopust traja 105 dni. Namenjen je materi, izjemoma o�etu, nastopi 28 dni pred 

predvidenim datumom poroda. Izrabi se ga v strnjenem delu, v polni odsotnosti z dela. 

Starševski dopust je namenjen nadaljnji negi in varstvu otroka po poteku materinskega 

dopusta. Pravico do dopusta ima eden od staršev otroka, oba starša, pod dolo�enimi pogoji pa 

tudi druga oseba. Vsak od staršev ima pravico do starševskega dopusta v trajanju 130 dni, pri 

�emer lahko mati na o�eta prenese 100 dni starševskega dopusta, 30 dni pa je neprenosljivih. 

O�e lahko prenese na mater 130 dni starševskega dopusta. Eden od staršev ga izrabi 

neposredno po izteku materinskega dopusta. Dopust se lahko podaljša ob rojstvu dvoj�kov, ob 

rojstvu otroka, ki potrebuje posebno nego idr. Posvojitelj ali oseba, ki ji je otrok zaupan v 

vzgojo in varstvo z namenom posvojitve v skladu s predpisi, ki urejajo družinska razmerja, 

ima pravico do starševskega dopusta do zaklju�ka prvega razreda osnovne šole otroka v 

skladu s predpisi, ki urejajo osnovno šolo, v istem obsegu in trajanju kot starša. Nastopi ga 

najpozneje 15 dni po namestitvi otroka v družino z namenom posvojitve ali po izvedeni 

posvojitvi. 

O�etovski dopust je namenjen o�etom, da bi z mamo sodeloval pri negi in varstvu otroka v 

najzgodnejšem obdobju. O�e ima pravico do o�etovskega dopusta ob rojstvu otroka oziroma 

otrok v trajanju 30 dni. Pravica je neprenosljiva. Prvih 15 dni dopusta mora koristiti do 

dopolnjenega šestega meseca otrokove starosti, drugih 15 dni do konca prvega razreda otroka. 

Podaljšanje o�etovskega dopusta se bo uveljavljalo zelo postopno. Do za�etka bo prišlo šele 

potem, ko bomo vsaj eno leto zabeležili gospodarsko rast vsaj 2,5 %. Zakon do takrat velja po 

starem, s pravico do o�etovskega dopusta v trajanju 90 dni, od tega 15 dni z nadomestilom do 

dopolnjenega šestega meseca otroka in 75 dni s pla�ilom prispevkov za socialno varnost do 

dopolnjenega tretjega leta otroka. 
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Nadomestilo prejmejo osebe, ki imajo pravico do starševskega dopusta in tudi tiste osebe, ki 

nimajo pravice do starševskega dopusta, pa so bile zavarovane po zakonu najmanj 12 

mesecev v zadnjih 3 letih pred uveljavljanjem pravice do nadomestila. Osnova za izra�un 

posamezne vrste starševskega nadomestila je povpre�na osnova, od katere so bili obra�unani 

prispevki za starševsko varstvo v zadnjih 12 mesecih pred vložitvijo vloge. Nadomestilo za 

materinski in o�etovski dopust je 100 % izra�unane osnove. Izpla�ilo nadomestila, razen 

materinskega nadomestila, ne more biti višje od 2,5-kratnika vrednosti povpre�ne mese�ne 

pla�e. Izpla�ilo nadomestila ne more biti nižje od 55 % vrednosti minimalne pla�e. 

Nadomestilo v �asu odmora za dojenje pripada materi zaposleni za polni delovni �as do 

devetega meseca starosti otroka za eno uro dnevno v višini sorazmernega dela minimalne 

pla�e. Od devetega do 18 meseca starosti otroka pa lahko uveljavlja eno uro dnevno pla�ilo 

prispevkov za socialno varnost od sorazmernega dela minimalne pla�e. 

Pravico do krajšega delovnega �asa za družino z enim otrokom lahko uveljavlja eden od 

staršev do dopolnjenega tretjega leta otroka. V primeru, da ima družina najmanj dva otroka, 

se pravica lahko koristi do kon�anega prvega razreda osnovne šole najmlajšega otroka, pri 

�emer je leto pravice neprenosljivo za vsakega starša. Staršem, ki varujejo zmerno ali težje 

gibalno oviranega otroka, lahko pravico do krajšega delavnika koristijo do otrokovega 18. 

leta. 

Pla�ilo prispevkov v primeru štirih ali ve� otrok lahko koristi eden od staršev, ki zapusti trg 

dela zaradi nege in varstva štirih ali ve� otrok do kon�anega prvega razreda osnovne šole 

najmlajšega otroka. 

Starševski dodatek je denarna pomo� staršem ob rojstvu otroka (252,04 EUR mese�no), kadar 

niso upravi�eni do nadomestil. Pravico uveljavlja mati 77 dni od rojstva otroka in naprej pod 

enakimi pogoji eden od staršev po medsebojnem dogovoru. 

Pomo� ob rojstvu otroka je enkratni denarni prejemek, namenjen nakupu opreme za otroka in 

znaša 280 EUR. 

Otroški dodatek je dodaten prejemek za preživljanje in vzgojo otroka. Višina otroškega 

dodatka je omejena z materialnim položajem družine in dodeljevanje opredeljuje zakon, ki 

ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev. Otroci v enostarševskih družinah imajo 30 % 

višji otroški dodatek, prav tako imajo višji dodatek za otroke, ki niso vklju�eni v predšolsko 

vzgojo (20 %). 

Dodatek za veliko družino je letni prejemek družine s tremi ali ve� otroki do 18. leta. Za 

družino s tremi otroki znaša dodatek 395 EUR, za družino s štirimi otroki ali ve� pa 480 EUR. 

Dodatek za nego otroka se izpla�uje za otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo, in je 

namenjen kritju pove�anih življenjskih stroškov ob negi takega otroka. Višina dodatka je 100 
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EUR. Za otroke s težko motnjo v duševnem razvoju ali funkcionalno težko gibalno ovirane 

otroke je dodatek 200 EUR. 

Delno pla�ilo za izgubljeni dohodek je osebni prejemek, ki ga prejme eden od staršev, ko  

zapusti trg dela ali za�ne delati krajši delovni �as od polnega zaradi nege in varstva otroka iz 

zdravniških razlogov, o katerih odlo�a zdravniška komisija. Višina prejemka je 734,15 EUR 

mese�no in se lahko uveljavlja najdlje do otrokovega 18. leta starosti.  

Veljavni zakon ZSDP-1 je trenutno omejen z nekaterimi ukrepi Zakona za uravnoteženje 

javnih financ (ZUJF), s katerimi želimo uravnotežiti javne finance. Uravnoteženje javnih 

financ je nujno za zagotavljanje stabilnega in vzdržnega doma�ega makroekonomskega okolja 

in zaradi zahtev EU. Vsi navedeni ukrepi so za�asne narave vse do leta, ki sledi letu, v 

katerem bo rast bruto družbenega proizvoda (BDP) presegla 2,5 %. 

Materinsko nadomestilo ostaja tudi po uvedbi zakona za uravnoteženje javnih financ 

nespremenjeno. To pomeni, da znaša nadomestilo za prve tri mesece 100 % izra�unane 

osnove za nadomestilo, starševsko in o�etovsko nadomestilo je po novem 90 % izra�unane 

osnove, vendar ne manj kot minimalna slovenska pla�a. Vsa nadomestila so omejena navzgor 

in ne smejo presegati dvakratnika povpre�ne mese�ne pla�e. Znižuje višino otroškega dodatka 

za 10 % v 5. in 6. dohodkovnem razredu in ukinja otroški dodatek v 7. in 8. dohodkovnem 

razredu. Za univerzalni prejemek pomo�i ob rojstvu otroka in dodatek za veliko družino se 

postavlja premoženjski cenzusa za pravico na raven 6. razreda otroškega dodatka. 

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in Zakon o vrtcih urejata 

financiranje in organizacijo predšolskega varstva v Sloveniji. Za organizacijo in izvedbo 

predšolskega varstva so zadolženi javni in zasebni vrtci, katerim je lahko podeljena koncesija 

in so s tem umeš�eni v javno mrežo pod skoraj enakimi pogoji kot javni vrtci. Vzgoja poteka 

v ve� starostnih obdobjih, otroci se lahko vklju�ijo z 11 meseci starosti. Cene programov 

oblikujejo ob�ine, znesek pla�ila staršev je odvisen od razvrstitve družine glede na 

premoženjsko stanje v dohodkovne razrede. Leta 2008 so dopolnitve zakona prinesle 

oprostitev pla�ila za vrtec za drugega in vsakega nadaljnjega otroka, predvidene so bile tudi 

dopolnitve, ki bi postopoma dodatno zniževale pla�ila vrtcev (Uradni list RS, št. 16/2007; 

Uradni list RS, št. 100/2005). Zaradi gospodarske krize in sprejetega ZUJF v juniju 2012 je 

bilo za�asno uvedeno pla�ilo vrtcev tudi za drugega otroka v višini 30 % izra�unane cene 

(Uradni list RS, št. 40/12).  

Zakon o dohodnini ureja dav�ne olajšave, ki jih imajo starši za otroke. Višina dav�ne olajšave 

naraš�a za vsakega nadaljnjega otroka (Uradni list RS, št. 117/2006). 

Slovenija ima razmeroma dobro razvito družinsko politiko, ki omogo�a usklajevanje 

družinskega in delovnega življenja, enakost priložnosti z ukrepi, kot so otroški dodatek, 

dav�ne olajšave zaradi otrok, materinski, o�etovski in starševski dopust, denarna pomo� ob 
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rojstvu otroka, starševski dodatek, dodatek za veliko družino, pravica staršev do skrajšanega 

delovnega �asa in dostopnost do javnih programov za varstvo otrok.  

3.2 Ukrepi družinske politike v nekaterih evropskih državah 

Kot smo že ugotovili, je namen družinske politike izboljšati kvaliteto življenja družin. 
Razli�ne države k temu pristopajo na razli�ne na�ine glede na možnosti in širšo ureditev 
ekonomskega sistem znotraj države. Povzemamo 4 modele družinske politike Gauthierjeve, ki 
se nanašajo na ekonomsko pomo� družinam in zaposlenim materam (Inštitut RS za socialno 
varstvo 2010, 34–35): 
- Pro-družinski/pro-natalisti�ni model države namenja družinam visoke finan�ne transferje 

in ima dobro razvit sistem otroškega varstva. Primer take države je Francija. 

- Pro-družinski/neintervencionisti�ni model družinsko življenje obravnava kot zasebno 

stvar in zato družine dobijo malo finan�ne pomo�i, sistem otroškega varstva je slabo 

razvit. Primer je Velika Britanija. 

- Pro-egalitaren model, kjer je poudarek na enakosti spolov in kvaliteti izobraževanja otrok 

z dobro razvitim šolskim sistemom in infrastrukturo. Tak primer je Švedska. 

- Pro-tradicionalen model je v državah, kjer je glavna vrednota tradicionalno družinsko 

življenje, kar pomeni tudi tradicionalno vlogo ženske, ki skrbi za dom in družino. Sistem 

otroškega varstva je slabo razvit in visoki transferji so namenjeni le tradicionalnim 

oblikam družine. Primer države je Nem�ija. 

Težko bi opredelili samo dolo�en model kot zna�ilnost izbrane države. Pri ve�ini gre za 
prepletanje zna�ilnosti ve� modelov z izbranim prevladujo�im. Izpostavljene države pri 
posameznem modelu imajo tako velik poudarek na izbranem modelu in v skladu z njim 
usklajujejo ukrepe družinske politike. 

V Franciji so vse zaposlene ženske ob rojstvu otroka deležne materinskega dopusta  v obsegu 
16 tednov in hkrati prejemajo nadomestilo pla�e. O�etje so deležni dvotedenskega pla�anega 
o�etovskega dopusta. V Franciji starši lahko dobijo tudi starševski dopust do 3. leta starosti 

otroka in zanj dobijo dodatek za nego otroka, ki je univerzalen za vse. Za prvega otroka velja 
le 6-mese�no nadomestilo (France 2008). 

Dodatek za nego otroka je le eden od številnih družinskih prejemkov, ki jih Francija nudi 
staršem. Pri vzgoji otrok država pomaga družinam s širokim sistemom pravic iz naslova 

družinskih prejemkov, med katere spada kar 30 razli�nih dodatkov (Rajgelj 2008, 56–57). 

V Angliji je osnovni model materinskega dopusta sestavljen iz 52 tednov dopusta, od katerih 
za prvih 6 tednov prejmejo 90 % nadomestilo pla�e, za 33 tednov univerzalno minimalno 
nadomestilo, lahko pa koristijo še 13 tednov dopusta brez nadomestila. Otroški dodatek je 
neodvisen od dohodka in ga prejmejo za vsakega otroka do 16. oz. 19. leta, �e se izobražuje. 
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Starši imajo ustavno pravico do otroškega varstva v okviru predšolske vzgoje, katerega pa si 
lahko si lahko privoš�ijo le najbogatejši (United Kingdom 2008). 

Švedski model gradi na enakopravnosti med spoloma in prilagodljivem trgu dela za mlade 
starše. Materinski dopust traja 7 tednov pred in po porodu in zanj matere prejmejo 80 % 
nadomestilo pla�e. Starševski dopust lahko koristijo 18 mesecev, od tega vsaj 2 meseca 
koristi o�e. Prvo leto prejmejo 80 % nadomestilo pla�e, naslednje 3 mesece univerzalno 

nadomestilo, 3 mesece pa je nepla�anega dopusta. Otroški dodatek je enoten in ga prejmejo za 
otroke mlajše od 16 let oz. 23 let, �e se šolajo. Starši lahko vzamejo tudi do 120 dni pla�anega 
dopusta na leto, �e skrbijo za bolnega otroka. Švedska zagotavlja za starše zelo ugoden sistem 
predšolske vzgoje, katero koristi kar 95 % otrok v starosti do 6 let. Omenjeni ukrep omogo�a 
zaposlenim staršem lažje vklju�evanje v delo (Sweden 2008). 

Za Nem�ijo je zna�ilno, da ve�ino žensk po porodu ostane doma in skrbi za otroke v prvih 
treh letih otrokovega življenja. Matere so upravi�ene do 14 tednov materinskega dopusta in 
100 % nadomestila pla�e. Oba starša sta upravi�ena do 12 mesecev starševskega dopusta, ki 
ga izkoristita do 3. leta otrokove starosti z 67 % nadomestilom (ki ne presega 1800 EUR in ni 
manjše od 300 EUR). Starševski dopust lahko starša podaljšata na 24 mesecev, vendar s 
sorazmerno nižjim nadomestilom. Le majhen odstotek o�etov se odlo�i za koriš�enje 
starševskega dopusta, ima pa Nem�ija visok odstotek zaposlenih žensk s polovi�nim 
delovnim �asom. Do tretjega leta starosti je v vrtce vklju�enih le 8,5 % otrok, kasneje do 90 
%. Prispevek za otroško varstvo je odvisen od dohodka staršev in se giblje do najve� 30 % 
polne cene varstva. Otroški dodatki so visoki in univerzalni, za ve�je število otrok so višji. 
Prejmejo jih lahko otroci do 18. leta starosti oz. do 25. leta, �e so vklju�eni v šolanje. Nem�ija 
zagotavlja družinam tudi druge dodatke, ki so odvisni od višine dohodka staršev (Germany 
2008). 

Za Slovenijo bi glede na prejšnje poglavje lahko trdili, da ima s finan�nimi spodbudami 
zasnovan model, ki je naklonjen družinam in nataliteti, šibkejši pa smo na podro�ju 
enakovrednega vklju�evanja mater v trg dela in spodbudah pri zagotavljanju socialne varnosti 
mladih, ki se vse težje in pozneje ekonomsko osamosvojijo. 
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Slika 1: Celotna stopnja rodnosti v izbranih Evropskih državah (2002–2012) 
Vir: EUROSTAT 2013d. 

Slika 1 nam kaže celotne stopnje rodnosti izbranih držav glede na njihov prevladujo� model 

družinske politike. Slovenija po letu 2007, ko se je opazno dvignila stopnja rodnosti, ohranja 

boljši položaj kot ga ima npr. Nem�ija. Zanimivo je, da države, ki se precej razlikujejo v 

svojih ureditvah družinskih ukrepov, sledijo podobnemu trendu stopnje rodnosti in za trenutne 

razmere ohranjajo dokaj visoke stopnje rodnosti. Ekonomska pomo� države namenjena 

družinam predstavlja pomemben dejavnik pri zagotavljanju njihovega stabilnega 

ekonomskega položaja. Države, ki se zavestno odlo�ijo za aktivno družinsko politiko, jo 

gradijo na temeljih varovanja pravic mladih mater, zagotavljanju kvalitetnega ter cenovno 

primernega vzgojno-varstvenega sistema in ukrepom, ki olajšajo in zagotovijo možnosti za 

delovno aktivnost staršev tudi po rojstvu otrok. Relativno visoke stopnje rodnosti danes 

dosegajo države z dobro razvitim sistemom za zagotavljanje ekonomske in socialne varnosti 

družin.  

Podobno Stropnik in Šircelj (2008: 1051–1053) menita, da v primeru aktivne družinske 

politike v Sloveniji ne moremo ugotoviti, ali imajo njeni ukrepi in programi dolgoro�ne 

pozitiven vpliv na stopnje rodnosti. Kljub temu pa bi verjetno ob odsotnosti pozitivnih 

ukrepov družinske politike lahko prišlo še do ve�jega upadanja stopenj rodnosti in do 

slabšega materialnega položaja družin z otroki po rojstvu otrok. 
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4 RODNOST SKOZI �AS 

Krivulja celotne stopnje rodnosti v Sloveniji v zadnjih 60 letih je zelo razgibana. Demografski 

prehod se je v Sloveniji kon�al ob koncu 50-ih let. Obdobje, ki je sledilo, je zagotavljalo še 

vedno relativno visoko rodnost, vendar je konstantno nižanje rodnosti od konca 19. stoletja 

privedlo do staranja prebivalstvene strukture (Mala�i� 2003b).  

4.1 Rodnost v Sloveniji v zadnji desetletjih 
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Slika 2: Celotna stopnja rodnosti v Sloveniji 
Vir: SURS 2014a. 

1980 je zadnje leto, ko je celotna stopnja rodnosti v Sloveniji še zadoš�ala za enostavno 

reprodukcijo prebivalstva (nad 2). Do leta 1991 je rodnost strmo padla iz 2,11 na 1,42. 

Rodnost je upadala tudi kasneje, vendar po�asneje. V politi�nem smislu je obdobje 1980–

1991 v Sloveniji �as ve�je gospodarske krize in ve�jih politi�nih sprememb. K nam prihajajo 

ideje zahodne kulture, ki so povezane s spremenjenimi predstavami o številu otrok, 

starševstvu in kontracepciji. Mladi se selijo iz agrarnih podro�jih v mesta in doba 

izobraževanja se za�ne podaljševati. Osamosvojitev Slovenije leta 1991 ni prinesla dviga 

stopnje rodnosti, kot bi bilo mogo�e pri�akovati glede na veliko prelomnico in nova 

pri�akovanja. Nova pot je prinesla nove negotovosti in stopnja rodnosti se je še naprej 

zniževala (Josipovi� 2003). 

V Sloveniji se je celotna stopnja rodnosti v zadnjih letih nekoliko pove�ala. Nadaljevanje 

zviševanja ne pomeni, da se bo bistveno zviševalo število rojstev. Celotna stopnja rodnosti 

izraža razmerje med številom rojstev in številom žensk v rodni dobi. Žensk v rodni dobi pa se 

je pri�elo zmanjševati, ker v rodno dobo vstopajo generacije rojene po letu 1980 (Inštitut RS 

za socialno varstvo 2010, 18). 
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Slika 3: Naravni prirast Slovenije 
Vir: SURS 2014b. 

Pozitivno demografsko sliko v zadnjih letih kaže, sicer minimalni, vendar pozitivni, naravni 

prirast, ki se je obrnil navzgor so�asno z dvigovanjem stopnje rodnosti.  
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Slika 4: Povpre�na starost matere ob rojstvu otrok v Sloveniji 
Vir: SURS 2014c. 

Spremembe v družinskem življenju so povezane s širšimi družbenimi spremembami v 

percepciji otrok in družinskega življenja. Odlo�itev za otroka je premišljena in med 

pomembnejšimi odlo�itvami v življenju. Podaljševanje dobe izobraževanja in zagotovitev 

ekonomske ter socialne varnosti odlaga odlo�itev za prvega otroka v vedno višjo starost 

matere. Na sliki 4 vidimo, da se je povpre�na starost matere ob rojstvu otrok v zadnjih 30 
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letih dvignila za 5 let in zaradi krajšanja rodne dobe, se posledi�no manjša tudi starostna 

razlika med otroki.  
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Slika 5: Živorojeni, rojeni zunaj zakonske zveze v Sloveniji (v %) 
Vir: SURS 2014d. 

V istem obdobju, ko smo beležili izjemen padec rodnosti, in zviševanje povpre�ne starosti 

mater ob rojstvu otrok, se je za�elo hitro pove�evati tudi število otrok rojenih izven zakonskih 

skupnosti (slika 5). Podobno kot v zahodnih državah je bilo v Sloveniji v šestdesetih letih 

prisotna ideologija nuklearne družine, ki je poroko postavljala kot pogoj družinskega 

življenja. V naslednjih desetletjih je izgubljala na pomenu in še danes se nadaljuje trend 

zviševanja števila otrok rojenih izven zakonske zveze. 

4.2 Rodnost v Evropi v zadnjih desetletjih ter primerjava s Slovenijo 

Leto 1980 pomeni prelomnico tudi za evropske države. Ve�ino držav s tem letom ne doseže 

ve� stopnje rodnosti, ki bi zagotavljala naravno samoobnavljanje prebivalstva. Slovenija je v 

tem letu beležila le še majhno pozitivno stopnjo rodnosti (2,08) (Josipovi� 2004, 17). 

V Evropi je za�ela rodnost opazno upadati že nekoliko prej, in sicer konec šestdesetih let 20. 

stoletja. Leta 1960 je povpre�na totalna stopnja rodnosti (za sedanje države �lanice EU) 

znašala 2,59; leta 1999 je znašala le še 1,42. Povpre�na stopnja rodnosti se je v obdobju 

1995−2005 v �lanicah EU spustila na 1,4 otroka na žensko v njeni rodni dobi. Rodnost je 

za�ela naprej padati v severnoevropskih državah, katerim so v osemdesetih letih 20. stoletja 

sledile južnoevropske države in nato v devetdesetih letih še ve�ina 12 držav, ki so postale 

�lanice EU leta 2004 in 2007 (Eurostat Yearbook 2008, 40). 

Skupna stopnja rodnosti v EU-28 je leta 2002 z 1,45 živorojenega otroka na žensko dosegla 

najnižjo vrednost, nato se je nekoliko povišala na 1,61 leta 2008. Po za�etku finan�ne in 
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gospodarske krize se je do leta 2012 ponovno znižala na 1,58.  Leta 2012 sta bili najvišji 

stopnji rodnosti med državami �lanicami EU zabeleženi na Irskem in v Franciji (obe 2,01 

živorojenega otroka na žensko), sledili pa sta jima Združeno kraljestvo (1,92) in Švedska 

(1,91). Stopnje rodnosti so bile pogosto višje v državah �lanicah, v katerih je bila družina kot 

enota razmeroma redka (nizek delež poro�enih in visok delež rojstev zunaj zakona), 

nestabilnost parov razmeroma pogosta (razmeroma visoke stopnje razveze zakonske zveze), 

udeležba žensk na trgu dela pa visoka. Stopnje rodnosti so bile nižje od 1,5 živorojenega 

otroka na žensko v 13 državah �lanicah, najnižja stopnja pa je bila z 1,28 živorojenega otroka 

na žensko zabeležena na Portugalskem, katero je finan�na in gospodarska kriza zelo prizadela 

(Eurostat 2014). 
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Slika 6: Celotna stopnja rodnosti v Evropi 
Vir: EUROSTAT 2013d. 

Zadnje obdobje, ponazorjeno na sliki 6, kaže še ve�ja nihanja in razlike v Evropi. Države bi 

lahko razdelili na: 

� Države, kjer rodnost zadnjega desetletja stagnira: Nizozemska, Luksemburg, Avstrija in 

Madžarska;  

� druge so države, kjer rodnost še upada: Makedonija, Srbija in Portugalska; 

� ostale države beležijo dvig rodnosti ali pa ve�ja nihanja navzgor in navzdol.  

Slovenija je v skupini s pozitivnim trendom gibanja rodnosti v zadnjem obdobju, dejstvo pa 

je, da le Francija in Islandija ohranjata stopnjo totalne rodnosti okrog meje samoobnovitvene 

ravni.  
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Slika 7: Povpre�na starost matere ob rojstvu otrok v Evropi 
Vir: EUROSTAT 2013e. 

 
Podobno, kot na primeru Slovenije, velja, da se povpre�na starost matere ob rojstvu otrok 

zvišuje že dalj �asa. Na sliki 7 vidimo, da se je v ve�ini držav v zadnjih 10 letih dvignila za 1 

do 2 leti. Tu lahko vidimo, da imajo vse evropske države podoben trend postopnega 

naraš�anja povpre�ne starosti matere ob rojstvu otrok. Razloge gre iskati v spremenjenem 

na�inu življenju, podaljševanju dobe izobraževanja in želji po samouresni�itvi mladih preden 

si ustvarijo družino. 
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Slika 8: Živorojeni, rojeni izven zakonske zveze v Evropi (v %) 
Vir: EUROSTAT 2013b. 
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V obdobju, ko prihaja do ve�jih padcev rodnosti, se pojavi tudi vse ve� rojstev izven 

zakonske zveze. Kljub temu ne gre za identi�en razvoj v vseh državah. Slika 8 kaže, da 

nekatere države ostajajo prakti�no na enaki ravni neporo�enosti ob rojstvu otrok v zadnjem 

desetletju: Bolgarija, Litva, Luksemburg, Malta, Portugalska, Finska, Lihtenštajn in 

Norveška. Pri drugih gre za zviševanje deleža neporo�enih ob rojstvu otrok. Med njimi so tudi 

države, ki so tradicionalno krš�anske. Povišanje deleža živorojenih otrok izven zakonske 

skupnosti kaže na spremembo vrednot in manjšo vlogo religije in tradicije v življenju mlajših 

generacij. 
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5 REGRESIJSKA ANALIZA: EKONOMSKI DEJAVNIKI RODNOSTI MED 
OSTALIMI DEJAVNIKI  

Z regresijsko analizo smo preverjali postavljeno hipotezo, da višja izobrazba žensk in ve�ja 

relativna vklju�enost žensk v trg dela pozitivno vplivata na rodnost. Za analizo smo uporabili 

zbrane podatke Evropskega statisti�nega portala – Eurostat, ki zbira podatke za vse evropske 

države. Podatke smo obdelali s statisti�nim programom SPSS in jih oblikovali v Excel-u. 

Eurostat v svojih zbirkah nudi številne demografske kazalnike. Teoreti�ni pregled literature in 

ugotovitve o vplivih na rodnost so pripomogle k odlo�itvi za izbrane kazalnike, ki opisujejo 

splošen socialno-ekonomski položaj oseb, ki se odlo�ajo za otroke. Za uspešno regresijsko 

analizo je potrebno zagotoviti zadostno število podatkov, zato smo se odlo�ili za panelno 

analizo. Za izbrane kazalnike smo tako zbrali podatke, ki se nanašajo na 31 evropskih držav v 

11-letnem obdobju od leta 2002 do leta 2012. Izbrano obdobje je za Slovenijo zanimivo, saj 

pokriva obdobje prehoda od ekstremno nizke stopnje rodnosti, do zadnjih let, ko se je totalna 

stopnja rodnosti nekoliko zvišala. Izbor 31 evropskih držav (države EU ter dodatno Islandija, 

Norveška in Švica) je temeljil na obsegu in popolnosti izbranih statisti�nih podatkov, ki jih 

zagotavlja Eurostat. V izhodiš�u smo v regresijsko analizo vklju�ili naslednje neodvisne 

spremenljivke (Priloga 5): 

- povpre�na starost matere ob rojstvu otrok, 

- bruto doma�i proizvod na prebivalca, v teko�ih cenah/prebivalca (v tiso� EUR),  

- splošna stopnja brezposelnosti (v %), 

- delež žensk med 30 in 34 letom, ki so uspešno zaklju�ile terciarno izobraževanje (v %)  

- delež moških med 30 in 34 letom, ki so uspešno zaklju�ili terciarno izobraževanje (v %),  

- povpre�na starost mladih ob odhodu/osamosvojitvi od doma,  

- mediana starosti študentov terciarnega izobraževanja,  

- zaposlenost žensk v starosti 25 do 29 let (v %) 

- splošna zaposlenost žensk (v %), 

- splošna zaposlenost moških (v %), 

- delež otrok, rojenih izven zakonske skupnosti (v %), 

- doba šolanja, 

- nezaposlenost mladih med 25 in 29 letom (v %), 

- delež zaposlenih žensk glede na moške v starosti 15 do 64 let (v %), 

- delež zaposlenih žensk glede na moške v starosti 25 do 29 let (v %). 

S statisti�nim programom SPSS smo testirali veliko število razli�nih regresijskih modelov z 

namenom vklju�itve tistih spremenljivk, ki bi nam najbolje pojasnile variabilnost odvisne 

spremenljivke – celotne stopnje rodnosti. Vklju�ili smo razli�ne ekonomske in neekonomske 

spremenljivke, ki so posredno in neposredno vezane na odlo�itev za otroke. Iz kon�nega 

multivariatnega regresijskega modela so izlo�ene vse statisti�no nezna�ilne spremenljivke, 

prav tako tudi spremenljivke, pri katerih je bila zaradi multikolinearnosti prisotna prevelika 
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povezanost z ostalimi spremenljivkami. Kon�ni regresijski model je kot celota na podlagi F 

testa visoko statisti�no zna�ilen ter ima izmed vseh potencialnih modelov najvišji delež 

pojasnjene variance. 

Mediana starosti študentov terciarnega izobraževanja je starost, ki razdeli študente, vklju�ene 

v terciarno izobraževanje, na dve števil�no enaki polovici. Polovica je mlajših od navedene 

starosti, druga polovica je starejših. Spremenljivko smo uporabili, ker kaže na dobo 

visokošolskega izobraževanja mladih in z naraš�anjem mediane starosti se odmika tudi 

ekonomska samostojnost, ki je, kot smo ugotovili, pomemben dejavnik pri odlo�itvi za 

otroke.   
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Slika 9: Mediana starosti študentov terciarnega izobraževanja za izbrane evropske 

države (2002–2012)  
Vir: EUROSTAT 2013g. 

Podatki kažejo, da je izbrana mediana starosti študentov terciarnega izobraževanja v Evropi v 

razponu od 20 do skoraj 27 let. Zaradi ve�je preglednosti so v vseh slikah od slike 9 do slike 

15 izbrani le podatki za prve tri države, ki so na zgornji in spodnji meji, povpre�je 31 

evropskih držav in Slovenija. Kot je razvidno iz slike 9, je Slovenija nekoliko pod evropskim 

povpre�jem. Države z zelo nizko mediano starosti so Francija, Belgija in Irska, medtem ko je 

za skandinavske države zna�ilna veliko daljša doba izobraževanja. 

Druga izbrana spremenljivka je delež žensk med 30 in 34 letom, ki so uspešno zaklju�ile 

terciarno izobraževanje (v %), ki nam kaže visokošolsko izobrazbo žensk v izbranem 

starostnem obdobju. Tudi ta kazalnik je bil izbran kot dejavnik, ki vpliva na lažjo pot do 

ekonomske osamosvojitve ob dokon�anju višje stopnje izobrazbe.  
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Slika 10: Delež žensk med 30 in 34 letom, ki so uspešno zaklju�ile terciarno 

izobraževanje (v %) za izbrane evropske države (2002–2012)  
Vir: EUROSTAT 2013a. 

Evropsko povpre�je se je v izbranih enajstih letih pove�alo kar za 15 odstotnih to�k. Države z 

najvišjim deležem so ponovno severnoevropske države, kjer v zadnjih petih letih delež ostaja 

na konstantni ravni okrog 55 %. Vzhodnoevropske države v zadnjih petih letih beležijo dvig 

deleža izobraženosti žensk med 30 in 34 letom, kljub temu pa ostaja pod 30 %. Slovenija je 

imela nekaj nihanj, vendar je v zadnjem obdobju delež narasel vse do 50 % in približal 

Slovenijo Skandinavskim državam. 

Delež moških med 30 in 34 letom, ki so uspešno zaklju�ili terciarno izobraževanje (v %), je 

dejavnik, ki nam podobno kaže stopnjo osamosvojitve, tokrat za moški del populacije. 

Dejavnik smo izbrali tudi zaradi primerjave istega dejavnika po spolu.  
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Slika 11: Delež moških med 30 in 34 letom, ki so uspešno zaklju�ili terciarno 

izobraževanje (v %) za izbrane evropske države (2002–2012)  
Vir: EUROSTAT 2013a. 
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Iz primerjave slik 10 in 11 je razvidno, da je delež pri moških, ki imajo dokon�ano terciarno 

izobraževanje nižji kot pa delež pri ženskah. V Sloveniji znaša ta razlika celo 20 odstotnih 

to�k, medtem ko razlika pri evropskem povpre�ju niha od 10 do 15 odstotnih to�k. Države, ki 

imajo nižje deleže pri moških z zaklju�enim terciarnim izobraževanjem, imajo ve�inoma nižje 

tudi te deleže pri ženskah. Izjema je Italija, kjer je delež moških z zaklju�enim terciarnim 

izobraževanjem izrazito nizek. 

V nadaljevanju izpostavljamo še nekatere kazalnike zaposlenosti in ekonomske samostojnosti, 

ki pomenijo materialne pogoje pri na�rtovanju družine. 

Splošna stopnja brezposelnosti je delež aktivnega prebivalstva, ki je bil v �asu izvedene 

raziskave brez dela in je aktivno iskal delo na trgu delovne sile. Aktivno prebivalstvo 

predstavljajo delovno aktivni in brezposelni v �asu izvedene ankete. 
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Slika 12: Splošna stopnja brezposelnosti (v %) za izbrane evropske države (2002–2012)  
Vir: EUROSTAT 2013c. 

 
Kot vidimo iz slike 12, je delež splošne stopnje brezposelnosti v zadnjem obdobju zelo 

dinami�en in kaže gospodarsko sliko zadnjega obdobja, ki je prav tako pomembna za 

raziskovanje rodnosti. �as pred gospodarsko krizo kaže padce deleža brezposelnih, po letu 

2007 pa rast, ki je razli�no izrazita po državah. Izpostaviti velja Španijo, ki ima edina višji 

delež splošne stopnje brezposelnosti v letu 2012 kot v letu 2002. Države, ki so imele manj 

izraženo gospodarsko krizo, imajo stabilnejšo nizko raven deleža splošne brezposelnosti. Tudi 

Slovenija je v izbranem obdobju pod evropskim povpre�jem deleža brezposelnih. 

 

Kazalnik povpre�na starost mladih ob odhodu/osamosvojitvi od doma je bil izbran kot 

pomemben del na poti osamosvojitve in odhoda od doma. Samostojno življenje predstavlja 

prelomnico tudi pri odlo�itvi za otroke. Višanje starosti osamosvojitve pomeni odlaganje 

odlo�itve za družino v višjo starost in posledi�no odlo�itev za manj otrok. 



35 

�
��

����

����

����

����

�
��

����

����

����

���� ���� ���� ���� ���� ���� ���	 ���
 ���� ���� ����

	�
��
�
	�

4��<��

�����<��

5��%�

���������

������

-�����

�������

$��$�!���:0"�
;

 

Slika 13: Povpre�na starost mladih ob odhodu/osamosvojitvi od doma za izbrane 

evropske države (2002–2012)  
Vir: EUROSTAT 2013f. 

Iz slike 13 je razvidno, da je Slovenija precej nad evropskim povpre�jem in da je starost 

osamosvojitve podobna povpre�ni starosti mater ob rojstvu otrok. Podobne podatke imajo tudi 

jugovzhodne evropske države, medtem ko se v skandinavskih državah mladi osamosvojijo že 

v �asu študija. V Sloveniji gre za delno osamosvojite ve�ine mladih v �asu študija, ko se 

preselijo v kraj študija, vendar se pogosto po zaklju�ku študija zaradi nezmožnosti 

osamosvojitve vra�ajo k lastni družini. V veliki meri gre pri tej spremenljivki za vrednote, ki 

so povezane s tradicijo družine v dolo�enih državah, pa tudi za družbeno-gospodarsko 

ureditev države, ki omogo�a ponekod lažjo samostojno pot mladih. 

V regresijsko analizo smo vklju�ili tudi splošni kazalnik razvitosti države, bruto doma�i 

proizvod na prebivalca v teko�ih cenah.  
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Slika 14: Bruto doma�i proizvod na prebivalca, v teko�ih cenah (v tiso� EUR) za izbrane 

evropske države (2002–2012)  
Vir: EUROSTAT 2013h. 
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Iz slike 14 je razvidno, da gre v izbranih 31 evropskih državah za velike razlike v višini BDP-

ja na prebivalca. Slovenija se giblje nekoliko pod evropskim povpre�jem, vendar še vedno v 

krogu razvitejših držav.  

Zadnji vklju�eni kazalnik je zaposlenost žensk v starosti od 25 do 29 let (v %). Izbrani 

dejavnik nam pove delež vklju�enosti žensk v trg delovne sile v izbrani starosti. Zanimiv je z 

vidika, da gre za starost in posledi�no �asovno obdobje, ko se je potrebno po kon�ani 

izobrazbi zaposliti in postaviti okvire ekonomske samostojnosti. 
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Slika 15: Zaposlenost žensk v starosti od 25 do 29 let (v %) za izbrane evropske države 

(2002–2012)  
Vir: EUROSTAT 2013e. 

Slika 15 nam kaže, da se giblje povpre�na stopnja zaposlenosti žensk okrog 70 %. Slovenija 

je nekoliko nad evropskim povpre�jem. Nižje stopnje zaposlenosti so v državah z ve�jo 

tradicijo religije in tradicionalnimi oblikami družine. Iz slike 15 so razvidna tudi gospodarska 

nihanja v izbranem obdobju in splošen padec zaposlenosti mladih v vseh državah po letu 

2010. 

Seveda je posamezne kazalnike težko obravnavati parcialno ter jih pojasniti z eno samo 

samostojno razlago, saj ima vsak statisti�ni podatek v ozadju ve� kompleksnejših razlag, ki so 

medsebojno povezane z družbenim, kulturnim, ekonomskim in politi�nim razvojem države. 

Izbrane spremenljivke smo vklju�ili v regresijsko analizo, s katero smo želeli pojasniti njihov 

vpliv na pojasnjevano spremenljivko, to je v našem primeru stopnja totalne rodnosti.  
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Regresijski model zapišemo: 

Totalna stopnja rodnosti = � – �1 Mediana starosti študentov terciarnega izobraževanja – �2 

Povpre�na starost mladih ob odhodu/osamosvojitvi od dom + �3 Delež žensk med 30 in 34 

letom, ki so uspešno zaklju�ile terciarno izobraževanje (v %) – �4 Delež moških med 30 in 34 

letom, ki so uspešno zaklju�ili terciarno izobraževanje (v %)+ �5 Bruto doma�i proizvod na 

prebivalca, v teko�ih cenah/prebivalca (v tiso� EUR)– �6 Splošna stopnja brezposelnosti (v 

%) – �7 Zaposlenost žensk v starosti 25 do 29 let (v %)+ � 

Uporabljena je enter metoda, ki vklju�i vse spremenljivke v model naenkrat, ne glede na to, 

ali so statisti�no zna�ilne ali ne, nato pa smo sami izlo�ili statisti�no nezna�ilne 

spremenljivke. 

Preglednica 2: Krajšave za spremenljivke 

SPREMENLJIVKE V REGRESIJI KRAJŠE

Totalna stopnja rodnosti rodnost

Splošna stopnja brezposelnosti (v %) nezaposl%

Delež žensk med 30 in 34 letom, ki so uspešno zaklju�ile terciarno izobraževanje (v %) višizobžen30-34

Delež moških med 30 in 34 letom, ki so uspešno zaklju�ili terciarno izobraževanje (v %) višizobmoš30-34

Povpre�na starost mladih ob odhodu/osamosvojitvi od doma starobodhoddoma

Bruto doma�i proizvod na prebivalca, v teko�ih cenah/prebivalca (v tiso� EUR) BDP (v tiso� EUR)

Mediana starosti študentov terciarnega izobraževanja medianage

Zaposlenost žensk v starosti 25 do 29 let (v %) zaposlenostžen25do29let  
 

Preglednica 3: Povzetek modela 

 

število 
enot (n)

R R-kvadrat
popravljen 
R kvadrat

standardna 
napaka ocene

to�na stopnja 
zna�ilnosti F-

testa

255 ,822
a 0,676 ,667 0,125005364 0,000

POVZETEK MODELA
b

a. neodvisne spremenljivke (pojasnjevalne): konstanta, zaposlenostžen25do29let, medianage, 
nezaposl%, starodhododdoma, BDP (v tiso� EUR), višizobžen30-34, visšizobmoš30-34
b. odvisna spremeljivka: rodnost

 
Povzetek modela, v katerega je vklju�enih 255 enot, nam pokaže vrednosti multiplega 

korelacijskega koeficienta med rodnostjo in vsemi vklju�enimi spremenljivkami. Popravljen 

determinacijski koeficient nam pove, da je 66,7 % variabilnosti stopnje totalne rodnosti 

pojasnjene z linearnim vplivom vseh v  model vklju�enih pojasnjevalnih spremenljivk. 

Model kot celota je ustrezen, saj je to�na stopnja zna�ilnost v okviru F-testa 0 (Priloga 1, 

Anova), kar pomeni, da imamo vsaj eno statisti�no zna�ilno spremenljivko. 
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Preglednica 4: Rezultati kon�nega multiplega regresijskega modela dejavnikov rodnosti 

standardiziran 
koeficient

B
stand. 
napaka Beta

prvega 
reda parcialna part toleranca VIF

(Constant) 4,058 ,287 14,124 ,000

medianage -,072 ,009 -,369 -8,467 ,000 -,031 -,474 -,307 ,690 1,449

starodhododdoma -,037 ,004 -,444 -8,748 ,000 -,606 -,486 -,317 ,510 1,961

višizobžen30-34 ,013 ,001 ,757 8,963 ,000 ,642 ,495 ,325 ,184 5,430

visizobmoš30-34 -,012 ,002 -,524 -4,933 ,000 ,640 -,299 -,179 ,116 8,596

BDP (v tiso� EUR) ,007 ,001 ,447 7,583 ,000 ,591 ,435 ,275 ,378 2,647

nezaposl% -,006 ,003 -,101 -2,193 ,029 -,217 -,138 -,079 ,616 1,624

zaposlenostžen25do29let -,003 ,001 -,099 -1,921 ,056 ,412 -,121 -,070 ,495 2,018

KORELACIJE
STATISTIKA 

KOLINEARNOSTI

KOEFICIENTI

1

to�na 
stopnja 

zna�ilnosti 
(Sig)

nestandardiziran 
koeficient

t

Model

 

V modelu so vse spremenljivke razen zadnje statisti�no zna�ilne že pri dvostranskem testu, 

saj so pri teh spremenljivkah vrednosti za to�ne stopnje zna�ilnosti, ki so navedene v 

preglednici 4, manjše ali enake 0,05 (sig < 0,05). Ob upoštevanju dvostranskega testa bi bila 

statisti�na zna�ilnost zadnje vklju�ene spremenljivke zaposlenost žensk od 25 do 29 leta sicer 

na meji (sig=0,056), vendar pa lahko to vrednost delimo z dva, saj je vsebinsko smiselno v 

tem primeru upoštevati tudi enostranski test. V kon�nem regresijskem modelu nimamo težav 

z multikolinearnostjo (toleranca > 0,1 in VIF < 10). 

Iz grafov v Prilogi 1 razberemo izpolnjene predpostavke o normalni porazdelitvi ostankov.  

- Histogram ostankov kaže, da je porazdelitev ostankov približno normalna, kljub temu je 

povpre�je okrog 0, kar je še vedno ustrezno. 

- Grafikon normalne verjetnosti prikazuje kumulativno porazdelitev z vrednostmi zelo blizu 

diagonale, model ima zgolj manjša odstopanja.  

- Z razsevnim diagramom ugotovimo, da  je model dokaj pravilno specificiran, ker ni 

vidnega izrazitega vzorca. 

Regresijski model zapišemo: 

Totalna stopnja rodnosti = 4,058 – 0,072 Mediana starosti študentov terciarnega 

izobraževanja – 0,037 Povpre�na starost mladih ob odhodu/osamosvojitvi od dom + 0,013 

Delež žensk med 30 in 34 letom, ki so uspešno zaklju�ile terciarno izobraževanje (v %) – 

0,012 Delež moških med 30 in 34 letom, ki so uspešno zaklju�ili terciarno izobraževanje (v 

%)+ 0,007 Bruto doma�i proizvod na prebivalca, v teko�ih cenah/prebivalca (v tiso� EUR)– 

0,006 Splošna stopnja brezposelnosti (v %) a – 0,003 Zaposlenost žensk v starosti 25 do 29 let 

(v %). 

V modelu imamo pozitivne in negativne vrednosti koeficientov in lahko razmejimo pozitiven 

in negativen vpliv na stopnjo rodnosti. Ugotovitve glede vpliva posamezne spremenljivke v 

nadaljevanju veljajo ob predpostavki, da ostale spremenljivke ostanejo nespremenjene. 

- �e se mediana starosti študentov terciarnega izobraževanja pove�a za eno leto, se totalna 

stopnja rodnosti zniža za 0,072 otroka. 
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- �e se povpre�na starost mladih ob odhodu od doma pove�a za eno leto, se totalna stopnja 

rodnosti zniža za 0,037 otroka. 

- �e se delež žensk med 30 in 34 letom, ki so uspešno zaklju�ile terciarno izobraževanje, 

pove�a za odstotno to�ko, se totalna stopnja rodnosti pove�a za 0,01 otroka. 

- �e se delež moških med 30 in 34 letom, ki so uspešno zaklju�ili terciarno izobraževanje, 

pove�a za odstotno to�ko, se totalna stopnja rodnosti zniža za 0,012 otroka. 

- �e se bruto doma�i proizvod na prebivalca v državi pove�a za 1000 € na prebivalca, se 

totalna stopnja rodnosti zviša 0,007 otroka. 

- �e se splošna stopnja brezposelnosti pove�a za odstotno to�ko, se totalna stopnja rodnosti 

zniža za 0,006 otroka. 

- �e se zaposlenost žensk v starosti 25 do 29 let pove�a za odstotno to�ko, se totalna 

stopnja rodnost zniža za 0,003 otroka. 

Standardiziran koeficient beta v preglednici 4 nam razvrsti spremenljivke po pomembnosti 

glede njihovega vpliva na totalno stopnjo rodnosti. Najpomembnejši so tako dejavniki 

terciarne izobrazbe matere in partnerja. Visoko, in sicer na tretjem mestu, je tudi BDP na 

prebivalca, ki je eden od pomembnejših ekonomskih kazalnikov razvitosti države. Tudi tu 

lahko povzamemo, da je pomembna splošna neodvisnost mladih pri vplivu na samo totalno 

stopnjo rodnosti. 
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6 ANALIZA ANKET  

V zadnjem delu naloge so predstavljeni rezultati in ugotovitve mnenjske spletne ankete 

Analiza ekonomskih dejavnikov rodnosti v Sloveniji. Anketo smo izvedli v mesecu 

septembru 2014 preko spletnega portala www.1ka.si. Prošnjo za izpolnjevanje ankete smo 

posredovali na številne elektronske medije ter v razli�na podro�ja Slovenije. Anketa je 

vsebovala 22 vprašanj razli�nih tipov in bila razdeljena na del, kjer so odgovarjali vsi 

anketirani in na del, kjer so odgovarjali le tisti, ki otroke že imajo.  

6.1 Zna�ilnosti vzorca 

Klik na anketo je bil izveden 522 krat. Kon�no število ustreznih in popolno izpolnjenih anket, 

ki predstavljajo vzorec, je 214, od tega 86 % žensk in 14 % moških. Nekateri so odgovarjali le 

na del ankete, ker še nimajo lastnih otrok. 
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Slika 16: Starostna struktura anketiranih 

Starostna struktura anketiranih je bila dobro razporejena med 20 in 60 let. Slika 15 kaže, da je 

bilo najve� anketiranih starih od 30 do 39 let, smo pa pridobili tudi mnenja mlajših in 

starejših. Mlajši od 20 let niso odgovarjali na anketo, saj po odzivu in izjavah nekaterih sploh 

še ne razmišljajo o lastnih otrocih. 

Ve�ino anketiranih je bilo delovno aktivnih in zaposlenih za nedolo�en �as (74 %), druge 

oblike dela so prisotne v manjši meri. Nezaposlenih je v vzorcu le 8 %, kar je pod slovenskim 

povpre�jem nezaposlenosti. 

Visok odstotek anketiranih (74 %) ima zaklju�eno višjo izobrazbo ali ve� in le �etrtina 

dokon�ano srednjo šolo. 
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Anketirani so nam zaupali tudi svoje prebivališ�e. V odgovoru so izbirali med ponujenimi 

možnostmi. Na podeželju (do 3000 prebivalcev) jih živi 49 %, v manjšem mestu (nad 3000 

prebivalcev) kar 36 %, v ve�jem mestu (nad 20.000 prebivalcev) 7 % in v velemestu (nad 

100.000 prebivalcev) le 8 % anketiranih.  

Na vprašanje ˝Ali ste otroke/družino na�rtovali?˝ jih je kar 78 % odgovorilo, da je bila 

družina na�rtovana, 20 % pa se jih je opredelilo, da je bila družina delno na�rtovana, kar je v 

danem primeru pomenilo, da so otroke na�rtovali, vendar so prišli prej, kot so na�rtovali. 

Odgovori niso presene�enje, saj je s tem tudi anketa potrdila teoreti�ne ugotovitve, da je 

odlo�itev za otroke na�rtovana.  

Na vprašanje ˝Ali ste bili ob rojstvu prvega otroka poro�eni˝ jih je kar 66 % odgovorilo 

pritrdilno in v tem pogledu vzorec ne kaže slovenskega povpre�ja poro�enosti ob rojstvu 

otrok. Kot smo ugotovili v izhodiš�u, se številke gibljejo okrog 50 % otrok rojenih 

neporo�enim. 

6.1.1 Izobraženost in delovna aktivnost danes in pred rojstvom prvega otroka 

V anketi so bila nekatera vprašanja podvojena, ker smo želeli primerjati stanje anketiranih 

pred rojstvom otrok in trenutno stanje. Ugotovitve predstavljamo primerjalno. 
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Slika 17: Izobrazba danes in ob rojstvu prvega otroka 

Pri�akovano je stopnja izobrazbe anketiranih pri rojstvu prvega otroka nižja, kot je njihova 

trenutna. Veliko ve�ja razlika se je pokazala pri ženskah, kar pomeni, da odlo�itev za prvega 

otroka ni bila pogojena z dokon�ano želeno stopnjo izobrazbe. Na drugi strani to tudi pomeni, 

da se dolo�en delež žensk odlo�i za otroke že v �asu študija. Omenjena ugotovitev je 

povezana tudi z negotovostjo zaposlitve po dokon�ani izobrazbi. 
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Slika 18: Delovna aktivnost danes in ob rojstvu prvega otroka 

Tudi pri delovni aktivnosti gre za ve�je razlike pri ženskah, kjer je bilo ob rojstvu prvega 

otroka ve� zaposlitev za dolo�en �as in drugih oblik dela.  

6.1.2 Dohodek in življenjska raven 

Anketa je vsebovala posebno vprašanje ˝Kako bi ocenili svojo trenutno splošno zadovoljstvo s 

kvaliteto življenja (družinsko življenje, služba, zaslužek, prosti �as ...)?˝  Z vprašanjem smo 

želeli v analizi raziskati in primerjati povezanost splošnega zadovoljstva z življenjem in 

dejavniki kot so: družinski dohodek, starost anketiranih in številom otrok, ki jih imajo oz. 

nameravajo imeti. 
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Slika 19: Družinski dohodek in zadovoljstvo s kvaliteto življenja 
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Oceno zadovoljstva s kvaliteto življenja smo najprej primerjali z odgovorom anketiranih na 

vprašanje o oceni neto mese�nega družinskega dohodka. Delež precej in popolnoma 

zadovoljnih s kvaliteto življenja naraš�a z višino družinskega prora�una, kar pomeni da je 

dohodek in ekonomska situacija družine pomemben �len zadovoljstva. Popolnoma 

nezadovoljnih med anketiranimi ni bilo, je pa delež srednje zadovoljnih dokaj visok. 
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Slika 20: Zadovoljstvo s kvaliteto življenja glede na starost 

Zanimiva je ugotovitev, da se delež anketiranih, ki so popolnoma ali precej zadovoljni s 

kvaliteto življenja, z višanjem njihove starosti znižuje. Najve�ji delež srednje zadovoljnih in 

precej nezadovoljnih je v starosti 40–60 let. 
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Slika 21: Zadovoljstvo s kvaliteto življenja glede na število otrok 
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Zaradi majhnega vzorca bi težko splošno trdili, da so družine z ve�jim številom otrok bolj 

zadovoljne s kvaliteto življenja. Rezultati ankete so namre� pokazali, da družine s tremi otroki 

in ve�, ocenjujejo zadovoljstvo z življenjem z višjimi ocenami.  

6.2 Mesto ˝ekonomskih˝ vrednot v odlo�itvi za ve�je število otrok  

Sedmo vprašanje v anketi je izpostavilo podro�je dejavnikov, ki vplivajo na odlo�itev za 

dolo�eno število otrok anketiranih. Ponujenih dejavnikov je bilo 11 in možnost pisnega 

odgovora drugo, kjer so anketirani vpisali dodatne razloge. Na vprašanje so odgovarjali tako 

anketirani, ki otroke že imajo, kot tisti, ki jih še nimajo. Pri kategoriji drugo se je zato 

najve�krat pojavljal odgovor, da še nimajo partnerja. Anketirani so lahko izbrali eno do 

najve� tri trditve, ki vplivajo na dano trditev.  

Z odgovori smo želeli pridobiti tudi odgovore na vprašanje, koliko ekonomski dejavniki 

vplivajo na odlo�itev za ve�je število otrok.  

Preglednica 5: Dejavniki, ki vplivajo, da se ne odlo�ijo za ve�je število otrok. 

Za otroke oz. za ve�je število otrok se ne bi odlo�il … (maksimalno 3 trditve), n=214 ima vpliv delež*

imam toliko otrok kot sem jih želel 107 50%

sem prestar 49 23%

so moji prihodki prenizki za števil�nejšo družino 46 21%

je gospodarsko stanje v državi preve� negotovo in se bojim za finan�no prihodnost družine 44 21%

želim ohraniti svojo sedanjo življenjsko raven 35 16%

Imam premajhno stanovanje/hišo 27 13%

imam zdravstvene probleme/razloge 20 9%

je država s svojim spodbudami premalo naklonjena velikim družinam 19 9%

drugo 17 8%

so otroci velik strošek 13 6%

mi službene obveznosti in položaj v službi tega ne dovoljujejo 12 6%

družba s svojim sistemom vrednot ni naklonjena velikim družinam 5 2%

*delež vseh anketiranih, ki so se odlo�ili za  izbrano trditev  

Kar polovica je kot enega izmed dejavnikov izbrala, da že imajo toliko otrok, kot so jih želeli. 

Drugo mesto pripada dejavniku ˝sem prestar˝, kar kaže, da lahko pozna odlo�itev za otroke 

kasneje vpliva na odlo�itev za manjše število otrok od želenih. 

Prenizki dohodki, negotova gospodarska situacija v državi, premajhno stanovanje in želja po 

ohranitvi trenutne življenjske ravni so pomembni ekonomski dejavniki, ki imajo vpliv pri 

odlo�itvi za ve�je število otrok. Kot nezanemarljiva dejavnika velja izpostaviti tudi 

zdravstvene probleme anketiranih in premajhne spodbude države namenjene velikim 

družinam. 
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Samo 2 % anketiranih meni, da družba s svojim sistemom vrednot ni naklonjena velikim 

družinam. 

Anketirani so izmed ponujenih možnosti sestavljali svojo lestvico vrednot. Vrednote smo 

izbrali iz vseh podro�ij �lovekovega življenja, od prostega �asa do osebnega in družbenega 

življenja. Z vprašanjem smo želeli ugotoviti mesto družinskega življenja v življenju 

anketiranih in njihove ostale prioritete. Lestvica vrednot je bilo zahtevnejše vprašanje in 

neobvezno, zato smo prejeli 175 popolnih lestvic. Ve�inoma so odgovarjale ženske in zato ni 

zagotovljen reprezentativen vzorec za oba spola.  
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Slika 22: Lestvica vrednot 

Navkljub vsem ugotovitvam o spremenjenem na�inu življenja v postmoderni družbi je 

lestvica pokazala, da sta na lestvici vrednot ve�inska prva in druga izbira vrednoti družina in 

otroci. Na tretjem mestu je z ve� kot polovi�nim mnenjem anketiranih vrednota delo oz. 

služba. Poleg službe ima pomembno mesto tudi vrednota prijatelji. Sledijo dokaj izena�ene 

vrednote, kjer nobena izrazito ne izstopa: delo, denar, prijatelji ter šport oz. hobiji. Anketirani 

so si za najmanj pomembno vrednoto v ve�ini izbrali ugled. Lestvica vrednot je deloma tudi 

odraz trenutnega stanja v družbi in je pokazala, da so družina in otroci vrednota, ki je 

pogojena z materialnimi dobrinami. 

6.3 Družinska politika in njen vpliv na odlo�itev za otroke 

Kompleksen pojem družinske politike v Sloveniji bi anketirani težko razložili v nekaj stavkih, 

zato smo oblikovali vprašanje, na katerega so anketirani lahko prosto odgovarjali. Vprašanje 

ni bilo obvezno, prejeli pa smo relativno veliko odgovorov (63). Vprašanje se je glasilo: 

Pod družinsko politiko razumemo celoto socialnih, ekonomskih, pravnih, pedagoških, 

zdravstvenih in drugih ukrepov, ki jih država izvaja za ve�jo kakovost življenja družin in 
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posameznih družinskih �lanov. V zaklju�nem vprašanju vas prosim za vaše mnenje o družinski 

politiki pri nas. Dobrodošle so pohvale, kritike in predlogi za izboljšanje … 

Povzemamo strnjene odgovore s podobnimi vsebinami: 

- Država premalo spodbuja mlade in jim tako ne omogo�a nastanka družin. 

- Ni osnove za družino, ker so mladi diplomanti brez služb, težko je reševati stanovanjski 

problem. 

- Anketirani menijo, da bi morale biti ve�je subvencije za varstvo otrok v vrtcih in otroški 

dodatki za vse otroke ali nobenega; 

- Nekaj jih je izpostavilo problem delavskega oz. srednjega razred, ki ima glede na 

prihodek najmanj ugodnosti in pla�a tudi najvišje davke glede na prihodek. 

- Redki menijo, da je družinska politika povsem zadovoljiva in da se država za družine 

trudi. 

- Izpostavljeno je bilo tudi,  da je premalo spodbud za velike družine. 

- Omenja se preve� birokracije, neu�inkovitost nekaterih ukrepov ter izkoriš�anje bonitet. 

- Nekateri menijo, da so ukrepi družinske politike preve� odvisni od trenutne politi�ne 

situacije. 

- Preve� se poudarja družinska politika, katera je pogosto zlorabljena. 

- Izpostavljen je bil tudi drugi vidik, da se mora posameznik, ki se odlo�i za otroka, 

zavedati, da je zanj odgovoren sam in ne država. Naloga države je skrb za stabilno 

gospodarstvo, ki poskrbi za dostojno delo in življenje brez podpore socialnih služb. Lastne 

otroke pa je potrebno nau�iti, da se zanašajo nase in ne �akajo na pomo� države. 

- Samo en komentar je izpostavil pla�ano porodniško nadomestilo kot pozitivno boniteto, ki 

bi se ji bil pripravljen odpovedati, �e bi bil urejen sistem varstva pred otrokovim prvim 

letom. 

- Ve� je bilo pozitivnih odzivov na možnost krajšega delovnega �asa zaradi starševstva.  

- Nekateri starejši anketirani so odgovarjali z nostalgijo na �ase, ko so si ustvarjali družino 

in menijo, da jim je bilo lažje kot je mladim danes. Družinska politika po njihovem nima 

velikega vpliva na rodnost. Želja po družini in starih, zdravih normah prinese tudi otroke. 

- Bile so tudi kritike, da se preve� spodbuja umetne enostarševske družine, katere imajo ve� 

ugodnosti kot ostali in velikokrat izkoriš�ajo bonitete. 

- Družinska politika se v Sloveniji vodi in izvaja brez strategije oz. usklajenosti in 

definiranja skupnih ciljev vseh sektorjev, ki so odgovorni zanjo (sociala, ekonomija ...). 

Veliko odgovorov je bilo s podobno tematiko, ki državo kritizira, da premalo naredi za 

obravnavano podro�je. Malo je bilo konkretnih predlogov. Anketirani so pohvalili možnost 

mladih staršev do krajšega delovnega �asa in pla�ila prispevkov za socialno varnost v 

sorazmernem delu. Kar nekaj je bilo tudi mnenj s predlogi širitve drugih oblik krajšega 

delovnega �asa, ki bi omogo�ale ve� �asa za družine in še vedno možnost ekonomskega 

preživetja. Radodaren slovenski porodniški dopust ni bil izpostavljen kot velika prednost, 

podan je bil celo predlog za krajši porodniški dopust ob boljši organiziranosti varstva otrok 
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mlajših od enega leta. Starejši anketirani niso šli mimo dejstva, da so razmere in družbeno 

stanje v državi zahtevnejše, kot so bile v njihovih �asih. Poudarili so celo, da bi morali ve� 

graditi na vrednotah družine in vzgoje otrok za samostojno življenje. Vtis, ki so ga izrazili 

anketirani, pa je sledil mnenju in pri�akovanju, da država zagotovi predpogoje za hitro in 

stabilno ekonomsko samostojnost mladih, kar predstavlja predpogoj v odlo�itvi za otroke. 

6.4 Dejavniki, ki vplivajo na odlo�anje za otroke 

Anketirane smo povprašali tudi po dejavnikih, ki vplivajo na odlo�itev za otroke. Vprašanje 

smo �lenili na tri dele, da bi ugotovili razlike med dejavniki, ki vplivajo na odlo�itev za 

prvega otroka, na odlo�itev za drugega otroka in odlo�itev za tretjega in nadaljnje otroke. 

Kljub temu da smo pridobili veliko število anket, nam je uspelo pridobiti le 17 % anketiranih, 

ki imajo tri ali štiri otroke. Ve�ina jih ima enega ali dva otroka, kar velik delež pa jih je še 

brez otrok in so na vprašanja odgovarjali s teoreti�nega vidika.  
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Slika 23: Število otrok anketiranih 

V nadaljevanju grafi prikazujejo primerjave med posameznimi dejavniki in odlo�itvami za 

prvega, drugega, tretjega in nadaljne otroke. Nekateri dejavniki so se med seboj razlikovali 

zaradi razli�ne življenjske situacije, ko se odlo�amo za prvega, drugega in nadaljne otroke. 

Anketirani so dejavnike ocenjevali na 5-stopenjski lestvici: 1–sploh nima vpliva, 2–malo 

vpliva, 3–srednje vpliva, 4–spodbudno vpliva, 5–odlo�ilno vpliva. Iz odgovorov smo 

izra�unali povpre�je ocen za posamezen dejavnik.  
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Slika 24: Dejavniki odlo�itve za otroke (spodbudno-odlo�ilni vpliv) 

V spodbudno-odlo�ilni vpliv spadajo dejavniki s povpre�no oceno nad 4. Ugotovitve so 

pokazale, da so klju�ni dejavniki pri odlo�itvi za prvega otroka velika osebna želja, urejeno 

finan�no stanje in rešen stanovanjski problem ter zaposlitev. Pri odlo�itvi za drugega otroka 

imajo spodbudno-odlo�ilni vpliv isti dejavniki, vendar z nekoliko nižjim povpre�jem. 

Odlo�itev za tretjega otroka in ve� po mnenju anketiranih pomeni, da je odlo�ilnega pomena 

urejeno finan�no stanje, rešen stanovanjski problem, redna zaposlitev in tudi starost, ki 

najbolj o�itno izstopa kot dejavnik pri odlo�itvi za ve�je število otrok. 
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Slika 25: Dejavniki odlo�itve za otroke (srednje-spodbudni vpliv) 

Dejavniki odlo�itve za otroke, ki imajo srednje-spodbudni vpliv so izena�eni pri odlo�itvah za 

prvega, drugega in nadaljnje otroke: zaklju�eno šolanje, velika osebna želja partnerja/-ke in 

pla�ana porodniška. Še enkrat se je potrdilo dejstvo, da zaklju�eno šolanje ni med odlo�ilnimi 

vplivi pri odlo�itvi za otroke. 
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Slika 26: Dejavniki odlo�itve za otroke (malo-srednji vpliv) 

Dejavniki, ki malo do srednje vplivajo, so dejavniki finan�nih spodbud družinske politike: 

subvencije vrtcev, pla�an o�etovski dopust, otroški dodatek, pravica do krajšega delovnega 

�asa in dav�ne olajšave zaradi otrok. Vpliv vseh dejavnikov rahlo naraš�a z odlo�itvijo za ve� 

otrok, kar pomeni, da imajo dolo�en vpliv na odlo�itev za ve�je število otrok. 
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Slika 27: Dejavniki odlo�itve za otroke (nima-malo vpliva) 

Dejavniki, ki nimajo oziroma imajo malo vpliva, so povezani s tradicijo družine in širšega 

družbenega okolja. Zelo malo vpliva na odlo�itev za ve� otrok dejstvo, da imajo prijatelji 

velike družine oziroma da anketirani izvira iz velike družine. Tudi poro�enost malo vpliva na 

odlo�itev za otroke. 
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6.5 Faktorska analiza 

Vprašanje o dejavnikih vpliva na odlo�itev za otroke je bilo tudi temelj za izvedbo faktorske 

analize, s katero smo želeli preveriti hipoteze naloge, da se dejavniki, ki vplivajo na odlo�itev 

za prvega, drugega in tretjega otroka, med seboj razlikujejo ter da ekonomski položaj družine 

ni najpomembnejši dejavnik odlo�itve za ve�je število otrok, to je za tri otroke ali ve�. 

Iz izra�unanih povpre�ij in primerjav smo ugotovili, da se dejavniki, ki vplivajo na odlo�itev 

za prvega, drugega in nadaljnje otroke nekoliko razlikujejo. Rezultati so pri�akovani, saj prvi 

otrok pomeni veliko spremembo v življenju staršev, naslednji otroci pa družino le 

nadgrajujejo. S faktorsko analizo smo preverili še  povezave v množici vseh dejavnikov in 

oblikovali manjše število spremenljivk, ki so bistvene za variranje opazovanih spremenljivk.  

Anketirani so na izpostavljene dejavnike vpliva odgovarjali na lestvici od 1 (ni vpliva) do 

(odlo�ilen vpliv) in zato smo imeli že postavljene standardizirane spremenljivke. V faktorsko 

analizo so vklju�eni vplivi dejavnikov pri odlo�itvi za prvega, drugega in tretjega otroka in v 

zaklju�ku so podane podobnosti in razlike ugotovljenih spremenljivk. 

6.5.1 Odlo�itev za prvega otroka 

Preglednica 6: Matrika korelacij – odlo�itev za prvega otroka. 

MATRIKA KORELACIJ
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vaša starost 1,00 0,21 0,21 0,24 -0,01 0,23 -0,10 0,06 -0,11 0,17 0,23 0,22 0,28 0,20 0,17

zaklju�eno šolanje 0,21 1,00 0,45 0,36 0,15 0,25 0,02 0,06 0,00 0,09 0,13 0,09 0,07 0,11 0,09

rešen stanovanjski problem 0,21 0,45 1,00 0,67 -0,01 0,51 0,00 0,04 -0,04 0,22 0,19 0,14 0,12 0,14 0,16

urejeno finan�no stanje 0,24 0,36 0,67 1,00 -0,08 0,47 0,14 0,10 0,08 0,30 0,25 0,22 0,16 0,20 0,24

poro�enost -0,01 0,15 -0,01 -0,08 1,00 0,17 0,06 0,07 0,00 -0,02 0,00 0,03 0,04 0,03 -0,07

redna zaposlitev 0,23 0,25 0,51 0,47 0,17 1,00 -0,06 0,02 -0,09 0,22 0,19 0,06 0,07 0,07 0,15

velika osebna želja -0,10 0,02 0,00 0,14 0,06 -0,06 1,00 -0,03 0,38 0,12 0,08 -0,10 -0,11 -0,08 -0,07

vsi znanci so že imeli otroke 0,06 0,06 0,04 0,10 0,07 0,02 -0,03 1,00 0,18 0,16 0,18 0,21 0,20 0,23 0,23

velika osebna želja partnerja/ke -0,11 0,00 -0,04 0,08 0,00 -0,09 0,38 0,18 1,00 0,23 0,15 0,05 0,03 0,03 0,06

pla�ana porodniška (1 leto) 0,17 0,09 0,22 0,30 -0,02 0,22 0,12 0,16 0,23 1,00 0,81 0,61 0,52 0,53 0,53

pla�an o�etovski dopust 0,23 0,13 0,19 0,25 0,00 0,19 0,08 0,18 0,15 0,81 1,00 0,75 0,66 0,64 0,61

otroški dodatek 0,22 0,09 0,14 0,22 0,03 0,06 -0,10 0,21 0,05 0,61 0,75 1,00 0,80 0,84 0,75

pravica do krajšega delovnega �asa 0,28 0,07 0,12 0,16 0,04 0,07 -0,11 0,20 0,03 0,52 0,66 0,80 1,00 0,85 0,76

dav�ne olajšave zaradi otrok 0,20 0,11 0,14 0,20 0,03 0,07 -0,08 0,23 0,03 0,53 0,64 0,84 0,85 1,00 0,82

programi za varstvo otrok (subvencije 
vrtcev)

0,17 0,09 0,16 0,24 -0,07 0,15 -0,07 0,23 0,06 0,53 0,61 0,75 0,76 0,82 1,00
 

Korelacijski koeficienti med spremenljivkami v parih kažejo mo� povezave, katere ne smejo 

biti prešibke ali premo�ne. Model kaže nekatere izredno nizke korelacije (pod 0,1), zato so 

izlo�ene spremenljivke: poro�enost, velika osebna želja in velika osebna želja partner/-ke. 
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Nekatere spremenljivke kažejo visoko korelacijo, vendar niso izlo�ene, ker ne presegajo 

korelacije 0,9.  

KMO = 0,850, kar je ugoden rezultat (nad 0,5). Bartlettov test je pozitiven s statisti�no to�no 

stopnjo zna�ilnosti 0,000 (manj kot 0,05) in kaže, da so podatki primerni za faktorsko analizo. 

Komunalitete nam povedo, koliko odstotkov variabilnosti je pojasnjeno z izbranimi faktorji. 

Komunalitete imajo najvišje dosežene vrednosti pri dejavnikih povezanih z družinskimi 

prejemki: pla�ana porodniška, pla�an o�etovski dopust, otroški dodatek, pravica do krajšega 

delovnega �asa, dav�ne olajšave in programi za varstvo otrok. Velik delež variabilnosti 

izpostavljenih spremenljivk je pojasnjen z izbranima faktorjema (Priloga 2). 

Preglednica 7: Matrika faktorskih uteži – odlo�itev za prvega otroka. 

MATRIKA FAKTORSKIH UTEŽI
1 2

vaša starost 0,297 0,191
zaklju�eno šolanje 0,208 0,437
rešen stanovanjski problem 0,346 0,776
urejeno finan�no stanje 0,412 0,665
redna zaposlitev 0,259 0,550
vsi znanci so že imeli otroke 0,239 -0,036
pla�ana porodniška (1 leto) 0,704 0,004
pla�an o�etovski dopust 0,810 -0,075
otroški dodatek 0,884 -0,235
pravica do krajšega delovnega �asa 0,846 -0,253
dav�ne olajšave zaradi otrok 0,869 -0,242
programi za varstvo otrok (subvencije vrtcev) 0,817 -0,163

faktor

 

Iz matrike faktorskih uteži je razvidno, da je rešitev primerna, saj so razli�ne spremenljivke 

mo�neje povezane s prvim in drugim faktorjem.  

Tabela variance pokaže dva faktorja, ki pojasnita 53,3 % celotne variabilnosti. Prvi faktor 

pojasni 38,4 % celotne variabilnosti, drugi pa 14,9 %  Grafikon lastnih vrednosti nam pokaže 

to�ko preloma pri 3 faktorju (Priloga 2).  

Faktorja bi glede na matriko faktorskih uteži lahko oblikovali: 

- F1: ekonomski ukrepi družinske politike  

- F2: socialno-ekonomska samostojnost 
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6.5.2 Odlo�itev za drugega otroka 

Korelacijski koeficienti med spremenljivkami v parih so podobno kot pri prvi analizi v 

nekaterih primerih prenizki, zato se izlo�i spremenljivko poro�enost in velika osebna želja 

partnerja/-ke (pod 0,1), Nekatere spremenljivke kažejo tudi visoko korelacijo, vendar niso 

izlo�ene, ker želimo ohraniti veliko število spremenljivk in ne presegajo korelacije 0,9. 

Preglednica 8: Matrika korelacij – odlo�itev za drugega otroka 

MATRIKA KORELACIJ
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vaša starost 1,00 0,36 0,40 0,44 0,04 0,36 0,04 0,14 0,01 0,27 0,25 0,25 0,26 0,23 0,20 0,03

zaklju�eno šolanje 0,36 1,00 0,60 0,56 0,18 0,40 0,21 -0,01 -0,05 0,21 0,19 0,15 0,16 0,12 0,06 0,09

rešen stanovanjski problem 0,40 0,60 1,00 0,77 0,05 0,63 0,26 -0,03 -0,11 0,27 0,21 0,19 0,17 0,19 0,18 0,10

urejeno finan�no stanje 0,44 0,56 0,77 1,00 0,06 0,67 0,27 0,01 -0,11 0,30 0,24 0,25 0,20 0,20 0,23 0,11

poro�enost 0,04 0,18 0,05 0,06 1,00 0,16 0,16 0,16 -0,12 0,05 0,09 0,10 0,19 0,16 0,05 0,22

redna zaposlitev 0,36 0,40 0,63 0,67 0,16 1,00 0,22 0,02 -0,11 0,33 0,28 0,31 0,26 0,29 0,30 0,22

velika osebna želja 0,04 0,21 0,26 0,27 0,16 0,22 1,00 -0,05 -0,48 0,21 0,10 0,06 0,05 -0,02 -0,01 0,27

vsi znanci so imeli dva otroka 0,14 -0,01 -0,03 0,01 0,16 0,02 -0,05 1,00 -0,14 0,25 0,27 0,30 0,29 0,32 0,30 0,23

velika osebna želja partnerja/ke 0,01 -0,05 -0,11 -0,11 -0,12 -0,11 -0,48 -0,14 1,00 -0,28 -0,19 -0,13 -0,13 -0,14 -0,13 -0,42

pla�ana porodniška (1 leto) 0,27 0,21 0,27 0,30 0,05 0,33 0,21 0,25 -0,28 1,00 0,80 0,73 0,64 0,64 0,64 0,39

pla�an o�etovski dopust 0,25 0,19 0,21 0,24 0,09 0,28 0,10 0,27 -0,19 0,80 1,00 0,81 0,75 0,71 0,64 0,29

otroški dodatek 0,25 0,15 0,19 0,25 0,10 0,31 0,06 0,30 -0,13 0,73 0,81 1,00 0,79 0,85 0,77 0,31

pravica do krajšega delovnega �asa 0,26 0,16 0,17 0,20 0,19 0,26 0,05 0,29 -0,13 0,64 0,75 0,79 1,00 0,81 0,74 0,33

dav�ne olajšave zaradi otrok 0,23 0,12 0,19 0,20 0,16 0,29 -0,02 0,32 -0,14 0,64 0,71 0,85 0,81 1,00 0,85 0,33

programi za varstvo otrok (subvencije 
vrtcev)

0,20 0,06 0,18 0,23 0,05 0,30 -0,01 0,30 -0,13 0,64 0,64 0,77 0,74 0,85 1,00 0,37

bratec/sestrica potrebuje družbo 0,03 0,09 0,10 0,11 0,22 0,22 0,27 0,23 -0,42 0,39 0,29 0,31 0,33 0,33 0,37 1,00  

KMO = 0,877, kar je ugoden rezultat (nad 0,5). Bartlettov test je pozitiven s statisti�no to�no 

stopnjo zna�ilnosti 0,000 (manj kot 0,05) in kaže, da so podatki primerni za faktorsko analizo. 

Najvišje vrednosti komunalitete so ponovno dosežene pri dejavnikih povezanih z družinskimi 

prejemki: pla�ana porodniška, pla�an o�etovski dopust, otroški dodatek, pravica do krajšega 

delovnega �asa, dav�ne olajšave in programi za varstvo otrok. Visoke komunalitete imata še 

rešen stanovanjski problem in urejeno finan�no stanje. Velik delež variabilnosti izpostavljenih 

spremenljivk je pojasnjen z izbranimi faktorji (Priloga 3). 

Iz matrike faktorskih uteži je razvidno, da je rešitev primerna, saj so razli�ne spremenljivke 

mo�neje povezane s prvim, drugim in tretjim faktorjem.  
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Preglednica 9: Matrika faktorskih uteži – odlo�itev za drugega otroka 

MATRIKA FAKTORSKIH UTEŽI

1 2 3

vaša starost 0,390 0,311 -0,205

zaklju�eno šolanje 0,347 0,547 -0,040

rešen stanovanjski problem 0,467 0,743 -0,080

urejeno finan�no stanje 0,508 0,726 -0,080

redna zaposlitev 0,517 0,510 -0,011

velika osebna želja 0,179 0,298 0,567

vsi znanci so imeli dva otroka 0,298 -0,201 -0,010

pla�ana porodniška (1 leto) 0,800 -0,116 0,200

pla�an o�etovski dopust 0,817 -0,214 0,051

otroški dodatek 0,876 -0,283 -0,049

pravica do krajšega delovnega �asa 0,818 -0,281 -0,052

dav�ne olajšave zaradi otrok 0,852 -0,325 -0,146

programi za varstvo otrok (subvencije 
vrtcev)

0,798 -0,291 -0,081

bratec/sestrica potrebuje družbo 0,401 -0,073 0,377

faktor

 
 

Tabela variance pokaže tri faktorje, ki pojasnijo 59,1 % celotne variabilnosti. Prvi faktor 

pojasni 38,6 % celotne variabilnosti, drugi 16,3 % in tretji 4,2 %.  Grafikon lastnih vrednosti 

nam pokaže to�ko preloma pri 4 faktorju (Priloga 3). 

Faktorje bi glede na matriko faktorskih uteži lahko oblikovali: 

- F1: ekonomski ukrepi družinske politike  

- F2: socialno-ekonomska samostojnost 

- F3: velika osebna želja 

6.5.3 Odlo�itev za tretjega otroka in ve� 

Korelacijski koeficienti med spremenljivkami v parih so pri nekaterih tokrat izjemno visoki 

(nad 0,9), zato se iz nadaljne analize izlo�i spremenljivko: dav�ne olajšave zaradi otrok. 
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Preglednica 10: Matrika korelacij – odlo�itev za tretjega otroka 

MATRIKA KORELACIJ
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vaša starost 1,00 0,36 0,40 0,38 0,10 0,41 0,11 0,15 0,11 0,21 0,24 0,22 0,22 0,23 0,19 0,19

zaklju�eno šolanje 0,36 1,00 0,62 0,50 0,28 0,40 0,20 0,18 0,17 0,26 0,24 0,23 0,19 0,20 0,15 0,22

rešen stanovanjski problem 0,40 0,62 1,00 0,78 0,17 0,70 0,26 0,12 0,25 0,38 0,33 0,34 0,29 0,33 0,31 0,19

urejeno finan�no stanje 0,38 0,50 0,78 1,00 0,13 0,73 0,41 0,08 0,27 0,41 0,35 0,37 0,30 0,35 0,36 0,14

poro�enost 0,10 0,28 0,17 0,13 1,00 0,18 0,16 0,39 0,08 0,10 0,13 0,15 0,11 0,14 0,10 0,30

redna zaposlitev 0,41 0,40 0,70 0,73 0,18 1,00 0,31 0,06 0,21 0,40 0,33 0,37 0,32 0,36 0,35 0,18

velika osebna želja 0,11 0,20 0,26 0,41 0,16 0,31 1,00 0,08 0,51 0,35 0,23 0,27 0,25 0,26 0,28 0,18

znanci/sorodniki imajo velike družine 0,15 0,18 0,12 0,08 0,39 0,06 0,08 1,00 0,20 0,23 0,22 0,21 0,25 0,22 0,20 0,43

velika osebna želja partnerja/ke 0,11 0,17 0,25 0,27 0,08 0,21 0,51 0,20 1,00 0,42 0,37 0,31 0,32 0,33 0,33 0,31

pla�ana porodniška (1 leto) 0,21 0,26 0,38 0,41 0,10 0,40 0,35 0,23 0,42 1,00 0,81 0,80 0,76 0,75 0,73 0,38

pla�an o�etovski dopust 0,24 0,24 0,33 0,35 0,13 0,33 0,23 0,22 0,37 0,81 1,00 0,81 0,83 0,76 0,70 0,42

otroški dodatek 0,22 0,23 0,34 0,37 0,15 0,37 0,27 0,21 0,31 0,80 0,81 1,00 0,89 0,93 0,87 0,37

pravica do krajšega delovnega �asa 0,22 0,19 0,29 0,30 0,11 0,32 0,25 0,25 0,32 0,76 0,83 0,89 1,00 0,91 0,82 0,41

dav�ne olajšave zaradi otrok 0,23 0,20 0,33 0,35 0,14 0,36 0,26 0,22 0,33 0,75 0,76 0,93 0,91 1,00 0,88 0,38

programi za varstvo otrok (subvencije 
vrtcev)

0,19 0,15 0,31 0,36 0,10 0,35 0,28 0,20 0,33 0,73 0,70 0,87 0,82 0,88 1,00 0,36

prihajam iz velike družine 0,19 0,22 0,19 0,14 0,30 0,18 0,18 0,43 0,31 0,38 0,42 0,37 0,41 0,38 0,36 1,00  
 
Po izlo�itvi je KMO: 0,859, kar je ugoden rezultat (nad 0,5), Bartlettov test je pozitiven s 

statisti�no to�no stopnjo zna�ilnosti 0,000 (manj kot 0,05) in kaže, da so podatki primerni za 

faktorsko analizo. 

 

V tretji analizi višje komunalitete doseže še ve� spremenljivk, dejavnikom povezanim z 

družinskimi prejemki: pla�ana porodniška, pla�an o�etovski dopust, otroški dodatek, pravica 

do krajšega delovnega �asa, dav�ne olajšave in programi za varstvo otrok, se pridružijo še 

rešen stanovanjski problem, urejeno finan�no stanje in redna zaposlitev. Kar pomeni, da je s 

tem pojasnjen še ve�ji delež variabilnosti izpostavljenih spremenljivk z izbranimi faktorji 

(Priloga 4). 
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Preglednica 11: Matrika faktorskih uteži – odlo�itev za tretjega otroka 

MATRIKA FAKTORSKIH UTEŽI
1 2 3 4

vaša starost 0,376 0,282 0,033 -0,168
zaklju�eno šolanje 0,451 0,450 0,155 -0,142
rešen stanovanjski problem 0,637 0,628 -0,083 -0,132
urejeno finan�no stanje 0,652 0,580 -0,179 0,048
poro�enost 0,242 0,114 0,471 -0,091
redna zaposlitev 0,605 0,479 -0,147 -0,045
velika osebna želja 0,445 0,152 0,080 0,616
znanci/sorodniki imajo velike družine 0,314 -0,072 0,604 -0,123
velika osebna želja partnerja/ke 0,471 -0,018 0,164 0,469
pla�ana porodniška (1 leto) 0,832 -0,245 -0,094 0,062
pla�an o�etovski dopust 0,808 -0,320 -0,063 -0,077
otroški dodatek 0,861 -0,361 -0,151 -0,110
pravica do krajšega delovnega �asa 0,828 -0,413 -0,093 -0,103
programi za varstvo otrok (subvencije vrtcev)0,787 -0,336 -0,142 -0,020
prihajam iz velike družine 0,475 -0,130 0,439 -0,044

faktor

 
 
Iz matrike faktorskih uteži je razvidno, da rešitev ni najbolj primerna, ker drugi faktor nima 

izstopajo�ih spremenljiv, katere so bolj povezane s prvim faktorjem. Zaradi tega v naslednjem 

koraku naredimo poševno rotacijo OBLIMIN.  

Preglednica 12: Matrika faktorskih uteži – odlo�itev za tretjega otroka, po poševni 

rotaciji 

MATRIKA FAKTORSKIH UTEŽI
1 2 3 4

vaša starost 0,229 0,483 0,218 0,116
zaklju�eno šolanje 0,210 0,640 0,350 0,212
rešen stanovanjski problem 0,333 0,907 0,214 0,317
urejeno finan�no stanje 0,367 0,862 0,101 0,452
poro�enost 0,114 0,233 0,535 0,137
redna zaposlitev 0,369 0,772 0,130 0,345
velika osebna želja 0,285 0,313 0,136 0,776
znanci/sorodniki imajo velike družine 0,240 0,151 0,692 0,151
velika osebna želja partnerja/ke 0,377 0,232 0,254 0,667
pla�ana porodniška (1 leto) 0,857 0,407 0,265 0,497
pla�an o�etovski dopust 0,872 0,359 0,311 0,369
otroški dodatek 0,950 0,378 0,263 0,358
pravica do krajšega delovnega �asa 0,934 0,315 0,300 0,347
programi za varstvo otrok (subvencije vrtcev)0,866 0,329 0,221 0,391
prihajam iz velike družine 0,425 0,221 0,602 0,282

faktor
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Ponovno se oblikujejo štirje faktorji s skupno pojasnjeno varianco enako prvotni. Korelacijska 

matrika pokaže precej mo�no korelacijo med prvim in �etrtim faktorjem (priloga) zato se 

ohrani poševna rotacija, ki oblikuje štiri faktorje.  

Tabela variance pokaže štiri faktorje, ki pojasnijo 62 % celotne variabilnosti, faktorji se 

oblikujejo glede na matriko faktorskih uteži.  

- F1: ekonomski ukrepi družinske politike (pojasni 38,2 % celotne variabilnosti) 

- F2: socialno-ekonomska samostojnost (pojasni 12,5 % celotne variabilnosti) 

- F3: tradicionalnost družine (pojasni 6,4 % celotne variabilnosti) 

- F4: faktor osebnih preferenc (pojasni 4,9 % celotne variabilnosti) 

Grafikon lastnih vrednosti nam pokaže to�ko preloma pri 5 faktorju (Priloga 4). 

Ali se torej prikrite spremenljivke - faktorji, ki vplivajo na odlo�itev za prvega, drugega in 

tretjega otroka, med seboj razlikujejo? Da in ne. Faktorji, ki smo jih pridobili v treh analizah 

nam kažejo nekatere podobnosti in razlike pri odlo�itvi za ve�je število otrok. Zelo izrazita 

faktorja, ki o�itno vplivata na vsako odlo�itev za otroka, sta ekonomski ukrepi družinske 

politike in socialna-ekonomska samostojnost staršev. Zanimivo pa je, da se z odlo�itvijo za 

ve�je število otrok oblikujejo novi, bolj specifi�ni in osebni faktorji povezani z osebnimi 

preferencami in tradicijo družine v družbi.  
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7 UGOTOVITVE 

V nalogi smo preverjali temeljno tezo, da imajo ekonomski dejavniki vpliv na rodnost.  Poleg 

pregleda dosedanjih raziskav na tem podro�ju smo izvedli lastno raziskavo s pomo�jo 

regresijske analize sekundarnih podatkov Eurostat-a ter faktorske analize spletne ankete 

Analiza ekonomskih dejavnikov rodnosti v Sloveniji. 

V okviru regresijske analize smo ugotovili, da rodnost pove�ujeta ve�ji delež žensk med 30 in 

34 letom, ki so uspešno zaklju�ile terciarno izobraževanje ter ve�ji bruto doma�i proizvod na 

prebivalca. Znižujejo pa rodnost višja mediana starosti študentov terciarnega izobraževanja, 

višja povpre�na starost mladih ob odhodu od doma, višji delež moških med 30 in 34 letom, ki 

so uspešno zaklju�ili terciarno izobraževanje, višja splošna brezposelnost ter višji odstotek 

zaposlenosti žensk v starosti 25 do 29 leta.  

Najpomembnejši trije dejavniki glede vpliva na rodnost po vrsti so delež žensk med 30 in 34 

letom, ki so uspešno zaklju�ile šolanje, moških med 30 in 34 letom, ki so uspešno zaklju�ili 

terciarno izobraževanje ter stopnja BDP na prebivalca, na zadnjem mestu po pomenu pa je 

dejavnik delež zaposlenosti žensk v starosti med 25 in 29 letom. 

Iz navedenih ugotovitev analize lahko potegnemo nekatere ugotovitve. Prvo hipotezo: višja 

izobrazba žensk in ve�ja relativna vklju�enost žensk v trg dela pozitivno vplivata na rodnost, 

lahko le delno potrdimo. Odlo�itev za otroka je na�rtovana in odgovorna. V ve�ini velja 

trditev, da je pri odlo�itvi za otroke vedno bolj pomembno reklo najprej štalca 

(samostojnost), potem kravca (otroci). Spremenljivke, katere pojasnjujejo osnovni okvir 

samostojnosti mladih, bi bile v našem primeru: dokon�ana izobrazba, zaposlitev in pogoji za 

samostojno življenje. Podaljševanje dobe izobraževanje, poznejša samostojnost in negotove 

razmere na trgu dela negativno vplivajo na stopnjo rodnosti. Zanimiva in po svoje 

presenetljiva ugotovitev analize je, da višja zaposlenost žensk v starosti od 25 do 29 let rahlo 

znižuje stopnjo rodnosti.  

Prvo hipotezo, da višja izobrazba žensk in ve�ja relativna vklju�enost žensk v trg dela 

pozitivno vplivata na rodnost, smo preverili z regresijsko analizo. Višino izobrazbe v 

regresijskem modelu merimo s spremenljivkami mediana starosti študentov terciarnega 

izobraževanja, delež žensk med 30 in 34 letom, ki so uspešno zaklju�ile terciarno 

izobraževanje ter delež moških med 30 in 34 letom, ki so uspešno zaklju�ili terciarno 

izobraževanje. Ugotovili smo, da pove�evanja deleža žensk med 30 in 34 let, ki so uspešno 

zaklju�ile visokošolsko izobraževanje, pomeni pozitiven vpliv na stopnjo rodnosti. Rezultat 

analize bi lahko pojasnili z dejstvom, da je odlo�itev za otroke racionalna odlo�itev, hkrati pa 

pomemben del samouresni�itve ženske. Cilji v življenju spodbudijo ženske k aktivnejšemu in 

hitrejšemu zaklju�ku študija ter k višji izobrazbi, poleg tega pa so otroci pomemben, v ve�ini 

primerov nepogrešljiv del njihove samouresni�itve. Tudi analiza rezultatov ankete kaže na to, 

da ženske postavljajo otroke in družinske vrednote v veliki ve�ini na prvo mesto. Višjo 



58 

izobrazbo žensk moramo zato verjetno razumeti tudi kot vrednoto in kapital, ki ne rezultira 

nujno takoj v ve�ji delovni aktivnosti žensk, prispeva pa o�itno k ve�ji rodnosti, saj je odraz 

naprednejše družbe, ki zagotavlja boljše splošne življenjske pogoje in enakost za ženske, 

posledi�no pa tudi za ustvarjanje družine na splošno.  

Podobno ima negativen vpliv na rodnost višji delež moških med 30 in 34 letom, ki so 

zaklju�ili terciarno izobraževanje. Rezultat bi lahko morda pojasnili z dejstvom, da so bolj 

izobraženi moški ve�inoma bolj ambiciozni, predvsem na poklicnem podro�ju, torej dajejo 

prednost karieri pred družino, kadar so prisiljeni izbirati med enim in drugim. Lestvica 

vrednot je zanje druga�na, kot pri manj izobraženih, saj so otroci in družina le eno izmed polj 

samouresni�itve, zaradi �esar pride do odlaganje rojstev v kasnejša leta in posledi�no tudi do 

manjšega števila otrok.  

V skladu s pri�akovanji rezultati regresijske analize potrjujejo, da pove�evanje mediane 

starosti študentov terciarnega izobraževanja znižuje rodnost. To namre� pomeni podaljševanje 

dobe izobraževanja oz. starosti pri kateri mladi zaklju�ijo z izobraževanjem in odlaganje 

samostojnosti, po drugi strani pa tudi odlaganje odlo�itve za otroke na poznejši �as in s tem 

efektivno krajšanje rodne dobe žensk. Posledica je manjše število otrok. Pri tem velja omeniti 

tudi ugotovitev analize anket, da je pomemben dejavnik pri odlo�itvi za manjše število otrok 

tudi starost anketiranih. Prvi del prve hipoteze je tako le deloma potrjen, saj rezultati 

regresijske analize kažejo, da podaljševanje izobraževanja (in s tem višanje izobrazbe) na 

splošno odlaga rojstva in s tem negativno vpliva na rodnost, po drugi strani pa višja 

izobraženost žensk pozitivno vpliva na rodnost.  

Za pojasnitev vpliva vklju�enosti žensk v trg dela na rodnost smo v regresijskem modelu 

težko našli statisti�no zna�ilno spremenljivko. Iz regresijskega modela so zaradi statisti�ne 

nezna�ilnosti izpadle spremenljivke, ki merijo vklju�enost ženk v trg dela, kot so splošna 

zaposlenost žensk, splošna zaposlenost moških ter indeks zaposlenosti žensk glede na moške 

od 15 do 64 leta. Pojasnili smo jo s spremenljivko splošna stopnja brezposelnosti in 

spremenljivko zaposlenosti žensk v starosti 25 do 29 let. Splošna stopnja brezposelnosti ima 

negativen vpliv na stopnjo rodnosti in tako potrdi teoreti�no izhodiš�e, da je zaposlenost 

pomemben ekonomski dejavnik varnosti, ki pomembno vpliva na odlo�itev za otroke. 

Dosedanje raziskave glede zaposlenosti žensk kažejo na njihov težaven položaj ob 

vklju�evanju v trg dela in zagotavljanju socialne varnosti. Nekatere raziskave sicer 

ugotavljajo pozitivno povezanost med zaposlenostjo žensk in rodnostjo, saj višja zaposlenost 

žensk pomeni boljši ekonomski položaj družine in lažjo odlo�itev za otroke (Juriši� 2004, 

Eurostat 2005). Po drugi strani pa naši rezultati regresijske analize kažejo, da delež 

zaposlenosti žensk v starosti med 25 in 29 let negativno vpliva na rodnost. Ugotovitev je 

zanimiva, saj kaže, da ve�ja vklju�enost žensk v trg dela v obdobju preden se odlo�ijo za 

prvega otroka, nima pozitivnega vpliva na rodnost. V za�etnem obdobju, ko ženske 

postavljajo prve korake na svoji poklicni poti, lahko pomeni odlo�itev za kariero tudi 
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odlo�itev za manjše število otrok in se torej ti dve izbiri vsaj deloma izklju�ujeta. Kot smo v 

teoreti�nem delu ugotovili, ima Slovenija sicer izredno visoko stopnjo zaposlenosti žensk, ki 

vzgajajo majhne otroke (Eurostat 2005). Pomembno vlogo igrajo tudi oportunitetni stroški 

vzgoje otrok, ki so višji prav v državah, kjer je zaposlenost žensk višja, saj te ženske v 

povpre�ju v materialnem smislu ve� »izgubljajo«, �e se odlo�ijo za otroka v starosti od 25 do 

29 let. Mogo�e je, da se ženske, ki so v tej starostni skupini zaposlene, težje odlo�ijo za 

družino že v tem �asu zaradi višjih oportunitetnih stroškov. Oziroma obrnjeno, da po drugi 

strani odlo�itev za družino v tem starostnem obdobju pomeni precej slabše možnosti za 

zaposlitev. Odlo�anje za družino kasneje pa posledi�no pomeni tudi nižjo celotno rodnost.  

Z regresijsko analizo nam torej ni uspelo nedvoumno potrditi drugega dela prve hipoteze, da 

ve�ja relativna vklju�enost žensk v trg dela (ve�ja zaposlenost žensk) pozitivno vpliva na 

rodnost. Nižja stopnja brezposelnosti na splošno sicer pozitivno vpliva na rodnost, ker prinaša 

ve�jo materialno varnost, po drugi strani pa specifi�no višja delovna aktivnost mlajših žensk 

preko logike oportunitetnih stroškov, druga�ne lestvice osebnih vrednot ter verjetno tudi 

neformalnih pritiskov delodajalcev vpliva na odlaganja rojstev in s tem negativno vpliva na 

rodnost.  

Dosedanje raziskave glede vpliva izobrazbe žensk na rodnost so v nekaterih primerih 

pokazale negativen, v drugih primerih pa pozitiven vpliv na rodnost. Na eni strani je 

pove�evanje deleža vpisanih žensk na fakultete in višja stopnja izobrazbe žensk povezana z 

višjo razvitostjo ter višjim ekonomskim standardom države in posledi�no z boljšimi 

materialnimi pogoji za odlo�anje za otroke. Po drugi strani pa podaljševanje izobraževanja 

vodi v odlaganje rojstev in s tem v zniževanje rodnosti (Markovi� Bach 2007, Josipovi� 2004) 

ter v spreminjanje prioritet staršev (Peng Yu, 2006, 23). Naša raziskava se tako pridružuje 

tistim, ki potrjujejo pozitivni vpliv izobraževanja žensk na rodnost. 

Izpostavimo še vklju�ene spremenljivke, ki posredno ali neposredno merijo ekonomske 

dejavnike rodnosti. Povpre�na starost mladih ob odhodu od doma, nam pojasni starost, ko se 

mladi osamosvojijo in zaživijo v lastnem gospodinjstvu. Prav tako nam mediana starosti 

študentov terciarnega izobraževanja pojasni, da se doba izobraževanja podaljšuje in s tem 

odlaga ekonomska samostojnost mladih. Zviševanje starosti ob odhodu od doma negativno 

vpliva na rodnost, saj je finan�na ali ekonomska samostojnost bistveni pogoj za graditev 

lastne družine. Ta samostojnost pa je glede na naraš�anje povpre�ne starosti mladih ob 

odhodu od doma uresni�ljiva vedno kasneje. Rezultati analize tako potrdijo ugotovitve 

raziskave o Rodnostnem vedenju Slovencev, ki so pokazali spremenjena stališ�a o družini in 

otrocih glede na prejšnje generacije in dejstvo, da se starševstvo zaradi  ekonomske 

nesamostojnosti odlaga na poznejša leta (�erni�, Kvedar in Perpar 2003).  

Na odlo�itev za družino poleg dejanskih objektivnih materialnih pogojev vpliva tudi 

subjektivna percepcija glede tega, ali so zagotovljeni dovolj dobri ekonomski pogoji za 

odlo�itev za otroka ali ne. Prav ta percepcija pa se dobro odraža skozi dvigovanje povpre�ne 



60 

starosti mladih ob odhodu od doma, �eprav morda objektivno materialni pogoji niso nujno 

vedno v popolni korelaciji s samim zaznavanjem teh pogojev. Rezultati analize potrdijo 

podaljševanje t. i. LAT faze (Švab 2001) in težavno ekonomsko osvajanje, ki je, kot smo 

ugotovili v teoreti�nem delu, mo�no povezano tudi z vse ve�jimi potrošniškimi navadami 

(Eurofound 2004).  

Zadnja spremenljivka, ki meri ekonomski dejavnik rodnosti, je BDP na prebivalca v državi, 

saj je mera splošnih življenjskih pogojev in stopnje razvitosti neke države. Rezultati 

regresijske analize potrjujejo pozitivni vpliv BDP-ja na prebivalca na rodnost, kar pa pomeni 

morda tudi to, da so pri dvigovanju stopenj rodnosti uspešnejše nekatere bolj razvite države z 

dobro urejenim sistemom socialnega varstva. Višja ekonomska razvitost države torej 

pozitivno vpliva na rodnost.  

V literaturi pa lahko najdemo tudi primere negativne povezanosti med BDP-jem in rodnostjo. 

Nižji BDP je v teh primerih namre� pomenil nižjo razvitost družbe s tradicionalnimi 

gospodarskimi, verskimi, kulturnimi in družbenimi oblikam naklonjenimi velikemu številu 

otrok, kar je posledi�no vodilo v višjo rodnost. Kot smo že ugotovili, so države na razli�nih 

stopnjah demografskega prehoda in s tem tudi splošne gospodarske razvitosti, kar pomeni 

razli�en vpliv BDP-ja na rodnost. Rezultati naše raziskave na izbranih evropskih državah pa 

torej potrjujejo pozitiven vpliv splošne družbene in ekonomske razvitosti na rodnost. 

Z anketo smo poskušali pridobiti odgovore, ki bi nam pomagali predvsem preveriti 

postavljeni hipotezi dva in tri, koliko in kako ekonomski dejavniki vplivajo na odlo�itve za 

enega ali ve� otrok. Z analizo anket pa smo prišli tudi do drugih zanimivih ugotovitev. 

Anketirani so pri nekaterih vprašanjih predstavljali v svojih odgovorih rahel odklon od 

slovenskega povpre�ja. Bilo je le 8 % nezaposlenih, 74 % jih je zaklju�ilo višjo izobrazbo in 

nekoliko ve� je bilo poro�enih ob rojstvu otrok. Anketa je potrdila, da je odlo�itev za otroka 

na�rtovana in le pri petini anketiranih je otrok prišel nekoliko prej, kot so na�rtovali. Vpliv 

dohodka kot glavnega ekonomskega dejavnika pri odlo�itvi za otroka smo primerjali z 

nekaterimi drugimi kazalniki in ugotovili, da anketirani z najvišjimi dohodki niso nujno 

najbolj zadovoljni s svojo kvaliteto življenja. Neodvisno od dohodka je bil delež srednje 

zadovoljnih s kvaliteto življenja najve�ji. Anketirani, ki imajo družine  s tremi otroki ali ve�, 

so podali najvišje povpre�ne ocene zadovoljstva s kvaliteto življenja.   

Anketirani so imeli možnost napisati mnenje glede stanja družinske politike in njenih spodbud 

za družine. Kot je trenutno splošno razpoloženje v družbi, so tudi anketirani precej kritizirali 

ureditve družinske politike. Glede na ugotovljeno dokaj radodarno finan�no politiko v 

primerjavi z ostalimi evropskimi državami, ni bilo omembe vrednih ve�jih pohval. Kar velja 

izpostaviti je, da se je bolj kot ekonomskem vidiku, potrebno posvetiti vidiku družine kot 

vrednote in ustvariti pogoje za kvalitetno vzgojo tudi znotraj družine, kjer so starši pogosto 

preve� obremenjeni s službami. 
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S podatki pridobljenimi v anketi in faktorsko analizo le-teh smo želeli ugotoviti, katere so 

prikrite spremenljivke – faktorji, ki vplivajo na odlo�itev za prvega, drugega, tretjega in ve� 

otrok. Raziskovali smo tudi razlike in podobnosti med njimi. Faktorska analiza je pokazala, 

da se z naraš�anjem števila otrok pove�uje število faktorjev. Glavna faktorja, ekonomski 

ukrepi družinske politike in socialno-ekonomska samostojnost družine, pa ostajajo povsod na 

približno enaki ravni. Velika osebna želja, urejeno finan�no stanje, rešen stanovanjski 

problem in zaposlitev so klju�ni dejavniki pri odlo�itvi za prvega in drugega otroka.  

Odlo�itev za tretjega otroka je pokazala dva nova faktorja, ki pojasnita nizek delež 

variabilnosti, vendar izpolnjujeta kriterije, da jih obravnavamo kot samostojna faktorja. Na 

odlo�itev za tretjega otroka torej vpliva tudi faktor tradicionalnosti v družini in faktor osebnih 

preferenc staršev.  

Drugo hipotezo, dejavniki, ki vplivajo na odlo�itev za prvega, drugega in tretjega otroka, se 

med seboj razlikujejo, lahko delno potrdimo, ker so odgovori v anketi, ki smo jih analizirali, 

pokazali le majhne razlike. Težko pa jo popolnoma ovržemo, ker je bil delež anketiranih s 

tremi otroki in ve� razmeroma majhen (17 % s tremi otroki in ve�), na drugi strani pa je 

pokazal tudi ve� faktorjev vpliva. 

Tretjo hipotezo, ekonomski položaj družine ni najpomembnejši dejavnik odlo�itve za ve�je 

število otrok, to je za tri otroke ali ve�, ne moremo potrditi na podlagi izvedene ankete. 

Ve�ina respondentov namre� najve�ji pomen pri odlo�itvi za ve�je število otrok pripisuje 

stabilni zaposlitvi, rešenemu stanovanjskemu problemu in celotnemu dobremu finan�nemu 

stanju družine. 

Polovica anketiranih se je opredelila, da že ima toliko otrok kot so si želeli, drugi pa so med 

razlogi, zakaj se ne bi odlo�ili za ve�je število otrok, navajali predvsem ekonomske razloge: 

prenizki prihodki, negotova gospodarska situacija države, želim ohraniti svojo življenjsko 

raven in premajhno stanovanje.  Tako smo ugotovili, da je pri na�rtovanju velikosti družine 

pomemben vidik ekonomska situacija družine. Oviro pa lahko kar desetini predstavljajo 

zdravstvene težave in ve� kot petini anketiranih tudi previsoka starost. 

Na podlagi izvedene regresijske analize in ankete lahko potrdimo vpliv ekonomskih 

dejavnikov na stopnjo rodnosti. Ekonomska osamosvojitev mladih predstavlja temelj za 

odlo�itev za otroke. Ker gre danes v veliki ve�ini za na�rtovano odlo�itev, starši skrbno 

premislijo odlo�itev tudi za ve�je število otrok. Ekonomske dejavnike bi tako lahko uvrstili 

kot predpogoj za odlo�itev za ve� otrok in posledi�no višjo stopnjo rodnosti.  
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8 SKLEP 

Velika družbena sprememba, ki jo predstavlja prehod iz tradicionalne družbe v moderno v 

drugi polovici 20. stoletja, je spremenila pogled na družinsko življenje. �e so še naše babice 

in dedki živeli v družbi, kjer je bila družina zaklju�ena socialno-ekonomska skupnost, smo 

bili nasledniki postavljeni pred popolnoma nove ekonomske in družbene vloge. Selitev v 

mesta, trud za doseganje višje življenjske ravni, daljše izobraževanje, nove ekonomske vloge 

žensk, nova vloga otrok in odmik od tradicionalnih vrednot so spremenile tudi rodnostno 

obnašanje.  

V nalogi smo ugotovili, da so spremembe spodbudile razvoj številnih teorij, ki so poskušale 

problem nizke rodnosti obravnavati z razli�nih vidikov. Izvedena mnenjska anketa in analiza 

sekundarnih statisti�nih podatkov sta nam potrdili, da na nizko rodnost vplivajo številni 

dejavniki, ki se v �asu in prostoru spreminjajo.  

Ekonomski dejavniki rodnosti so mo�no povezani z osnovnima kategorijama ponudbe in 

povpraševanja. Ugotovili smo, da so ekonomske teorije temeljile predvsem na vidiku 

razmerja med dohodkom in materialnimi željami posameznika. Odlo�itev za otroke je tako 

eden od ciljev samouresni�itve in iskanje najve�je možne koristnosti glede na denarne 

omejitve. V praksi rodnostne izbire niso tako enostavne. Rezultati analize so pokazali, da so 

zelo pomembni ekonomski dejavniki predpogoj za lažjo osamosvojitev, vendar nepomembni, 

�e ni pri tem osebne motivacije. Nesporno dejstvo je, da je danes odlo�itev za otroka 

na�rtovana in  odgovorna. Pri tem ne gre zgolj za ekonomsko samostojnost in finan�no 

stabilnost, ampak tudi za psihološko zrelost. Mladi odlašajo odlo�itev za otroke najprej z 

vidika nedokon�anega šolanja, nezaposlenosti, negotove gospodarske situacije, nerešenega 

stanovanjskega problema, na drugi strani pa se ne �utijo dovolj odgovorne in pripravljene na 

starševstvo. Zahtevni družbeni kriteriji in enostavne možnosti prepre�evanja zanositve 

postavljajo družine z ve� kot tremi otroki v manjšinski pojav.  

Analiza posameznih kazalnikov na primeru Slovenije je pokazala, da smo uspeli strmo 

padajo� trend stopnje totalne rodnosti po letu 2007 nekoliko dvigniti in ustaviti na konstantni 

ravni okrog 1.5, kar pa je še vedno dale� premalo za zagotavljanje enostavne reprodukcije 

prebivalstva. Podobno kot v nekaterih evropskih državah je bil velik padec rodnosti povod, da 

je država pri�ela z aktivnejšo družinsko politiko. Ve� kot 20 let stara Resolucijo o temeljih 

oblikovanja družinske politike v Republiki Sloveniji še ni dobila pravega naslednika prav 

zaradi kompleksnosti, ki jo zahteva današnje celovito pojmovanje družine. Družina, ki je 

imela pred sto leti enovit pomen, ima danes veliko razli�nih oblik skupnosti, zato je tudi težko 

združiti interese vseh podro�ij. Problematiko družinske politike tako ureja ve� zakonov na 

razli�nih podro�jih.  

Na podro�ju socialnih nadomestil in pomo�i staršem ob rojstvu otroka imamo v primerjavi z 

ve�ino evropskih držav precej radodarno politiko. Dolg pla�an porodniški in starševski 
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dopust, otroški dodatek, subvencije vrtca in možnost krajšega delovnega �asa zaradi 

starševstva so spodbude, ki nudijo precejšnjo finan�no pomo� staršem. Tudi anketirani so 

finan�ne spodbude pozitivno ocenili, na drugi strani pa je bilo vseskozi prisotno mnenje, da so 

spodbude in ugodnosti za otroke samoumevne.  K temu velja omeniti mnenje nekaj 

anketiranih, da se še vedno preve� zahteva od države, da nudi najrazli�nejše finan�ne 

spodbude. Po njihovem mnenju bi bilo pomembnejše ve� dejavnosti usmeriti k reševanju 

splošne težave mladih, da težko pridejo do stalnosti izobrazbi primerne zaposlitve, da si težko  

rešijo stanovanjski problem in si na splošno težko zagotovijo osnovne pogoje za samostojno 

življenje.  

�e pomeni samouresni�itev sre�o oziroma zadovoljstvo z življenjem, nam je relativno majhen 

vzorec podal ugotovitev, da so družine z ve� otroki bolj zadovoljne s kvaliteto življenja. 

Pomembnejši faktor pri odlo�itvi za ve� otrok je osebna želja staršev in tradicionalni element, 

za katerega se navidezno zdi, da še vedno izgublja na pomenu.   

Ob tem pa velja za matere, da otroci niso ve� edino polje njihove samouresni�itve. Pomen 

kon�anega visokošolskega izobraževanja smo izpostavili v regresijski analizi in ugotovili, da 

predstavlja pozitiven vpliv na rodnost. Poleg izobrazbe je pomembna tudi potrditev na 

poklicnem podro�ju. Višanje starosti mater ob rojstvu otrok pomeni manjšo starostno razliko 

med otroci in posledi�no dolgotrajnejšo odsotnost s trga dela. Po dolgem porodniškem 

dopustu je vklju�itev v delovno okolje težja in zahtevna z vidika, da so mlade matere na 

delovnem mestu ve�inoma manj zaželena delovna sila. Glede na položaj delodajalca lahko 

razumemo, da matere nimajo ve� le enega centra življenja, kot je kariera oziroma služba, 

ampak tudi družina. Na drugi strani pa otroci pomenijo del samouresni�itve in s tem ve�jega 

zadovoljstva z življenjem. Zadovoljstvo pa se pogosto širi na druga podro�ja. Uspešni modeli 

ukrepov družinske politike v skandinavskih državah na podro�ju lažjega vklju�evanja mater v 

delo s fleksibilnimi oblikami krajšega delovnega �asa se kažejo v dokaj visokih stopnjah 

rodnosti. Slovenija ima možnost koriš�enja krajšega delovnega �asa zaradi starševstva v prvih 

letih otrokovega življenja, ki pa ni vedno sprejeta z razumevanjem s strani delodajalca. 

Matere, ki se odlo�ijo za krajši delovnik, lahko hitro pridejo v slabši položaj v službi. Tudi 

mnenje nekaterih anketiranih je bilo, da se potrebujejo fleksibilnejše oblike delovnega �asa, ki 

bi olajšale usklajevanje starševske in poklicne vloge. 

Klju�ni strokovni prispevek magistrske naloge so lastne ugotovitve glede ekonomskih 

dejavnikov rodnosti. Rezultati regresijske analize kažejo na dva dejavnika, ki nekoliko 

izstopata tudi od nekaterih dosedanjih raziskav. Izkazalo se je, da pove�evanje deleža visoko 

izobraženih žensk in splošna gospodarska razvitost držav pozitivno vplivata na rodnost, se pa 

oba dejavnika med seboj tudi prepletata in vplivata na nekatere druge okoliš�ine, ki pa imajo 

spet lahko dolo�en vpliv na rodnost.  

S faktorsko analizo smo ugotovili vzorec podobnih faktorjev pri odlo�itvi za prvega in 

drugega otroka, medtem ko je pri odlo�itvi za tri otroke faktorjev ve�. Ugotovitev naloge 
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kaže, da je odlo�anje za števil�nejšo družino mo�neje povezana s tradicijo družine, kulturo 

okolja in splošno družbeno situacijo.  

Zanimivo bi bilo v prihodnosti na podro�ju vpliva ekonomskih dejavnikov na rodnost 

raziskati in oblikovati model za merjenje oportunitetnih stroškov otrok za posamezno državo, 

kar bi olajšalo tudi delo držav pri vzpostavitvi prave družinske politike. Pri tem so pomembni 

predvsem oportunitetni stroški prvega otroka kot odlo�itve za družino na sploh in 

oportunitetni stroški pri odlo�itvi za veliko družino, to je za tri otroke ali ve�. 

Na koncu bi izpostavila še vidik splošnega pozitivnega odnosa do otrok in števil�nejših 

družin, ki ni vezan na ekonomske dejavnike rodnosti, je pa pomembno, da deluje na podro�ju 

države in celotnega družbenega okolja. Odlo�itev za otroka ni samo na�rtovana, je tudi zelo 

osebna odlo�itev. Kot na vsako posameznikovo odlo�itev tudi odlo�itev za otroka sestavljajo 

številni del�ki sestavljanke, zato je izrednega pomena podoba otrok in družine v javnem 

življenju. Temeljne smernice nikoli sprejete Strategije za dvig rodnosti v RS: življenje je 

vrednota; družina je naše upanje ter otroci so naša prihodnost so dobra osnova in bi jih bilo 

dobro pogosteje izpostavljati in uresni�evati tako na osebni, kakor tudi na družbeni ravni.  
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Priloga 1 

 

REGRESIJSKA ANALIZA 

 

Opisna statistika 

 
Povpre�je  

Standardni 

odklon N 

rodnost 1,5009 ,21656 255 

nezaposl% 8,985 3,8915 255 

višizobžen30-34 33,421 12,5526 255 

starodhododdoma 27,085490 2,5870333 255 

medianage 22,015 1,1051 255 

visizobmoš30-34 25,693 9,7635 255 

BDP (v tiso� EUR) 19,715 13,0379 255 

zaposlenostžen25do29let 68,219 7,5817 255 

Korelacije 

 rodnost nezaposl% višizobžen30-34 

Pearsonova korelacija Rodnost 1,000 -,217 ,642 

nezaposl% -,217 1,000 ,042 

višizobžen30-34 ,642 ,042 1,000 

Starodhododdoma -,606 ,260 -,475 

Medianage -,031 -,055 ,078 

visizobmoš30-34 ,640 -,087 ,882 

BDP (v tiso� EUR) ,591 -,325 ,486 

zaposlenostžen25do29let ,412 -,468 ,476 

Natan�na stopnja 

zna�ilnosti, 

enostranska (Sig) 

Rodnost . ,000 ,000 

nezaposl% ,000 . ,250 

višizobžen30-34 ,000 ,250 . 

Starodhododdoma ,000 ,000 ,000 

Medianage ,311 ,192 ,107 

visizobmoš30-34 ,000 ,082 ,000 

BDP (v tiso� EUR) ,000 ,000 ,000 

zaposlenostžen25do29let ,000 ,000 ,000 

N Rodnost 255 255 255 

nezaposl% 255 255 255 

višizobžen30-34 255 255 255 

Starodhododdoma 255 255 255 

Medianage 255 255 255 

visizobmoš30-34 255 255 255 

BDP (v tiso� EUR) 255 255 255 

zaposlenostžen25do29let 255 255 255 
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Korelacije 

 
starodhododdo

ma medianage 

visizobmoš30-

34 

Pearsonova korelacija rodnost -,606 -,031 ,640 

nezaposl% ,260 -,055 -,087 

višizobžen30-34 -,475 ,078 ,882 

starodhododdoma 1,000 -,346 -,579 

medianage -,346 1,000 ,028 

visizobmoš30-34 -,579 ,028 1,000 

BDP (v tiso� EUR) -,561 ,301 ,665 

zaposlenostžen25do29let -,436 ,002 ,565 

Natan�na stopnja 

zna�ilnosti, 

enostranska (Sig) 

rodnost ,000 ,311 ,000 

nezaposl% ,000 ,192 ,082 

višizobžen30-34 ,000 ,107 ,000 

starodhododdoma . ,000 ,000 

medianage ,000 . ,331 

visizobmoš30-34 ,000 ,331 . 

BDP (v tiso� EUR) ,000 ,000 ,000 

zaposlenostžen25do29let ,000 ,488 ,000 

N rodnost 255 255 255 

nezaposl% 255 255 255 

višizobžen30-34 255 255 255 

starodhododdoma 255 255 255 

medianage 255 255 255 

visizobmoš30-34 255 255 255 

BDP (v tiso� EUR) 255 255 255 

zaposlenostžen25do29let 255 255 255 
 

Korelacije 

 
BDP (v tiso� 

EUR) 

zaposlenostžen

25do29let 

Pearsonova korelacija rodnost ,591 ,412 

nezaposl% -,325 -,468 

višizobžen30-34 ,486 ,476 

starodhododdoma -,561 -,436 

medianage ,301 ,002 

visizobmoš30-34 ,665 ,565 

BDP (v tiso� EUR) 1,000 ,463 

zaposlenostžen25do29let ,463 1,000 
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Natan�na stopnja 

zna�ilnosti, 

enostranska (Sig) 

rodnost ,000 ,000 

nezaposl% ,000 ,000 

višizobžen30-34 ,000 ,000 

starodhododdoma ,000 ,000 

medianage ,000 ,488 

visizobmoš30-34 ,000 ,000 

BDP (v tiso� EUR) . ,000 

zaposlenostžen25do29let ,000 . 

N rodnost 255 255 

nezaposl% 255 255 

višizobžen30-34 255 255 

starodhododdoma 255 255 

medianage 255 255 

visizobmoš30-34 255 255 

BDP (v tiso� EUR) 255 255 

zaposlenostžen25do29let 255 255 

 

 

Vklju�ene in odstranjene spremenljivkeb 

Model 

Vklju�ene 

spremenljivke 

Odstranjene 

spremenljivke Metoda 

1 zaposlenostžen

25do29let, 

medianage, 

nezaposl%, 

starodhododdo

ma, BDP (v 

tiso� EUR), 

višizobžen30-

34, 

visizobmoš30-

34 

. Enter 

 Vse spremenljivke vklju�ene. 

b. odvisna spremenljivka: rodnost 
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Povzetek modelab 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,822a ,676 ,667 ,12501 
 

Povzetek modela 

Model 

Change Statistics 

R Square 

Change F Change df1 df2 Sig. F Change 

1 ,676 73,618 7 247 ,000 
 

 

a. Predikatorji: (Konstanta), zaposlenostžen25do29let, medianage, nezaposl%, starodhododdoma, BDP (v tiso� 

EUR), višizobžen30-34, visizobmoš30-34 

b. odvisna spremenljivka: rodnost 

 

ANOVAb 

Model 

Vsota 

kvadratov Df 

Povpre�je 

kvadratov 

F-

statistika 

Natan�na 

stopnja 

zna�ilnost

i Sig. 

1 Regresija 8,053 7 1,150 73,618 ,000a 

Ostanek 3,860 247 ,016   

Skupaj 11,912 254    

a. Predikatorji: (Konstanta), zaposlenostžen25do29let, medianage, nezaposl%, 

starodhododdoma, BDP (v tiso� EUR), višizobžen30-34, visizobmoš30-34 

b. odvisna spremenljivka: rodnost  

Koeficienti 

Model 

Nestandardizirani koeficienti 

Regresijski 

koeficient B 

Standardna 

napaka 

1 (Constant) 4,058 ,287 

nezaposl% -,006 ,003 

višizobžen30-34 ,013 ,001 

starodhododdoma -,037 ,004 

medianage -,072 ,009 

visizobmoš30-34 -,012 ,002 

BDP (v tiso� EUR) ,007 ,001 

zaposlenostžen25do29let -,003 ,001 
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Koeficienti 

Model 

Standardizirani 

koeficienti 

t-statistika 

Natan�na 

stopnja 

zna�ilnosti

(Sig.) 

Korelacije  

Beta Zero-order Parcialna  

1 (Constant)  14,124 ,000   

nezaposl% -,101 -2,193 ,029 -,217 -,138 

višizobžen30-34 ,757 8,963 ,000 ,642 ,495 

starodhododdoma -,444 -8,748 ,000 -,606 -,486 

medianage -,369 -8,467 ,000 -,031 -,474 

visizobmoš30-34 -,524 -4,933 ,000 ,640 -,299 

BDP (v tiso� EUR) ,447 7,583 ,000 ,591 ,435 

zaposlenostžen25do29let -,099 -1,921 ,056 ,412 -,121 
 

Koeficientia 

Model 

Korelacije Statistike kolinearnosti 

Parcialna Toleranca VIF 

1 (Constant)    

nezaposl% -,079 ,616 1,624 

višizobžen30-34 ,325 ,184 5,430 

starodhododdoma -,317 ,510 1,961 

medianage -,307 ,690 1,449 

visizobmoš30-34 -,179 ,116 8,596 

BDP (v tiso� EUR) ,275 ,378 2,647 

zaposlenostžen25do29let -,070 ,495 2,018 
 

a. odvisna spremenljivka: rodnost  
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Histogram ostankov 

 
 
Grafikon normalne verjetnosti 
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Razsevni diagram 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 





Priloga 2 

 

FAKTORSKA ANALIZA DEJAVNIKOV, KI VPLIVAJO NA ODLO�ITEV ZA 

PRVEGA OTROKA 

 

Opisna statistika 

 
Povpre�je 

Standardni 

odklon N 

vaša starost 3,79 1,166 214 

zaklju�eno šolanje 3,43 1,421 214 

rešen stanovanjski problem 4,10 1,029 214 

urejeno finan�no stanje 4,24 ,966 214 

redna zaposlitev 4,08 1,006 214 

vsi znanci so že imeli 

otroke 

1,63 ,898 214 

pla�ana porodniška (1 leto) 2,99 1,305 214 

pla�an o�etovski dopust 2,51 1,321 214 

otroški dodatek 2,50 1,366 214 

pravica do krajšega 

delovnega �asa 

2,35 1,309 214 

dav�ne olajšave zaradi 

otrok 

2,34 1,339 214 

programi za varstvo otrok 

(subvencije vrtcev) 

2,71 1,447 214 
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Matrika korelacij 

 

vaša starost 

zaklju�eno 

šolanje 

rešen 

stanovanjski 

problem 

korelacije vaša starost 1,000 ,210 ,206 

zaklju�eno šolanje ,210 1,000 ,448 

rešen stanovanjski problem ,206 ,448 1,000 

urejeno finan�no stanje ,236 ,363 ,669 

redna zaposlitev ,226 ,252 ,513 

vsi znanci so že imeli otroke ,056 ,065 ,036 

pla�ana porodniška (1 leto) ,174 ,087 ,218 

pla�an o�etovski dopust ,235 ,127 ,186 

otroški dodatek ,217 ,088 ,137 

pravica do krajšega 

delovnega �asa 

,279 ,066 ,120 

dav�ne olajšave zaradi otrok ,199 ,107 ,138 

programi za varstvo otrok 

(subvencije vrtcev) 

,170 ,090 ,159 

 
 
 

Matrika korelacij 

 
urejeno 

finan�no stanje redna zaposlitev 

vsi znanci so že 

imeli otroke 

korelacije vaša starost ,236 ,226 ,056 

zaklju�eno šolanje ,363 ,252 ,065 

rešen stanovanjski problem ,669 ,513 ,036 

urejeno finan�no stanje 1,000 ,473 ,096 

redna zaposlitev ,473 1,000 ,022 

vsi znanci so že imeli otroke ,096 ,022 1,000 

pla�ana porodniška (1 leto) ,304 ,219 ,160 

pla�an o�etovski dopust ,254 ,188 ,179 

otroški dodatek ,222 ,060 ,209 

pravica do krajšega 

delovnega �asa 

,160 ,068 ,202 

dav�ne olajšave zaradi otrok ,199 ,071 ,229 

programi za varstvo otrok 

(subvencije vrtcev) 

,244 ,151 ,232 
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Matrika korelacij 

 

pla�ana 

porodniška (1 

leto) 

pla�an 

o�etovski 

dopust otroški dodatek 

korelacije vaša starost ,174 ,235 ,217 

zaklju�eno šolanje ,087 ,127 ,088 

rešen stanovanjski problem ,218 ,186 ,137 

urejeno finan�no stanje ,304 ,254 ,222 

redna zaposlitev ,219 ,188 ,060 

vsi znanci so že imeli otroke ,160 ,179 ,209 

pla�ana porodniška (1 leto) 1,000 ,813 ,615 

pla�an o�etovski dopust ,813 1,000 ,746 

otroški dodatek ,615 ,746 1,000 

pravica do krajšega 

delovnega �asa 

,522 ,662 ,805 

dav�ne olajšave zaradi otrok ,527 ,643 ,837 

programi za varstvo otrok 

(subvencije vrtcev) 

,532 ,606 ,746 

 

Matrika korelacij 

 
pravica do 

krajšega 

delovnega �asa 

dav�ne olajšave 

zaradi otrok 

programi za 

varstvo otrok 

(subvencije 

vrtcev) 

korelacije vaša starost ,279 ,199 ,170 

zaklju�eno šolanje ,066 ,107 ,090 

rešen stanovanjski problem ,120 ,138 ,159 

urejeno finan�no stanje ,160 ,199 ,244 

redna zaposlitev ,068 ,071 ,151 

vsi znanci so že imeli otroke ,202 ,229 ,232 

pla�ana porodniška (1 leto) ,522 ,527 ,532 

pla�an o�etovski dopust ,662 ,643 ,606 

otroški dodatek ,805 ,837 ,746 

pravica do krajšega 

delovnega �asa 

1,000 ,846 ,763 

dav�ne olajšave zaradi otrok ,846 1,000 ,821 

programi za varstvo otrok 

(subvencije vrtcev) 

,763 ,821 1,000 
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KMO in Bartlettov test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,850 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 1524,676 

df 66 

Natan�na stopnja 

zna�ilnosti (Sig.) 

,000 

Komunalitete  

 za�etne izra�unane 

vaša starost ,165 ,125 

zaklju�eno šolanje ,235 ,235 

rešen stanovanjski problem ,540 ,721 

urejeno finan�no stanje ,512 ,612 

redna zaposlitev ,338 ,370 

vsi znanci so že imeli 

otroke 

,064 ,058 

pla�ana porodniška (1 leto) ,680 ,496 

pla�an o�etovski dopust ,770 ,662 

otroški dodatek ,791 ,837 

pravica do krajšega 

delovnega �asa 

,775 ,779 

dav�ne olajšave zaradi 

otrok 

,825 ,813 

programi za varstvo otrok 

(subvencije vrtcev) 

,713 ,694 

Metoda ekstrakcije : metoda glavnih osi 

 

Celotna pojasnjena varianca 

Faktor 

Za�etne vrednosti Izra�unane vsote 

skupaj % variance kumulativa % skupaj % variance kumulativa % 

1 4,927 41,060 41,060 4,615 38,459 38,459 

2 2,226 18,553 59,613 1,786 14,884 53,343 

3 ,952 7,931 67,544    

4 ,894 7,449 74,993    

5 ,786 6,547 81,540    

6 ,676 5,634 87,174    

7 ,525 4,374 91,548    

8 ,321 2,678 94,227    

9 ,244 2,036 96,263    

10 ,175 1,459 97,722    

11 ,153 1,271 98,994    

12 ,121 1,006 100,000    

Metoda ekstrakcij : metoda glavnih osi 
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Diagram lastnih vrednosti faktorjev 

 
 

Matrika faktorskih uteži 

 
Faktor 

1 2 

vaša starost ,297 ,191 

zaklju�eno šolanje ,208 ,437 

rešen stanovanjski problem ,346 ,776 

urejeno finan�no stanje ,412 ,665 

redna zaposlitev ,259 ,550 

vsi znanci so že imeli 

otroke 

,239 -,036 

pla�ana porodniška (1 leto) ,704 ,004 

pla�an o�etovski dopust ,810 -,075 

otroški dodatek ,884 -,235 

pravica do krajšega 

delovnega �asa 

,846 -,253 

dav�ne olajšave zaradi 

otrok 

,869 -,242 

programi za varstvo otrok 

(subvencije vrtcev) 

,817 -,163 

Metoda ekstrakcije: metoda glavnih osi. 
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FAKTORSKA ANALIZA DEJAVNIKOV, KI VPLIVAJO NA ODLO�ITEV ZA 

DRUGEGA OTROKA 

 

Opisna statistika 

 
Povpre�je  

Standardni 

odklon N 

vaša starost 3,78 1,247 214 

zaklju�eno šolanje 3,36 1,440 214 

rešen stanovanjski problem 4,00 1,181 214 

urejeno finan�no stanje 4,14 1,084 214 

redna zaposlitev 4,07 1,103 214 

velika osebna želja 4,17 1,171 214 

vsi znanci so imeli dva otroka 1,41 ,775 214 

pla�ana porodniška (1 leto) 2,99 1,387 214 

pla�an o�etovski dopust 2,57 1,402 214 

otroški dodatek 2,58 1,418 214 

pravica do krajšega delovnega 

�asa 

2,48 1,321 214 

dav�ne olajšave zaradi otrok 2,52 1,393 214 

programi za varstvo otrok 

(subvencije vrtcev) 

2,76 1,409 214 

bratec/sestrica potrebuje 

družbo 

3,21 1,306 214 
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Matrika korelacij 

 vaša 

starost 

zaklju�eno 

šolanje 

rešen 

stanovanjski 

problem 

korelacija vaša starost 1,000 ,365 ,396 

zaklju�eno šolanje ,365 1,000 ,604 

rešen stanovanjski problem ,396 ,604 1,000 

urejeno finan�no stanje ,441 ,555 ,769 

redna zaposlitev ,362 ,402 ,631 

velika osebna želja ,042 ,209 ,258 

vsi znanci so imeli dva otroka ,145 -,009 -,028 

pla�ana porodniška (1 leto) ,267 ,209 ,269 

pla�an o�etovski dopust ,251 ,194 ,211 

otroški dodatek ,252 ,151 ,192 

pravica do krajšega delovnega �asa ,257 ,164 ,173 

dav�ne olajšave zaradi otrok ,229 ,121 ,187 

programi za varstvo otrok 

(subvencije vrtcev) 

,205 ,064 ,181 

bratec/sestrica potrebuje družbo ,026 ,089 ,100 
 

Matrika korelacij 

 urejeno 

finan�no stanje redna zaposlitev 

velika osebna 

želja 

korelacija vaša starost ,441 ,362 ,042 

zaklju�eno šolanje ,555 ,402 ,209 

rešen stanovanjski problem ,769 ,631 ,258 

urejeno finan�no stanje 1,000 ,671 ,269 

redna zaposlitev ,671 1,000 ,224 

velika osebna želja ,269 ,224 1,000 

vsi znanci so imeli dva otroka ,013 ,023 -,046 

pla�ana porodniška (1 leto) ,297 ,335 ,212 

pla�an o�etovski dopust ,242 ,283 ,104 

otroški dodatek ,250 ,312 ,060 

pravica do krajšega delovnega 

�asa 

,200 ,259 ,051 

dav�ne olajšave zaradi otrok ,202 ,293 -,016 

programi za varstvo otrok 

(subvencije vrtcev) 

,229 ,300 -,007 

bratec/sestrica potrebuje družbo ,114 ,215 ,275 
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Matrika korelacij 

 
vsi znanci 

so imeli 

dva otroka 

pla�ana 

porodniška (1 

leto) 

pla�an o�etovski 

dopust 

korelacija vaša starost ,145 ,267 ,251 

zaklju�eno šolanje -,009 ,209 ,194 

rešen stanovanjski problem -,028 ,269 ,211 

urejeno finan�no stanje ,013 ,297 ,242 

redna zaposlitev ,023 ,335 ,283 

velika osebna želja -,046 ,212 ,104 

vsi znanci so imeli dva otroka 1,000 ,248 ,267 

pla�ana porodniška (1 leto) ,248 1,000 ,799 

pla�an o�etovski dopust ,267 ,799 1,000 

otroški dodatek ,299 ,728 ,813 

pravica do krajšega delovnega �asa ,288 ,643 ,754 

dav�ne olajšave zaradi otrok ,323 ,641 ,706 

programi za varstvo otrok (subvencije 

vrtcev) 

,297 ,638 ,642 

bratec/sestrica potrebuje družbo ,230 ,392 ,291 
 

Matrika korelacij 

 otroški 

dodatek 

pravica do 

krajšega 

delovnega �asa 

dav�ne olajšave 

zaradi otrok 

korelacija vaša starost ,252 ,257 ,229 

zaklju�eno šolanje ,151 ,164 ,121 

rešen stanovanjski problem ,192 ,173 ,187 

urejeno finan�no stanje ,250 ,200 ,202 

redna zaposlitev ,312 ,259 ,293 

velika osebna želja ,060 ,051 -,016 

vsi znanci so imeli dva otroka ,299 ,288 ,323 

pla�ana porodniška (1 leto) ,728 ,643 ,641 

pla�an o�etovski dopust ,813 ,754 ,706 

otroški dodatek 1,000 ,793 ,850 

pravica do krajšega delovnega �asa ,793 1,000 ,810 

dav�ne olajšave zaradi otrok ,850 ,810 1,000 

programi za varstvo otrok (subvencije 

vrtcev) 

,772 ,738 ,853 

bratec/sestrica potrebuje družbo ,314 ,327 ,329 
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Matrika korelacij 

 

programi 

za varstvo 

otrok 

(subvencije 

vrtcev) 

bratec/sestrica 

potrebuje družbo 

korelacija vaša starost ,205 ,026 

zaklju�eno šolanje ,064 ,089 

rešen stanovanjski problem ,181 ,100 

urejeno finan�no stanje ,229 ,114 

redna zaposlitev ,300 ,215 

velika osebna želja -,007 ,275 

vsi znanci so imeli dva otroka ,297 ,230 

pla�ana porodniška (1 leto) ,638 ,392 

pla�an o�etovski dopust ,642 ,291 

otroški dodatek ,772 ,314 

pravica do krajšega delovnega �asa ,738 ,327 

dav�ne olajšave zaradi otrok ,853 ,329 

programi za varstvo otrok (subvencije 

vrtcev) 

1,000 ,367 

bratec/sestrica potrebuje družbo ,367 1,000 

 

KMO in Bartlettov test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,877 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 1931,512 

df 91 

Natan�na stopnja zna�ilnosti 

(Sig.) 

,000 
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Komunalitete 

 za�etne izra�unane 

vaša starost ,277 ,291 

zaklju�eno šolanje ,424 ,421 

rešen stanovanjski problem ,666 ,777 

urejeno finan�no stanje ,681 ,790 

redna zaposlitev ,521 ,527 

velika osebna želja ,213 ,442 

vsi znanci so imeli dva otroka ,156 ,129 

pla�ana porodniška (1 leto) ,707 ,693 

pla�an o�etovski dopust ,779 ,716 

otroški dodatek ,825 ,850 

pravica do krajšega delovnega 

�asa 

,737 ,750 

dav�ne olajšave zaradi otrok ,842 ,852 

programi za varstvo otrok 

(subvencije vrtcev) 

,763 ,729 

bratec/sestrica potrebuje družbo ,278 ,308 

Metoda ekstrakcije: metoda glavnih osi. 

Celotna pojasnjena varianca 

Faktor 

Za�etne vrednosti Izra�unane vsote 

skupaj % variance kumulativa % skupaj % variance kumulativa % 

1 5,698 40,699 40,699 5,404 38,597 38,597 

2 2,631 18,795 59,493 2,277 16,265 54,863 

3 1,182 8,446 67,939 ,595 4,251 59,114 

4 ,916 6,543 74,483    

5 ,711 5,078 79,561    

6 ,597 4,264 83,825    

7 ,579 4,135 87,960    

8 ,443 3,164 91,124    

9 ,331 2,365 93,489    

10 ,257 1,837 95,326    

11 ,227 1,624 96,950    

12 ,186 1,326 98,275    

13 ,138 ,986 99,261    

14 ,103 ,739 100,000    
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Diagram lastnih vrednosti faktorjev 

 
Matrika faktorskih utežia 

 
Faktor 

1 2 3 

vaša starost ,390 ,311 -,205 

zaklju�eno šolanje ,347 ,547 -,040 

rešen stanovanjski problem ,467 ,743 -,080 

urejeno finan�no stanje ,508 ,726 -,080 

redna zaposlitev ,517 ,510 -,011 

velika osebna želja ,179 ,298 ,567 

vsi znanci so imeli dva otroka ,298 -,201 -,010 

pla�ana porodniška (1 leto) ,800 -,116 ,200 

pla�an o�etovski dopust ,817 -,214 ,051 

otroški dodatek ,876 -,283 -,049 

pravica do krajšega delovnega 

�asa 

,818 -,281 -,052 

dav�ne olajšave zaradi otrok ,852 -,325 -,146 

programi za varstvo otrok 

(subvencije vrtcev) 

,798 -,291 -,081 

bratec/sestrica potrebuje 

družbo 

,401 -,073 ,377 

Metoda ekstrakcije: metoda glavnih osi. 
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FAKTORSKA ANALIZA DEJAVNIKOV, KI VPLIVAJO NA ODLO�ITEV ZA 

TRETJEGA OTROKA 

 

Opisna statistika 

 
Povpre�je 

Standardni 

odklon N 

vaša starost 4,11 1,242 214 

zaklju�eno šolanje 3,43 1,533 214 

rešen stanovanjski problem 4,16 1,192 214 

urejeno finan�no stanje 4,36 1,042 214 

poro�enost 2,09 1,472 214 

redna zaposlitev 4,18 1,173 214 

velika osebna želja 4,10 1,270 214 

znanci/sorodniki imajo velike 

družine 

1,56 1,018 214 

velika osebna želja 

partnerja/ke 

3,25 1,412 214 

pla�ana porodniška (1 leto) 3,05 1,482 214 

pla�an o�etovski dopust 2,64 1,506 214 

otroški dodatek 2,74 1,480 214 

pravica do krajšega delovnega 

�asa 

2,66 1,460 214 

programi za varstvo otrok 

(subvencije vrtcev) 

2,81 1,497 214 

prihajam iz velike družine 2,06 1,290 214 
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Matrika korelacij 

 

vaša starost 

zaklju�eno 

šolanje 

rešen 

stanovanjski 

problem 

korelacija vaša starost 1,000 ,362 ,404 

zaklju�eno šolanje ,362 1,000 ,625 

rešen stanovanjski problem ,404 ,625 1,000 

urejeno finan�no stanje ,380 ,504 ,782 

poro�enost ,098 ,278 ,171 

redna zaposlitev ,406 ,395 ,701 

velika osebna želja ,106 ,199 ,262 

znanci/sorodniki imajo velike družine ,145 ,183 ,124 

velika osebna želja partnerja/ke ,108 ,175 ,250 

pla�ana porodniška (1 leto) ,209 ,264 ,376 

pla�an o�etovski dopust ,241 ,238 ,327 

otroški dodatek ,219 ,229 ,343 

pravica do krajšega delovnega �asa ,220 ,188 ,293 

programi za varstvo otrok (subvencije vrtcev) ,190 ,153 ,307 

prihajam iz velike družine ,192 ,217 ,189 
 

Matrika korelacij 

 
urejeno 

finan�no 

stanje poro�enost 

redna 

zaposlitev 

korelacija vaša starost ,380 ,098 ,406 

zaklju�eno šolanje ,504 ,278 ,395 

rešen stanovanjski problem ,782 ,171 ,701 

urejeno finan�no stanje 1,000 ,129 ,727 

poro�enost ,129 1,000 ,178 

redna zaposlitev ,727 ,178 1,000 

velika osebna želja ,408 ,156 ,312 

znanci/sorodniki imajo velike družine ,083 ,387 ,058 

velika osebna želja partnerja/ke ,267 ,084 ,208 

pla�ana porodniška (1 leto) ,415 ,099 ,400 

pla�an o�etovski dopust ,348 ,129 ,328 

otroški dodatek ,374 ,146 ,372 

pravica do krajšega delovnega �asa ,303 ,110 ,323 

programi za varstvo otrok (subvencije vrtcev) ,360 ,095 ,348 

prihajam iz velike družine ,137 ,301 ,182 
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Matrika korelacij 

 
velika 

osebna 

želja 

znanci/sorodni

ki imajo velike 

družine 

velika 

osebna želja 

partnerja/ke 

korelacija vaša starost ,106 ,145 ,108 

zaklju�eno šolanje ,199 ,183 ,175 

rešen stanovanjski problem ,262 ,124 ,250 

urejeno finan�no stanje ,408 ,083 ,267 

poro�enost ,156 ,387 ,084 

redna zaposlitev ,312 ,058 ,208 

velika osebna želja 1,000 ,082 ,512 

znanci/sorodniki imajo velike družine ,082 1,000 ,202 

velika osebna želja partnerja/ke ,512 ,202 1,000 

pla�ana porodniška (1 leto) ,352 ,225 ,423 

pla�an o�etovski dopust ,230 ,219 ,367 

otroški dodatek ,269 ,214 ,310 

pravica do krajšega delovnega �asa ,252 ,249 ,324 

programi za varstvo otrok (subvencije vrtcev) ,284 ,203 ,332 

prihajam iz velike družine ,182 ,428 ,306 
 

Matrika korelacij 

 
pla�ana 

porodniška 

(1 leto) 

pla�an 

o�etovski 

dopust otroški dodatek 

korelacija vaša starost ,209 ,241 ,219 

zaklju�eno šolanje ,264 ,238 ,229 

rešen stanovanjski problem ,376 ,327 ,343 

urejeno finan�no stanje ,415 ,348 ,374 

poro�enost ,099 ,129 ,146 

redna zaposlitev ,400 ,328 ,372 

velika osebna želja ,352 ,230 ,269 

znanci/sorodniki imajo velike družine ,225 ,219 ,214 

velika osebna želja partnerja/ke ,423 ,367 ,310 

pla�ana porodniška (1 leto) 1,000 ,813 ,800 

pla�an o�etovski dopust ,813 1,000 ,812 

otroški dodatek ,800 ,812 1,000 

pravica do krajšega delovnega �asa ,763 ,829 ,889 

programi za varstvo otrok (subvencije vrtcev) ,735 ,697 ,870 

prihajam iz velike družine ,377 ,420 ,367 
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Matrika korelacij 

 
pravica do 

krajšega 

delovnega 

�asa 

programi 

za varstvo 

otrok 

(subvencije 

vrtcev) 

prihajam iz 

velike družine 

korelacija vaša starost ,220 ,190 ,192 

zaklju�eno šolanje ,188 ,153 ,217 

rešen stanovanjski problem ,293 ,307 ,189 

urejeno finan�no stanje ,303 ,360 ,137 

poro�enost ,110 ,095 ,301 

redna zaposlitev ,323 ,348 ,182 

velika osebna želja ,252 ,284 ,182 

znanci/sorodniki imajo velike družine ,249 ,203 ,428 

velika osebna želja partnerja/ke ,324 ,332 ,306 

pla�ana porodniška (1 leto) ,763 ,735 ,377 

pla�an o�etovski dopust ,829 ,697 ,420 

otroški dodatek ,889 ,870 ,367 

pravica do krajšega delovnega �asa 1,000 ,819 ,412 

programi za varstvo otrok (subvencije vrtcev) ,819 1,000 ,359 

prihajam iz velike družine ,412 ,359 1,000 

 

KMO in Bartlettov test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,859 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 2065,263 

df 105 

Natan�na stopnja zna�ilnosti 

(Sig.) 

,000 
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Komunalitete 

 za�etne izra�unane 

vaša starost ,245 ,250 

zaklju�eno šolanje ,462 ,450 

rešen stanovanjski problem ,724 ,824 

urejeno finan�no stanje ,718 ,796 

poro�enost ,261 ,302 

redna zaposlitev ,615 ,620 

velika osebna želja ,393 ,607 

znanci/sorodniki imajo velike 

družine 

,295 ,483 

velika osebna želja 

partnerja/ke 

,378 ,469 

pla�ana porodniška (1 leto) ,757 ,764 

pla�an o�etovski dopust ,790 ,766 

otroški dodatek ,877 ,907 

pravica do krajšega delovnega 

�asa 

,842 ,876 

programi za varstvo otrok 

(subvencije vrtcev) 

,787 ,753 

prihajam iz velike družine ,351 ,437 

Metoda ekstrakcije: metoda glavnih osi. 

 

Celotna pojasnjena varianca 

Faktor 

Za�etne vrednosti Izra�unane vsote 

skupaj % variance kumulativa % skupaj % variance kumulativa % 

1 6,013 40,086 40,086 5,736 38,243 38,243 

2 2,172 14,481 54,567 1,877 12,512 50,755 

3 1,503 10,020 64,586 ,963 6,419 57,175 

4 1,181 7,875 72,461 ,728 4,853 62,028 

5 ,779 5,196 77,657    

6 ,627 4,181 81,838    

7 ,581 3,871 85,709    

8 ,547 3,646 89,354    

9 ,438 2,923 92,277    

10 ,321 2,139 94,416    

11 ,251 1,676 96,092    

12 ,205 1,366 97,458    

13 ,181 1,207 98,664    

14 ,111 ,738 99,402    

15 ,090 ,598 100,000    

Metoda ekstrakcije: metoda glavnih osi. 
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Matrika faktorskih uteži 

 
Faktor 

1 2 3 4 

vaša starost ,376 ,282 ,033 -,168 

zaklju�eno šolanje ,451 ,450 ,155 -,142 

rešen stanovanjski problem ,637 ,628 -,083 -,132 

urejeno finan�no stanje ,652 ,580 -,179 ,048 

poro�enost ,242 ,114 ,471 -,091 

redna zaposlitev ,605 ,479 -,147 -,045 

velika osebna želja ,445 ,152 ,080 ,616 

znanci/sorodniki imajo velike 

družine 

,314 -,072 ,604 -,123 

velika osebna želja 

partnerja/ke 

,471 -,018 ,164 ,469 

pla�ana porodniška (1 leto) ,832 -,245 -,094 ,062 

pla�an o�etovski dopust ,808 -,320 -,063 -,077 

otroški dodatek ,861 -,361 -,151 -,110 

pravica do krajšega delovnega 

�asa 

,828 -,413 -,093 -,103 

programi za varstvo otrok 

(subvencije vrtcev) 

,787 -,336 -,142 -,020 

prihajam iz velike družine ,475 -,130 ,439 -,044 
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FAKTORSKA ANALIZA DEJAVNIKOV, KI VPLIVAJO NA ODLO�ITEV ZA 

TRETJEGA OTROKA (PO POŠEVNI ROTACIJI) 

 

Opisna statistika 

 
Povpre�je 

Standardni 

odklon N 

vaša starost 4,11 1,242 214 

zaklju�eno šolanje 3,43 1,533 214 

rešen stanovanjski problem 4,16 1,192 214 

urejeno finan�no stanje 4,36 1,042 214 

Poro�enost 2,09 1,472 214 

redna zaposlitev 4,18 1,173 214 

velika osebna želja 4,10 1,270 214 

znanci/sorodniki imajo velike 

družine 

1,56 1,018 214 

velika osebna želja 

partnerja/ke 

3,25 1,412 214 

pla�ana porodniška (1 leto) 3,05 1,482 214 

pla�an o�etovski dopust 2,64 1,506 214 

otroški dodatek 2,74 1,480 214 

pravica do krajšega delovnega 

�asa 

2,66 1,460 214 

programi za varstvo otrok 

(subvencije vrtcev) 

2,81 1,497 214 

prihajam iz velike družine 2,06 1,290 214 
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Matrika korelacij 

 

vaša starost 

zaklju�eno 

šolanje 

rešen 

stanovanjski 

problem 

Korelacije vaša starost 1,000 ,362 ,404 

zaklju�eno šolanje ,362 1,000 ,625 

rešen stanovanjski problem ,404 ,625 1,000 

urejeno finan�no stanje ,380 ,504 ,782 

poro�enost ,098 ,278 ,171 

redna zaposlitev ,406 ,395 ,701 

velika osebna želja ,106 ,199 ,262 

znanci/sorodniki imajo velike družine ,145 ,183 ,124 

velika osebna želja partnerja/ke ,108 ,175 ,250 

pla�ana porodniška (1 leto) ,209 ,264 ,376 

pla�an o�etovski dopust ,241 ,238 ,327 

otroški dodatek ,219 ,229 ,343 

pravica do krajšega delovnega �asa ,220 ,188 ,293 

programi za varstvo otrok (subvencije vrtcev) ,190 ,153 ,307 

prihajam iz velike družine ,192 ,217 ,189 
 

Matrika korelacij 

 
urejeno 

finan�no 

stanje poro�enost 

redna 

zaposlitev 

 Korelacije vaša starost ,380 ,098 ,406 

zaklju�eno šolanje ,504 ,278 ,395 

rešen stanovanjski problem ,782 ,171 ,701 

urejeno finan�no stanje 1,000 ,129 ,727 

poro�enost ,129 1,000 ,178 

redna zaposlitev ,727 ,178 1,000 

velika osebna želja ,408 ,156 ,312 

znanci/sorodniki imajo velike družine ,083 ,387 ,058 

velika osebna želja partnerja/ke ,267 ,084 ,208 

pla�ana porodniška (1 leto) ,415 ,099 ,400 

pla�an o�etovski dopust ,348 ,129 ,328 

otroški dodatek ,374 ,146 ,372 

pravica do krajšega delovnega �asa ,303 ,110 ,323 

programi za varstvo otrok (subvencije vrtcev) ,360 ,095 ,348 

prihajam iz velike družine ,137 ,301 ,182 
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Matrika korelacij 

 
velika 

osebna 

želja 

znanci/sorodni

ki imajo velike 

družine 

velika 

osebna želja 

partnerja/ke 

Korelacije vaša starost ,106 ,145 ,108 

zaklju�eno šolanje ,199 ,183 ,175 

rešen stanovanjski problem ,262 ,124 ,250 

urejeno finan�no stanje ,408 ,083 ,267 

poro�enost ,156 ,387 ,084 

redna zaposlitev ,312 ,058 ,208 

velika osebna želja 1,000 ,082 ,512 

znanci/sorodniki imajo velike družine ,082 1,000 ,202 

velika osebna želja partnerja/ke ,512 ,202 1,000 

pla�ana porodniška (1 leto) ,352 ,225 ,423 

pla�an o�etovski dopust ,230 ,219 ,367 

otroški dodatek ,269 ,214 ,310 

pravica do krajšega delovnega �asa ,252 ,249 ,324 

programi za varstvo otrok (subvencije vrtcev) ,284 ,203 ,332 

prihajam iz velike družine ,182 ,428 ,306 
 

Matrika korelacij 

 
pla�ana 

porodniška 

(1 leto) 

pla�an 

o�etovski 

dopust 

otroški 

dodatek 

Korelacije vaša starost ,209 ,241 ,219 

zaklju�eno šolanje ,264 ,238 ,229 

rešen stanovanjski problem ,376 ,327 ,343 

urejeno finan�no stanje ,415 ,348 ,374 

poro�enost ,099 ,129 ,146 

redna zaposlitev ,400 ,328 ,372 

velika osebna želja ,352 ,230 ,269 

znanci/sorodniki imajo velike družine ,225 ,219 ,214 

velika osebna želja partnerja/ke ,423 ,367 ,310 

pla�ana porodniška (1 leto) 1,000 ,813 ,800 

pla�an o�etovski dopust ,813 1,000 ,812 

otroški dodatek ,800 ,812 1,000 

pravica do krajšega delovnega �asa ,763 ,829 ,889 

programi za varstvo otrok (subvencije vrtcev) ,735 ,697 ,870 

prihajam iz velike družine ,377 ,420 ,367 
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Matrika korelacij 

 

pravica do 

krajšega 

delovnega 

�asa 

programi za 

varstvo otrok 

(subvencije 

vrtcev) 

prihajam iz 

velike 

družine 

Korelacije vaša starost ,220 ,190 ,192 

zaklju�eno šolanje ,188 ,153 ,217 

rešen stanovanjski problem ,293 ,307 ,189 

urejeno finan�no stanje ,303 ,360 ,137 

poro�enost ,110 ,095 ,301 

redna zaposlitev ,323 ,348 ,182 

velika osebna želja ,252 ,284 ,182 

znanci/sorodniki imajo velike družine ,249 ,203 ,428 

velika osebna želja partnerja/ke ,324 ,332 ,306 

pla�ana porodniška (1 leto) ,763 ,735 ,377 

pla�an o�etovski dopust ,829 ,697 ,420 

otroški dodatek ,889 ,870 ,367 

pravica do krajšega delovnega �asa 1,000 ,819 ,412 

programi za varstvo otrok (subvencije vrtcev) ,819 1,000 ,359 

prihajam iz velike družine ,412 ,359 1,000 

 

KMO in Bartlettov test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,859 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 2065,263 

df 105 

Natan�na stopnja zna�ilnosti 

(Sig.) 

,000 
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Komunalitete 

 za�etna izra�unana 

vaša starost ,245 ,250 

zaklju�eno šolanje ,462 ,450 

rešen stanovanjski problem ,724 ,824 

urejeno finan�no stanje ,718 ,796 

poro�enost ,261 ,302 

redna zaposlitev ,615 ,620 

velika osebna želja ,393 ,607 

znanci/sorodniki imajo velike 

družine 

,295 ,483 

velika osebna želja 

partnerja/ke 

,378 ,469 

pla�ana porodniška (1 leto) ,757 ,764 

pla�an o�etovski dopust ,790 ,766 

otroški dodatek ,877 ,907 

pravica do krajšega delovnega 

�asa 

,842 ,876 

programi za varstvo otrok 

(subvencije vrtcev) 

,787 ,753 

prihajam iz velike družine ,351 ,437 

 

Celotna pojasnjena varianca 

 

Faktor 

Za�etne vrednosti Izra�unane vsote 

skupaj % variance kumulativa % skupaj % variance 

1 6,013 40,086 40,086 5,736 38,243 

2 2,172 14,481 54,567 1,877 12,512 

3 1,503 10,020 64,586 ,963 6,419 

4 1,181 7,875 72,461 ,728 4,853 

5 ,779 5,196 77,657   

6 ,627 4,181 81,838   

7 ,581 3,871 85,709   

8 ,547 3,646 89,354   

9 ,438 2,923 92,277   

10 ,321 2,139 94,416   

11 ,251 1,676 96,092   

12 ,205 1,366 97,458   

13 ,181 1,207 98,664   

14 ,111 ,738 99,402   

15 ,090 ,598 100,000   
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Celotna pojasnjena varianca 

Factor 

Izra�unane vsote 

po poševni 

rotaciji 

Skupaj po 

poševni rotaciji 

kumulativa % skupaj 

1 38,243 4,973 

2 50,755 3,729 

3 57,175 1,827 

4 62,028 2,434 

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

 
Diagram lastnih vrednosti faktorjev 

 
 



Priloga 5 

 

Matrika faktorskih uteži 

 
Faktor 

1 2 3 4 

vaša starost ,376 ,282 ,033 -,168 

zaklju�eno šolanje ,451 ,450 ,155 -,142 

rešen stanovanjski problem ,637 ,628 -,083 -,132 

urejeno finan�no stanje ,652 ,580 -,179 ,048 

poro�enost ,242 ,114 ,471 -,091 

redna zaposlitev ,605 ,479 -,147 -,045 

velika osebna želja ,445 ,152 ,080 ,616 

znanci/sorodniki imajo velike družine ,314 -,072 ,604 -,123 

velika osebna želja partnerja/ke ,471 -,018 ,164 ,469 

pla�ana porodniška (1 leto) ,832 -,245 -,094 ,062 

pla�an o�etovski dopust ,808 -,320 -,063 -,077 

otroški dodatek ,861 -,361 -,151 -,110 

pravica do krajšega delovnega �asa ,828 -,413 -,093 -,103 

programi za varstvo otrok (subvencije vrtcev) ,787 -,336 -,142 -,020 

prihajam iz velike družine ,475 -,130 ,439 -,044 

Vzorec matrike 

 
Faktor 

1 2 3 4 

vaša starost ,071 ,463 ,094 -,089 

zaklju�eno šolanje -,069 ,613 ,211 -,009 

rešen stanovanjski problem ,009 ,908 -,028 ,010 

urejeno finan�no stanje ,039 ,827 -,164 ,188 

poro�enost -,093 ,119 ,524 ,032 

redna zaposlitev ,103 ,738 -,107 ,073 

velika osebna želja -,055 ,075 -,020 ,777 

znanci/sorodniki imajo velike družine ,056 -,053 ,687 ,011 

velika osebna želja partnerja/ke ,108 -,047 ,114 ,616 

pla�ana porodniška (1 leto) ,766 ,079 -,008 ,157 

pla�an o�etovski dopust ,842 ,040 ,057 -,002 

otroški dodatek ,956 ,054 -,018 -,049 

pravica do krajšega delovnega �asa ,948 -,024 ,041 -,042 

programi za varstvo otrok (subvencije vrtcev) ,854 ,017 -,038 ,043 

prihajam iz velike družine ,251 -,037 ,521 ,089 

Metoda ekstrakcije: metoda glavnih osi. Metoda rotacije: Oblimin, Kaiser  
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Struktura matrike 

 

 
Faktor 

1 2 3 4 

vaša starost ,229 ,483 ,218 ,116 

zaklju�eno šolanje ,210 ,640 ,350 ,212 

rešen stanovanjski problem ,333 ,907 ,214 ,317 

urejeno finan�no stanje ,367 ,862 ,101 ,452 

poro�enost ,114 ,233 ,535 ,137 

redna zaposlitev ,369 ,772 ,130 ,345 

velika osebna želja ,285 ,313 ,136 ,776 

znanci/sorodniki imajo velike družine ,240 ,151 ,692 ,151 

velika osebna želja partnerja/ke ,377 ,232 ,254 ,667 

pla�ana porodniška (1 leto) ,857 ,407 ,265 ,497 

pla�an o�etovski dopust ,872 ,359 ,311 ,369 

otroški dodatek ,950 ,378 ,263 ,358 

pravica do krajšega delovnega �asa ,934 ,315 ,300 ,347 

programi za varstvo otrok (subvencije 

vrtcev) 

,866 ,329 ,221 ,391 

prihajam iz velike družine ,425 ,221 ,602 ,282 

Metoda ekstrakcije: metoda glavnih osi. Metoda rotacije: Oblimin, Kaiser. 

 

Korelacijska matrika faktorjev 

Factor 1 2 3 4 

1 1,000 ,361 ,289 ,410 

2 ,361 1,000 ,262 ,340 

3 ,289 ,262 1,000 ,196 

4 ,410 ,340 ,196 1,000 

Metoda ekstrakcije: metoda glavnih osi. Metoda rotacije: 

Oblimin, Kaiser. 
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IZBRANI PODATKI ZA MULTIPLO LINEARNO REGRESIJSKO ANALIZO 
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Belgija 1,65 29 55,8 74 7,5 32,5 19,2 39 31,5 8,90 26,10 20,4 74% 26,6 73,2 94% 

Bolgarija 1,21 25,3 52,3 59,4 18,2 42,8 14,6 28,8 17,7 21,10   21,5 91% 2,2 55,3 93% 

�eška 1,17 27,8 62,3 80,9 7,3 25,3 16,3 11,4 13,7 7,80 26,70 21,8 78% 8,5 57,4 82% 

Danska 1,72 29,9 73,1 82,3 4,6 44,6 18 39,4 28,7 4,70   24,8 89% 35,3 74,7 92% 

Nem�ija 1,34 29 61,9 75,6 8,7 26,1 17,1 21,4 26,8 8,10 24,00 24 81% 26,7 69,9 95% 

Estonija 1,36 27,4 64,5 74,5 11,2 56,3 17,6 33,6 22,5 8,80 26,30 21,7 97% 5,6 65,4 88% 

Irska 1,97 30,6 59,6 81,8 4,5 31,2   33 30,9 4,80   20 73% 34,4 78,2 95% 

Gr�ija 1,27 29,4 46,6 78,7 10,3 4,4 16 24,8 21,9 16,10 28,60 20,6 60% 14,8 56,6 85% 

Španija 1,25 30,8 47,6 77,7 11,5 21,7 16,9 35,8 31 14,10 29,30 21,7 60% 18,1 62,8 90% 

Francija 1,88 29,4 61,9 75,6 8,3 45,2 16,5 34 29 10,80   20,6 83% 25,8 70,8 93% 

Hrvaška 1,42 27,9 50,9 66,3 15,1 9,6   17,6 14,8 18,50 28,30   80% 6,6 61,2 91% 

Italija 1,27 30,6 44,9 74 8,5 10,9 16,5 14,2 12 15,70   22,4 61% 23,6 52,1 86% 

Ciper 1,49 29,1 64,7 86,2 3,5 3,5 13,8 36,1 35,9 3,20 25,90 20 81% 16,9 81,2 94% 

Latvija 1,26 27,1 63 71,4 12,5 43,1 16,8 22,1 12,4 14,70 27,90 22,4 98% 4,4 65,2 90% 

Litva 1,23 26,8 63,9 70,8 13,9 28 17 29,6 17 13,60 27,70 21 97% 0,0 71,3 96% 

Luksemburg 1,63 29,5 55,4 80,8 2,6 23,2 13,8 21,5 25,6 3,90 25,30   67% 55,4 78,0 94% 

Madžarska 1,3 27,8 54,3 69 5,6 31,4 16,7 16,1 12,8 6,80 27,10 22,1 83% 7,0 58,3 86% 

Malta 1,45 28,7 34,4 81 7,4 14,3 14,3 8,2 10,3     20,2 45% 12,0 61,1 85% 

Nizozemska 1,73 30,4 66,8 84,6 3,1 29,1 17,2 29,3 27,8 2,50 23,50 21,6 78% 30,6 80,3 94% 

Avstrija 1,39 28,6 64,1 79,6 4,2 33,8 15,9     5,10   23,5 83% 28,0 77,2 96% 

Poljska 1,25 27,7 51,4 63,6 20 14,4 17,1 16,7 12,2 22,30   21,6 84% 5,5 57,5 89% 

Portugalska 1,46 28,9 65,7 81,8 5,7 25,5 16,5 16,9 9,1 5,40 28,30 22,2 83% 13,7 77,5 94% 

Romunija 1,27 26 56,8 70,1 7,5 26,7 14,7 9 9,1 8,90 27,60 20,8 84% 2,3 65,1 92% 

Slovenija 1,21 28,8 63,8 74,1 6,3 40,2 17,7 29,1 12,9 6,60 30,20 21,8 84% 12,6 78,0 95% 

Slovaška 1,19 27 57,2 70,2 18,8 21,6 14,9 11,2 9,7 17,00   21 85% 4,9 57,7 86% 

Finska 1,72 29,7 70,4 74,8 9,1 39,9 19,2 49,3 33,4 11,00   24,2 94% 28,5 72,7 95% 

Švedska 1,65 30,1 76,6 80,3 6 56 19,8 31,2 25,5 5,50   25,3 93% 31,4 75,4 96% 

Anglija 1,63 28,7 67,5 81,6 5,1 40,6 20,4 30,7 32,4 5,80   22,9 86% 29,9 72,5 92% 

Islandija 1,93 29,3       62,3 18,4 33,5 33,7     24,7 90% 34,0 80,5 94% 

Norveška 1,75 29,5 75,9 83,2 3,7 50,3 17,8 46,8 40,2 4,70   25,2 90% 45,8 77,9 95% 

Švica 1,39 30,1 73,3 89,1   11,7 16,5 20,8 39,3 5,50   24,1 83% 43,6 77,9 94% 

20
03

 

Belgija 1,67 29,1 56,2 73,1 8,2 34,7 19,4 41,3 34,2 10,30 26,10 20,5 75% 27,2 71,9 93% 

Bolgarija 1,23 25,5 54 62,2 13,7 46,1 15,1 29,5 17,9 17,00   21,5 90% 2,4 55,6 92% 

�eška 1,18 28 61,4 80,1 7,8 28,5 16,6 10,8 14,3 8,20 26,80 21,8 78% 8,6 58,3 83% 

Danska 1,76 30,1 72,4 82,2 5,4 44,9 18,2 41,1 35,3 8,10   24,9 87% 35,9 70,9 93% 

Nem�ija 1,34 29,2 61,9 74,7 9,8 27 17,2 22,5 27,5 10,20 24,00 23,9 82% 26,9 68,2 95% 

Estonija 1,37 27,6 65,5 75 10,3 57,8 18,1 33,1 22 9,20 25,70 21,9 96% 6,3 67,4 94% 

Irska 1,96 30,8 59,8 81,3 4,6 31,2   36,3 33,9 5,00   20,1 73% 36,2 76,6 95% 

Gr�ija 1,28 29,5 47,9 79,6 9,7 4,8 16,1 24,1 21,6 15,30 28,80 20,7 61% 16,2 59,5 87% 

Španija 1,3 30,8 49,5 78,3 11,5 23,4 16,8 36,3 31,8 14,00 29,20 21,8 62% 19,0 65,2 91% 
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Francija 1,89 29,5 63,5 76,1 8,6 46,2 16,6 37,6 32 10,90 23,50 20,7 86% 26,3 71,3 93% 

Hrvaška 1,41 28 50,9 66 14,1 10,1   20,1 13,8 17,70 29,20 20,5 79% 7,1 62,4 92% 

Italija 1,29 30,8 45,6 74,6 8,4 13 16,8 15,7 12,3 14,90   22,3 62% 24,2 54,1 88% 

Ciper 1,51 29,3 65,9 85,6 4,1 3,5 14,1 37,7 42,5 5,00 25,80 20,3 83% 17,8 77,7 93% 

Latvija 1,32 27,2 64,3 73,9 11,6 44,3 17,6 23,2 13,3 11,80 27,50 22,5 95% 4,6 68,2 93% 

Litva 1,26 27,1 65,6 72,5 12,6 29,5 17,7 30,7 19,7 13,70 28,50 21,5 99% 0,0 78,0 100% 

Luksemburg 1,62 29,6 55,1 79,1 3,8 25 14,2 16,3 18,3 2,90 26,00   68% 57,0 76,4 93% 

Madžarska 1,27 28 55,5 69,6 5,8 32,3 17,1 17,9 14,7 6,80 27,30 22,3 84% 7,4 59,2 87% 

Malta 1,48 28,8 34,9 80,6 7,7 16,3 14,6 12,6 14,9   28,90 20,9 44% 12,0 55,9 82% 

Nizozemska 1,75 30,4 66,9 83,4 4,2 30,7 17,3 32,3 31,1 3,40 23,50 21,7 79% 31,2 81,0 94% 

Avstrija 1,38 28,8 64,5 79,6 4,3 35,3 16     5,90   23,3 82% 28,5 75,5 95% 

Poljska 1,22 27,9 51,2 63,1 19,8 15,8 17,3 19,6 14,9 21,20 28,50 21,6 84% 5,0 60,3 92% 

Portugalska 1,44 29 65,9 80,2 7,1 26,9 16,7 18,5 11,3 8,30 28,30 22,1 85% 14,0 77,0 96% 

Romunija 1,31 26,1 57 70,5 6,8 28,2 15,3 8,3 9,4 9,20 27,40 21,2 83% 2,5 66,8 95% 

Slovenija 1,2 28,9 62,8 73,2 6,7 42,5 17,9 31 17 10,00 30,60 21,9 84% 13,2 75,8 97% 

Slovaška 1,2 27,3 58,4 71,4 17,7 23,3 15,2 11,4 11,6 15,80 29,70 21,2 84% 5,6 60,3 88% 

Finska 1,76 29,8 70 74,4 9 40 19,4 50,2 33,7 12,00 22,20 24,1 94% 29,1 71,5 95% 

Švedska 1,71 30,3 76 79,8 6,6 56 19,9 35,1 27,1 6,50   25,5 93% 32,8 76,3 98% 

Anglija 1,7 28,9 67,7 81,9 5 41,5 19,9 30,8 32,2 5,10   23,2 85% 28,8 72,4 92% 

Islandija 1,99 29,3 81,5 88,6 3,3 63,6 19,2 42,7 33,7     25,1 90% 34,7 84,0 96% 

Norveška 1,8 29,7 75 81,8 4,2 50 18,1 43,9 37,7 5,60   25,1 90% 44,3 75,3 96% 

Švica 1,39 30,2 72,5 87,9   12,4 16,6 23,2 41,4 6,50   24,2 83% 42,1 78,6 95% 
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Belgija 1,72 29,2 57,2 73,8 8,4 36,9 19,2 44,1 35,8 10,30 25,60 20,7 77% 28,6 74,5 95% 

Bolgarija 1,29 25,7 56 64,4 12,1 48,7 15,3 31,8 18,7 14,00 28,30 21,6 89% 2,7 58,6 92% 

�eška 1,23 28,3 61,1 79,2 8,3 30,6 17 12,1 13,2 8,80 26,80 21,9 78% 9,4 55,9 82% 

Danska 1,78 30,2 73 82,1 5,5 45,4 18,9 44 38,7 7,10   25,3 88% 37,4 76,3 97% 

Nem�ija 1,36 29,4 62,6 74,9 10,5 27,9 17,4 24,3 29,1 11,20 24,10 23,8 82% 27,5 67,1 96% 

Estonija 1,47 27,8 66,8 74,7 10,1 58 18,4 34,1 20,6 10,20 25,30 22 101% 7,1 63,0 89% 

Irska 1,93 30,9 60,8 82,1 4,5 31,9   41,5 35,7 4,80   20,3 74% 38,2 76,6 94% 

Gr�ija 1,3 29,7 48,8 79,5 10,8 5,1 16,4 26,6 23,3 15,60 27,70 20,7 62% 17,5 59,1 86% 

Španija 1,31 30,9 51,5 78,7 11 25,1 17 39,2 32,7 13,20 29,00 22 64% 20,1 67,4 92% 

Francija 1,92 29,6 63,5 75,7 8,9 47,4 16,6 38,7 32,6 11,60 23,70 20,7 86% 27,3 71,9 93% 

Hrvaška 1,43 28,1 51,9 67,5 13,8 10,4 15,2 19,5 14,1 18,70 30,10 20,5 79% 7,8 59,2 89% 

Italija 1,34 30,8 48,3 74,9 8 13,5 17,1 18,4 13 12,70 29,90 22,2 65% 25,1 55,9 87% 

Ciper 1,52 29,2 64,1 86,3 4,6 3,3 14,3 38,7 43,5 3,90 26,10 20,8 80% 19,0 77,9 91% 

Latvija 1,29 27,4 65 74,1 11,7 45,3 18 22,9 14,1 10,10 28,00 22,7 92% 5,2 67,6 91% 

Litva 1,27 27,3 65 73,4 11,6 28,5 18,2 35,6 26,7 9,30 28,30 21,5 96% 5,4 71,8 95% 

Luksemburg 1,66 29,7 56,2 78,9 5 26,1 14,1 29,6 33,2 6,60 26,30   70% 60,1 76,3 94% 

Madžarska 1,28 28,2 55,3 69,2 6,1 34 17,5 21,5 15,5 6,50 27,50 22,5 84% 8,2 58,9 86% 

Malta 1,4 27,8 34,3 81,2 7,2 19,1 15,3 16,1 19,3   29,00 21,3 42% 12,1 60,9 84% 

Nizozemska 1,72 30,5 66,9 82,7 5,1 32,5 17,3 34 33,2 4,10 23,50 21,7 80% 32,0 81,6 95% 

Avstrija 1,42 28,8 63,7 78 4,9 35,9 16,2 20 22,1 5,80 25,20 23,2 83% 29,6 75,9 96% 

Poljska 1,23 28 51,2 63,5 19,1 17,1 17,1 23,2 17,8 22,60 28,50 21,6 83% 5,4 57,8 90% 

Portugalska 1,4 29,2 66,1 79,3 7,5 29,1 16,8 20,5 12,5 8,00 28,20 22,2 85% 14,5 75,9 95% 

Romunija 1,35 26,3 57,4 69,7 8 29,4 15,5 10,7 9,9 10,30 27,70 21,4 85% 2,9 65,7 94% 

Slovenija 1,25 29,2 65,4 75,4 6,3 44,8 18 32,5 18,1 8,60 30,80 22,1 85% 13,9 76,9 96% 

Slovaška 1,25 27,4 56,7 70,9 18,4 24,8 15,7 13,2 12,6 18,00 29,50 21,6 82% 6,5 59,3 88% 

Finska 1,8 29,9 69,7 74,5 8,8 40,8 19,7 52,1 35 10,50 22,40 24,2 93% 30,3 68,4 93% 

Švedska 1,75 30,4 75,3 79,4 7,4 55,4 20 39,3 28,6 8,90   25,5 93% 34,2 73,8 97% 

Anglija 1,75 29 68 82,1 4,7 42,3 20,3 33,3 34 5,10   22,9 86% 30,9 72,3 92% 

Islandija 2,04 29,5 79,9 88,8 3,1 63,7 19,6 44,8 32,9     25,6 90% 37,8 79,6 96% 

Norveška 1,83 29,7 74,8 81,5 4,3 51,4 18,3 44,5 34,6 5,30   25 91% 46,4 75,2 96% 



Priloga 6 

 

Švica 1,42 30,4 72,4 87,5   13,3 16,8 23,7 42,4 6,30   24,2 83% 42,5 78,9 95% 
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Belgija 1,76 29,3 58,6 74,3 8,5 39,4 16,5 43,4 34,9 10,40 25,40 20,7 78% 29,7 74,8 95% 

Bolgarija 1,32 26 57,1 66,8 10,1 49 15,5 31,5 18,3 11,00 28,60 21,6 88% 3,0 57,1 90% 

�eška 1,29 28,6 61,3 80,1 7,9 31,7 17,2 13 13,1 8,50 27,00 22,1 76% 10,7 57,6 83% 

Danska 1,8 30,2 73,7 82,3 4,8 45,7 19 47,3 39 5,50   25,6 88% 39,3 74,4 95% 

Nem�ija 1,34 29,5 63,1 75,6 11,3 29,2 17,4 24,1 28 12,50 23,90 23,6 83% 27,9 65,3 94% 

Estonija 1,52 28,1 69 75,4 8 58,5 18,7 35,4 25,7 8,00 25,60 22,1 101% 8,3 64,6 88% 

Irska 1,86 31,2 62,4 82,8 4,4 31,8   42,9 35,5 4,50   20,4 75% 40,7 77,0 94% 

Gr�ija 1,32 29,9 49,6 79,8 10,1 5,1 17,1 27,5 23,3 15,10 28,30 20,4 63% 18,0 60,5 87% 

Španija 1,33 30,9 54,4 79,9 9,2 26,5 17,1 43 34,5 11,20 28,50 22,2 67% 21,3 70,0 93% 

Francija 1,94 29,7 63,7 75,3 8,9 48,4 16,5 40,4 34,9 10,90 23,70 20,7 87% 28,1 71,9 93% 

Hrvaška 1,5 28,3 52,8 67,5 12,8 10,5 15,5 21,3 13,7 15,70 30,10 20,6 81% 8,5 64,1 92% 

Italija 1,34 30,9 48,4 74,8 7,7 15,2 17,1 19,9 14,1 13,10 29,70 22,2 65% 25,6 53,6 87% 

Ciper 1,48 29,5 63,8 85,5 5,3 4,4 14,3 42,5 38,9 6,90 26,30 20,7 78% 20,2 74,6 91% 

Latvija 1,39 27,7 65,7 75,4 10 44,7 18,3 25 12,1 9,80 27,90 22,8 94% 6,1 64,9 89% 

Litva 1,29 27,5 66,6 74,9 8,5 28 18,6 41,5 34,2 6,40 28,60 21,7 97% 6,3 75,2 95% 

Luksemburg 1,63 29,8 58,4 79,4 4,6 27,2 13,8 38,5 36,7 4,70 26,50   72% 63,9 77,2 95% 

Madžarska 1,31 28,4 55,6 69,2 7,2 35 17,7 20,7 15,2 8,10 27,80 22,6 85% 8,9 59,8 87% 

Malta 1,38 27,9 35,1 80,6 6,9 20 15,3 17,4 19,3 5,30 29,70 20,9 45% 12,7 61,5 84% 

Nizozemska 1,71 30,6 67,6 82,4 5,3 34,9 17,4 34,7 35,1 4,30 23,60 21,6 82% 33,1 81,3 96% 

Avstrija 1,41 29 64,9 78,5 5,2 36,5 16,3 20,4 20,7 5,90 25,40 23,2 83% 30,8 76,0 95% 

Poljska 1,24 28,2 51,7 65,1 17,9 18,5 17,8 26,4 19,1 20,20 28,60 21,5 81% 6,4 59,4 89% 

Portugalska 1,41 29,3 66 78,7 8,5 30,7 16,8 21,7 13,7 10,90 28,10 22,2 86% 15,1 74,0 95% 

Romunija 1,39 26,5 56,9 70,4 7,2 28,5 15,8 12,1 10,8 8,70 27,90 21,5 82% 3,8 63,8 93% 

Slovenija 1,26 29,4 66,2 75,8 6,5 46,7 18,3 30,1 19,4 9,30 29,40 22,3 84% 14,6 77,2 97% 

Slovaška 1,27 27,7 56,7 72,5 16,4 26 16 14,6 14 16,30 29,90 21,7 80% 7,3 55,4 85% 

Finska 1,8 29,9 70,8 75,1 8,4 40,4 20,2 52,1 35,4 8,60 22,00 24,3 94% 31,3 70,9 93% 

Švedska 1,77 30,5 75,5 80,7 7,7 55,4 20 42,2 33,3 10,60   25,3 92% 34,7 73,9 96% 

Anglija 1,76 29,1 68,5 82 4,8 42,9 20,4 34,9 34,3 5,00   22,9 86% 32,1 72,7 92% 

Islandija 2,05 29,4 81,2 89,6 2,6 65,7 19,8 49,2 32,9     25,9 90% 45,7 77,2 94% 

Norveška 1,84 29,8 74,6 81,6 4,5 51,8 18,2 44,4 34,6 5,50   24,9 90% 53,7 75,9 96% 

Švica 1,42 30,6 72,7 87,1   13,7 16,8 25,4 41,8 5,20   24,1 84% 43,7 81,5 96% 
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Belgija 1,8 29,4 58,8 74 8,3 40,9 19,6 46,2 36,6 10,10 25,60 20,6 79% 31,1 74,4 95% 

Bolgarija 1,38 26,1 60,4 69,9 9 50,8 15,6 32,8 17,8 10,30 28,90 21,5 89% 3,5 60,8 91% 

�eška 1,34 28,9 61,8 80,4 7,1 33,3 17,2 12,4 13,7 6,60 27,20 22,1 76% 12,1 60,1 85% 

Danska 1,85 30,3 74,8 83,8 3,9 46,4 18,9 47,4 38,7 5,10   25,5 89% 41,5 75,8 94% 

Nem�ija 1,33 29,7 65 77,2 10,3 30 17,5 24,4 27,2 11,50 23,90 23,6 83% 29,0 67,6 95% 

Estonija 1,58 28,2 72,5 79,5 5,9 58,2 18,5 38,4 26,5 4,60 25,30 22,1 97% 10,0 73,1 91% 

Irska 1,91 31,2 63,3 83,4 4,5 32,7   46,8 35,8 4,90 25,30 20,7 74% 43,0 77,5 94% 

Gr�ija 1,4 29,9 51,2 80,3 9,1 5,3 17,3 28,3 25,1 14,00 28,60 20,5 64% 19,6 62,8 89% 

Španija 1,36 30,9 56,4 80,7 8,5 28,4 17 43 33,5 10,30 28,60 22,2 68% 22,7 71,3 93% 

Francija 2 29,7 63,8 74,9 8,9 50,5 16,5 44,1 35,2 10,30 23,50 20,7 88% 29,2 72,8 93% 

Hrvaška 1,47 28,5 53,7 67,6 11,4 11 15,6 19,1 14,2 13,80 30,50 20,6 82% 9,3 66,9 94% 

Italija 1,37 30,8 49,6 75,5 6,8 16,2 17,3 21,2 14,2 11,60 29,80 22,2 66% 26,5 55,7 88% 

Ciper 1,52 29,8 65,9 86,2 4,6 5,6 14,4 46,8 45,4 5,90 26,50 21 80% 21,4 78,3 95% 

Latvija 1,46 27,8 69,1 78,2 7 43,8 18,3 24,3 14,2 6,90 27,40 22,8 95% 7,8 68,8 90% 

Litva 1,33 27,6 68,3 75,2 5,8 28,8 19 43,5 35,2 4,60 28,60 21,6 99% 7,4 76,0 94% 

Luksemburg 1,65 30 59,4 78,9 4,6 28,8 14,3 38,9 32 6,70 26,20 21,8 76% 70,4 73,2 92% 

Madžarska 1,34 28,7 55,7 69,9 7,5 35,6 17,8 22,8 15,2 8,60 27,90 22,6 84% 9,0 60,4 87% 

Malta 1,36 29 35,3 79,3 6,8 22,4 15 22,5 20,7 6,20 30,20 22,2 44% 13,3 65,3 87% 

Nizozemska 1,72 30,6 69 83,5 4,4 37,1 17,6 36,6 35,1 3,40 23,30 21,6 82% 35,1 83,1 96% 

Avstrija 1,41 29,2 66,4 80 4,8 37,2 16,5 20,7 21,8 5,60 25,50 23,2 83% 32,2 75,6 94% 



Priloga 6 

 

Poljska 1,27 28,3 53,1 67,3 13,9 18,9 17,8 29 20,4 15,30 28,70 21,5 81% 7,2 62,9 90% 

Portugalska 1,37 29,4 66,3 79,2 8,6 31,6 16,5 23,6 13,3 11,10 28,30 22,2 86% 15,8 73,1 94% 

Romunija 1,4 26,7 58,5 71,2 7,3 29 16,1 13,1 11,7 9,40 28,10 21,7 83% 4,6 65,2 94% 

Slovenija 1,31 29,6 66,5 76,3 6 47,2 18,4 36 21 10,40 29,70 22,4 84% 15,7 72,3 94% 

Slovaška 1,25 27,9 57,5 74,6 13,5 27,5 16,1 15,3 13,6 12,40 29,90 21,8 78% 8,4 59,8 86% 

Finska 1,84 30 71,5 76,3 7,7 40,5 20,4 55,3 37,1 7,70 22,30 24,4 93% 32,8 70,8 93% 

Švedska 1,85 30,6 75,8 81,7 7,1 55,5 20 44,9 34,3 8,70   25,3 91% 36,9 74,6 96% 

Anglija 1,82 29,2 68,6 82 5,4 43,7 16,2 37 36,1 5,50   22,8 86% 33,9 72,9 92% 

Islandija 2,08 29,5 81,8 90,6 2,9 65,6 19,9 42,2 31 3,00   26 86% 44,9 76,6 93% 

Norveška 1,9 29,8 75,7 83,2 3,4 53 18,4 47,7 36,2 4,40   24,8 90% 59,1 78,3 96% 

Švica 1,44 30,7 73,2 87,8   15,4 16,9 27,3 42,8 4,70   24,1 84% 45,3 80,1 95% 
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Belgija 1,82 29,5 60,3 75 7,5 43,2 19,6 46,4 36,6 10,00 25,50 20,6 80% 32,5 74,9 95% 

Bolgarija 1,49 26,4 63,5 73,4 6,9 50,2 16 33,2 18,7 7,50 29,20 21,6 89% 4,2 66,0 93% 

�eška 1,45 29,1 62,4 81,5 5,3 34,5 17,4 13,7 13 5,20 27,30 22,2 76% 13,4 61,5 85% 

Danska 1,84 30,4 74,7 83,2 3,8 46,1 19 41,6 34,8 4,60   25,5 89% 42,8 77,0 95% 

Nem�ija 1,37 29,9 66,7 79,1 8,7 30,8 17,5 25,7 27,3 9,90 23,90 23,6 84% 30,5 68,9 94% 

Estonija 1,69 28,4 72,5 81,4 4,6 57,8 18,3 42,4 24,1 4,40 25,10 22,2 95% 12,1 67,5 87% 

Irska 2,01 31,3 64,4 83 4,7 33,1 17,1 48,8 37,9 5,00 25,20 20,9 76% 44,7 78,1 95% 

Gr�ija 1,38 30,1 51,6 80,4 8,5 5,8 16,8 27,3 25 14,30 28,50 22,1 64% 20,9 62,6 89% 

Španija 1,38 30,8 58 80,7 8,2 30,2 17 44,6 34,8 9,20 28,40 22,3 70% 23,9 73,0 94% 

Francija 1,98 29,8 64,8 75 8 51,7 16,4 45 37,7 10,40 23,40 20,6 89% 30,4 72,5 93% 

Hrvaška 1,48 28,6 54,5 70,3 9,6 11,5 15,7 21,1 12,6 12,90 31,00 20,7 79% 10,2 69,7 93% 

Italija 1,4 31 49,9 75,8 6,1 17,7 17,3 22,3 15 10,40 29,80 22,3 66% 27,4 55,1 88% 

Ciper 1,44 30 67,7 86,4 3,9 8,7 14,4 48 44,4 4,60 26,70 20,7 82% 22,7 79,3 95% 

Latvija 1,54 27,9 70,7 80,1 6,1 43,2 18,1 31,5 19,8 6,50 27,80 22,7 96% 10,3 69,2 90% 

Litva 1,36 27,8 69,1 76,6 4,3 27,8 19 42,7 30,3 4,60 28,00 21,7 98% 9,0 74,1 94% 

Luksemburg 1,61 30,2 61 78,3 4,2 29,2 13,9 38,1 32,4 5,50 26,50   79% 74,8 78,0 97% 

Madžarska 1,32 28,8 55,5 70,2 7,4 37,5 17,8 23,9 16,4 8,40 28,00 22,4 83% 10,1 60,0 87% 

Malta 1,35 29,1 37,5 78,8 6,5 24,9 14,8 23,7 19,5 5,30 30,00 20,8 47% 14,2 68,7 89% 

Nizozemska 1,72 30,6 70,7 84,8 3,6 39,5 17,7 37,3 35,5 2,40 23,20 21,5 84% 37,2 83,4 95% 

Avstrija 1,38 29,4 67,2 81,6 4,4 38,3 16,4 20,5 21,8 5,40 25,50 23,4 83% 34,0 73,9 92% 

Poljska 1,31 28,4 55,5 70,2 9,6 19,5 17,8 31,3 22,7 10,60 28,60 21,6 82% 8,2 66,2 91% 

Portugalska 1,35 29,4 66,3 79,1 8,9 33,6 16,8 24,7 15 11,70 28,50 22,4 86% 16,6 72,5 94% 

Romunija 1,42 26,7 57,9 71 6,4 26,7 16,6 14,3 13,6 7,60 28,30 21,8 82% 6,0 66,0 95% 

Slovenija 1,38 29,8 67,1 77,5 4,9 50,8 18,3 41,1 21,7 8,10 30,00 22,3 82% 17,4 75,3 94% 

Slovaška 1,27 28,1 58,7 76 11,2 28,8 16,4 16,1 13,4 11,50 30,20 21,9 78% 10,4 58,6 85% 

Finska 1,83 30 72,5 77,2 6,9 40,6 20,5 55,4 39,3 7,00 22,00 24,5 94% 35,3 73,5 94% 

Švedska 1,88 30,6 77,1 83,1 6,1 54,8 19,8 46,9 35,2 7,00   25,2 91% 39,0 75,8 95% 

Anglija 1,86 29,3 68,4 82,2 5,3 44,4 16,1 40,1 36,9 5,00   22,7 86% 35,3 72,6 91% 

Islandija 2,09 29,6 81,4 91,5 2,3 63,8 19,8 37,4 35,3     26,2 83% 50,3 77,1 93% 

Norveška 1,9 29,9 77,5 84,3 2,5 54,5 18,4 49,6 37,9 3,00   24,8 90% 62,3 79,1 96% 

Švica 1,46 30,9 73,9 88,7   16,2 17 29,7 43,3 4,70   24,1 83% 45,8 80,4 95% 
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Belgija 1,85 29,6 61,3 74,7 7 44,6 19,6 48,6 37,4 9,00 25,50 20,7 81% 33,2 75,7 95% 

Bolgarija 1,56 26,5 65,4 76,1 5,6 51,1 16 34,5 19,7 6,40 29,30 21,6 88% 4,8 66,7 91% 

�eška 1,51 29,3 62,5 82 4,4 36,3 17,6 15,9 14,8 4,10 27,30 22,2 75% 15,4 63,1 86% 

Danska 1,89 30,4 75,5 83,9 3,5 46,2 18,8 41,8 36,8 3,40   25,2 89% 43,9 79,8 96% 

Nem�ija 1,38 30,1 67,8 80,1 7,5 32,1 17,6 27 28,3 8,40 23,90 23,5 84% 31,1 70,2 94% 

Estonija 1,72 28,7 72,8 81,7 5,5 59 18,1 39,6 28,6 5,20 24,60 22,1 96% 12,3 63,5 84% 

Irska 2,06 31,3 64,1 80,4 6,4 33,4 16,8 52,5 39,8 6,80 24,80 20,8 79% 41,6 76,1 96% 

Gr�ija 1,47 30,2 52,5 80,4 7,9 5,9 17,3 27,9 23,4 13,10 28,50 22,1 65% 21,6 63,6 89% 

Španija 1,45 30,8 58,3 78,1 11,3 33,2 16,9 44,7 35,3 13,60 28,30 22,3 73% 24,3 72,3 96% 

Francija 2,01 29,8 65,5 75,5 7,5 52,6 16,4 45,2 37,1 9,20 23,40 20,6 90% 31,0 72,8 93% 



Priloga 6 

 

Hrvaška 1,55 28,7 55,2 70,7 8,4 12 15,8 21,4 15,8 10,00 31,20 20,8 80% 11,2 68,7 91% 

Italija 1,45 31,1 50,6 75,4 6,7 18,9 17,3 23,5 14,9 11,00 29,70 22,2 67% 27,6 55,4 88% 

Ciper 1,48 30,1 68,2 85,2 3,7 8,9 14,7 52,9 41,3 4,80 26,40 20,9 83% 23,9 80,9 99% 

Latvija 1,58 28,1 72,1 79,7 7,7 43,2 18,1 34,9 19,3 8,50 27,70 22,6 99% 11,2 72,6 92% 

Litva 1,45 28,1 68,7 75,6 5,8 26,6 19 48,3 31,3 6,10 26,70 21,6 99% 10,2 74,8 97% 

Luksemburg 1,61 30,5 60,1 77,2 4,9 30,2 14 42,7 36,9 10,80 26,30   75% 76,7 72,2 97% 

Madžarska 1,35 28,9 55,1 69 7,8 39,5 17,7 26,3 18,6 9,10 28,20 22,2 84% 10,7 60,5 88% 

Malta 1,43 29,2 39,4 78,2 6 25,4 15 21,5 20,7 4,60 30,00 20,7 50% 15,0 70,5 89% 

Nizozemska 1,77 30,7 72,2 85,5 3,1 41,2 17,8 41,8 38,5 2,20 23,40 21,5 85% 38,7 84,2 96% 

Avstrija 1,41 29,5 68,6 81,7 3,8 38,8 16,6 22,4 21,9 4,80 25,60 23,7 85% 35,1 75,1 93% 

Poljska 1,39 28,5 57,3 73 7,1 19,9 17,8 35 24,4 8,20 28,60 21,7 81% 9,5 68,1 90% 

Portugalska 1,39 29,6 67 79,4 8,5 36,2 18,3 26,4 17 10,80 28,80 22,5 86% 16,9 73,9 94% 

Romunija 1,53 26,7 57,3 71,6 5,8 27,4 17,6 17,1 14,9 6,70 28,40 21,9 80% 6,9 65,5 95% 

Slovenija 1,53 29,9 68,5 77,4 4,4 52,8 18,5 38,4 24,3 6,50 30,00 22,2 83% 18,8 78,8 96% 

Slovaška 1,34 28,3 60,3 77,4 9,6 30,1 16,5 17,6 14 10,50 30,40 22,2 79% 12,1 61,4 86% 

Finska 1,85 30,1 73,1 78,4 6,4 40,7 20,5 56,6 35 6,70 22,00 24,6 93% 36,5 73,7 94% 

Švedska 1,91 30,6 77,2 83,5 6,2 54,7 19,5 47,7 36,6 6,70   25,3 91% 38,2 76,4 95% 

Anglija 1,91 29,3 68,8 81,8 5,6 45,4 16,2 41 38,3 5,70   22,3 86% 30,8 73,0 92% 

Islandija 2,15 29,8 80,4 89,9 3 64,1 19,8 41,3 35,5     26,6 84% 33,7 73,1 92% 

Norveška 1,96 29,9 78,6 84,8 2,5 55 18,3 54,8 38 3,50   24,6 90% 66,4 82,2 98% 

Švica 1,48 31 76 88,5   17,1 17,1 34,4 48 3,80   24 85% 48,8 83,9 97% 
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Belgija 1,84 29,6 61 73,2 7,9 45,5 19,6 47,7 36,4 10,30   20,7 82% 32,4 75,5 96% 

Bolgarija 1,66 26,7 64 73,8 6,8 53,4 16 35,6 20,4 8,10 25,40 21,5 89% 4,8 62,1 90% 

�eška 1,51 29,4 61,4 80,2 6,7 38,8 17,8 18,7 16,4 8,20 29,20 22,3 75% 14,1 61,2 87% 

Danska 1,84 30,5 74,5 80,5 6 46,8 18,8 46,5 35 8,00 27,20 25,2 92% 41,7 77,7 99% 

Nem�ija 1,36 30,2 68,7 79,6 7,8 32,7 17,7 29,2 29,6 9,30   23,2 85% 30,0 71,4 96% 

Estonija 1,7 28,9 68,8 71 13,5 59,2 18,2 41,9 29,8 15,00 24,10 22,1 104% 10,6 63,0 91% 

Irska 2,06 31,2 61,8 72,1 12 33,4 16,6 55 42,8 14,70 24,30 20,2 86% 37,0 72,4 100% 

Gr�ija 1,49 30,4 52,7 78,8 9,7 6,6   29,1 24 15,00 24,90   66% 21,2 63,8 91% 

Španija 1,38 31 56,3 71 17,9 34,5 17 44,9 34,3 22,10 28,30 22,4 78% 23,3 67,2 99% 

Francija 2 29,9 64,9 74,2 9,1 53,7 16,3 47,4 38,9 11,80 28,20 20,5 91% 30,0 72,3 94% 

Hrvaška 1,58 28,9 55,4 68,2 9,1 12,9 15,8 23,8 17,5 11,70 23,30 20,7 84% 10,5 66,0 92% 

Italija 1,45 31,2 49,7 73,8 7,8 19,8 17,3 23 15 13,20 31,60 22,2 68% 26,4 53,2 88% 

Ciper 1,47 30,3 68,3 82,8 5,4 11,7 15,1 49,3 40,2 6,90 29,60 21,2 89% 22,8 78,4 98% 

Latvija 1,46 28,4 66,8 67,4 17,5 43,5 18,2 40,5 20 19,50 26,20 22,4 109% 8,8 65,0 96% 

Litva 1,5 28,5 67,2 66,8 13,8 25,4 19,2 48 32,8 15,10 28,10 21,7 109% 8,5 75,8 101% 

Luksemburg 1,59 30,7 61,5 79 5,1 32,1 14 44,9 48,4 6,70 26,60   76% 72,4 78,0 97% 

Madžarska 1,32 29,1 54,4 67 10 40,8 17,6 28,8 19 12,20 25,90 22,2 85% 9,3 58,7 89% 

Malta 1,42 29,2 39,8 77,1 6,9 27,4 15,3 22,9 19,7 5,20 28,30 20,7 51% 14,9 68,9 89% 

Nizozemska 1,79 30,7 72,7 84,9 3,7 43,3 17,9 42,6 38,4 3,40 30,10 21,5 86% 37,4 84,1 97% 

Avstrija 1,39 29,7 69,4 80,1 4,8 39,3 16,8 24 23 6,20 23,40 23,8 87% 34,3 76,7 95% 

Poljska 1,4 28,6 57,6 72,6 8,1 20,2 18 38,4 27,3 9,80 25,40 21,7 82% 8,2 66,8 90% 

Portugalska 1,34 29,7 66,1 76,5 10,6 38,1 18,7 24,8 17,5 12,00 28,30 22,1 88% 16,6 74,8 97% 

Romunija 1,57 26,8 56,3 70,7 6,9 28 18 18,5 15,2 8,40 28,70 22,1 80% 5,9 63,5 95% 

Slovenija 1,53 30 67,9 75,6 5,9 53,6 18,4 39,3 24,6 10,10 28,50 22,2 85% 17,7 73,6 95% 

Slovaška 1,44 28,5 58,2 74,6 12,1 31,6 16,5 19,8 15,5 13,70 29,90 22,2 78% 11,8 58,7 87% 

Finska 1,86 30,1 72,4 74,7 8,2 40,9 20,4 55,5 36,6 9,70 30,60 24,5 97% 33,9 71,1 95% 

Švedska 1,94 30,7 75,7 80,9 8,3 54,4 19,6 50 38,1 9,60   25,3 92% 33,3 74,1 96% 

Anglija 1,89 29,4 68,2 79,6 7,6 46,3 16,4 42,3 40,7 8,30   22,3 88% 26,7 72,1 93% 

Islandija 2,23 29,9 77,8 83,2 7,2 64,4 19,9 45,9 37,7 10,70   26,6 91% 28,8 67,3 94% 

Norveška 1,98 30 77,9 83,1 3,2 55,1 18,2 56,4 37,9 3,60   24,6 92% 57,7 80,1 97% 

Švica 1,5 31,2 75,6 87,7   17,9 17,1 38,1 48,8 6,90   23,9 86% 49,8 79,7 96% 
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Belgija 1,86 29,8 61,6 73,5 8,3 45,9 19,7 50 39 11,60 25,40 20,7 83% 33,6 74,1 96% 

Bolgarija 1,57 27 61,7 69,1 10,3 54,1 16,2 35,5 20,7 12,70 30,00 21,6 91% 4,9 61,0 93% 

�eška 1,51 29,6 60,9 79,6 7,3 40,3 18 22,3 18,6 9,40 27,00 22,4 75% 14,9 60,3 86% 

Danska 1,87 30,6 73 78,6 7,5 47,3 19,2 45,9 36,7 10,60 21,20 24,8 93% 43,5 72,3 98% 

Nem�ija 1,39 30,4 69,6 80,1 7,1 33,3 17,9 29,7 29,9 8,40 24,10 23,1 86% 31,5 72,4 96% 

Estonija 1,72 29,2 65,7 67,7 16,7 59,1 18 47,7 32,2 17,70 24,20 22,2 104% 11,0 63,2 92% 

Irska 2,05 31,4 60,2 69,1 13,9 33,8 17,1 55,5 44,4 17,00 25,10 20,3 88% 36,2 69,7 101% 

Gr�ija 1,51 30,3 51,7 76,2 12,8 7,3 17,9 31,4 25,7 19,70 28,40 23,5 68% 20,3 60,3 90% 

Španija 1,37 31,2 55,8 69,1 19,9 35,5 17,4 45,9 35,7 25,20 28,50 22,5 79% 23,2 65,2 99% 

Francija 2,03 30 64,8 73,8 9,3 55 16,4 47,6 39,2 12,20 23,50 20,6 91% 30,8 72,3 94% 

Hrvaška 1,55 29,2 53 64,7 11,8 13,3 16,2 27,8 21 17,60 32,10 20,8 86% 10,5 66,9 98% 

Italija 1,46 31,3 49,5 72,8 8,4 21,5 17,3 24,2 15,5 14,70 29,70 22,2 69% 26,8 50,8 88% 

Ciper 1,44 30,4 68,8 81,7 6,3 15,2 15 48,9 41,3 8,70 25,80 21,5 92% 23,0 78,8 98% 

Latvija 1,36 28,6 64,9 65,1 19,5 44,4 18 41,4 23,4 21,20 28,00 22,2 111% 8,6 66,6 96% 

Litva 1,5 28,9 65 63,5 17,8 25,7 19,1 50,8 36,4 20,80 26,80 21,6 112% 9,0 72,9 105% 

Luksemburg 1,63 30,8 62 79,2 4,6 34 14,1 47,4 44,8 5,30 26,20   77% 77,6 75,9 93% 

Madžarska 1,25 29,3 55 66 11,2 40,8 17,6 30,7 21 14,30 28,70 22,1 87% 9,8 57,8 89% 

Malta 1,36 29,4 41,5 77,9 6,9 25,3 15,8 24,7 18,2 6,30 31,00 20,7 53% 15,9 70,6 91% 

Nizozemska 1,79 30,8 70,8 82,8 4,5 44,3 18 44,4 38,4 4,40 23,30 21,4 86% 38,0 82,6 97% 

Avstrija 1,44 29,8 69,6 80,2 4,4 40,1 17,1 24,5 22,5 5,90 25,60 24,1 87% 35,2 76,7 96% 

Poljska 1,38 28,8 57,3 71,3 9,7 20,6 18,1 40,4 29,5 12,00 28,20 21,7 81% 9,3 66,4 91% 

Portugalska 1,39 29,8 65,6 75,4 12 41,3 18,6 29,4 17,7 14,40 28,70 22,1 89% 17,0 71,9 97% 

Romunija 1,54 27 55,9 70,8 7,3 27,7 17,9 19,6 16,7 9,90 28,70 22,3 79% 6,3 62,2 93% 

Slovenija 1,57 30,1 66,5 74 7,3 55,7 18,5 44 26,4 13,00 29,50 22,2 85% 17,7 73,1 97% 

Slovaška 1,43 28,6 57,4 71,9 14,5 33 16,6 26,2 18,2 16,70 30,60 22,3 80% 12,4 59,6 89% 

Finska 1,87 30,2 71,5 74,5 8,4 41,1 20,5 54 37,7 9,20 21,90 24,7 95% 34,9 70,7 95% 

Švedska 1,98 30,7 75 81,1 8,6 54,2 19,9 51,1 39,8 10,00 20,30 24,9 90% 39,4 72,6 96% 

Anglija 1,92 29,5 67,9 79,3 7,8 46,9 16,7 45,1 40,9 8,20   22 87% 28,9 71,4 93% 

Islandija 2,2 30 77,6 83,1 7,6 64,3 20,4 47,5 34,5 9,40   26,4 93% 31,5 66,1 92% 

Norveška 1,95 30,1 76,9 82,1 3,6 54,8 18,4 55,2 39,7 5,30   24,5 91% 66,2 77,3 98% 

Švica 1,52 31,2 74,6 87,6   18,6 17,3 40,9 47,5 6,60   24 85% 55,7 78,7 96% 
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Belgija 1,81 29,9 61,5 73 7,2 50 19,6 48,1 37,1 9,90 25,40 20,7 84% 34,6 73,0 95% 

Bolgarija 1,51 27,1 59,8 66 11,3 56,1 16,4 34,2 20,9 15,00 29,90 21,7 90% 5,5 59,1 94% 

�eška 1,43 29,7 61,7 79,9 6,7 41,8 18,1 26,1 21,5 7,90 27,20 22,4 76% 15,6 61,1 86% 

Danska 1,75 30,7 72,4 79 7,6 49 19,6 48 34,7 11,00 21,00 24,6 91% 44,2 69,1 95% 

Nem�ija 1,36 30,5 71,1 81,4 5,9 33,9 18,1 31,6 29,9 7,00 24,00 23,3 86% 33,0 74,5 96% 

Estonija 1,61 29,5 67,6 73,5 12,3 59,7 18,2 50,2 30,5 13,70 24,50 22,5 97% 12,3 68,0 93% 

Irska 2,03 31,5 59,4 68,2 14,7 33,9 17,3 56 43,1 19,60 25,50 20,4 89% 37,4 67,8 102% 

Gr�ija 1,39 30,6 48,6 71,1 17,9 7,4 18,1 31,7 26,2 29,60 28,80 23,6 68% 18,7 53,0 90% 

Španija 1,34 31,4 55,5 67,6 21,4 37,4 17,7 45 36,3 26,90 28,50 22,6 81% 23,0 62,8 98% 

Francija 2,01 30 64,7 74 9,2 55,8 16,5 47,5 39 12,60 23,60 20,6 91% 31,5 70,9 94% 

Hrvaška 1,48 29,3 50,9 63,2 13,5 14 16,2 30 19,4 22,10 32,40 21,1 83% 10,4 58,6 93% 

Italija 1,44 31,4 49,9 72,6 8,4 23,4 17,3 24,7 15,9 14,40 29,70 22,1 69% 27,3 50,8 88% 

Ciper 1,35 30,5 67,7 79,6 7,9 16,9 14,9 52 39,7 10,00 26,40 21,5 93% 22,9 79,3 100% 

Latvija 1,33 28,7 65,3 67,5 16,2 44,6 18,1 46,7 25 16,60 27,70 22,2 107% 9,8 67,4 94% 

Litva 1,55 28,9 66,6 67,2 15,4 27,7 19,1 52,9 38,2 15,70 26,50 21,5 108% 10,3 73,4 100% 

Luksemburg 1,52 30,8 61,9 78,1 4,8 34,1 15 47,4 49,1 6,30 25,90 23,6 77% 81,7 76,8 96% 

Madžarska 1,26 29,4 54,9 66,8 10,9 42,3 17,7 33,4 23,2 12,70 28,50 22,1 85% 10,1 58,1 88% 

Malta 1,45 29,8 43,4 78,9 6,4 23 15 21,9 20,9 5,70 31,10 21 55% 16,6 74,3 92% 

Nizozemska 1,76 30,9 71,4 82,6 4,4 45,3 19 44,8 37,3 4,60 23,40 22 87% 38,5 82,4 98% 

Avstrija 1,43 30 69,6 80,8 4,2 40,4 17,1 24,5 23,1 5,30 25,60 24,3 86% 36,8 77,0 95% 

Poljska 1,3 28,9 57,2 71,9 9,7 21,2 18,1 43,2 30 12,00 28,50 21,7 80% 9,8 65,5 90% 
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Portugalska 1,35 30,1 64,8 73,4 12,9 42,8 18,4 30,5 21,7 15,90 28,60 22,1 90% 16,7 72,1 97% 

Romunija 1,46 27,1 55,7 69,9 7,4 30 17,5 21 19,7 9,80 28,90 21,9 80% 6,6 63,6 94% 

Slovenija 1,56 30,1 64,8 71,8 8,2 56,8 18,4 47,3 29,4 14,20 29,20 22 85% 18,0 72,4 97% 

Slovaška 1,45 28,9 57,4 72,5 13,7 34 16,5 27,3 19,4 16,80 30,80 22,3 79% 13,0 58,0 88% 

Finska 1,83 30,3 71,9 75,6 7,8 40,9 20,6 55 37,1 8,90 21,90 24,9 94% 36,5 70,9 95% 

Švedska 1,9 30,8 76,5 82,1 7,8 54,3 19,8 53,5 40,5 8,60 20,30 24,8 91% 42,9 74,7 96% 

Anglija 1,91 29,7 67,9 79,4 8 47,3 16,6 48,6 43 8,90   21,8 87% 29,5 70,7 92% 

Islandija 2,02 30,1 77,9 83,3 7,1 65 20,3 53,1 36,1 8,50   26,2 94% 33,1 70,2 94% 

Norveška 1,88 30,3 77,1 82,1 3,3 55 18,4 56,4 41,5 4,90   24,2 91% 72,3 77,4 97% 

Švica 1,52 31,4 75,4 88,2   19,3 17,2 41,2 46,5 5,60   23,9 85% 63,4 79,9 95% 
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Belgija 1,79 30 61,7 72,7 7,6 52,3 19,6 50,7 37,1 11,10 24,90 20,8 84% 35,1 72,2 95% 

Bolgarija 1,5 27,1 60,2 65,8 12,3 57,4 16,4 33,6 20,5 15,90 29,70 21,8 91% 5,6 58,5 93% 

�eška 1,45 29,8 62,5 80,2 7 43,4 18,1 29,1 22,4 8,90 27,00 22,4 76% 15,3 60,3 86% 

Danska 1,73 30,7 72,2 78,6 7,5 50,6 19,8 52,6 33,7 11,00 21,10 24,5 92% 44,9 68,3 96% 

Nem�ija 1,38 30,6 71,5 81,8 5,5 34,5 18,2 32,9 31 6,50 23,80 23,4 86% 33,6 74,0 96% 

Estonija 1,56 29,6 69,3 75,2 10 58,4 18,1 50,4 28,1 10,80 24,30 22,7 97% 13,3 63,6 89% 

Irska 2,01 31,5 59,4 68,1 14,7 35,1 17,5 57,9 44 17,30 25,40 20,4 89% 37,6 67,9 100% 

Gr�ija 1,34 30,7 45,2 65,3 24,3 7,6 18,3 34,2 27,6 37,50 29,10 23,9 69% 17,5 49,4 93% 

Španija 1,32 31,6 54 64,5 24,8 35,5 17,9 45,3 35 32,20 28,90 22,4 83% 22,6 59,6 100% 

Francija 2,01 30,1 65,1 73,8 9,8   16,5 48,6 38,5 12,90 23,50 20,6 91% 31,9 70,0 94% 

Hrvaška 1,51 29,4 50,2 60,6 15,9 15,4 16,4 28,8 19,4 23,20 32,70 21,2 84% 10,3 57,6 94% 

Italija 1,43 31,4 50,5 71,6 10,7 28 17,1 26,3 17,2 17,90 29,70 22,2 71% 26,8 49,9 89% 

Ciper 1,39 30,6 64,8 76,1 11,9 18,6 14,9 55,5 43,6 15,80 26,90 21,7 93% 22,5 73,1 98% 

Latvija 1,44 28,8 66,4 70 15 45 17,9 48,1 26,2 14,60 27,90 22,1 104% 10,9 70,1 95% 

Litva 1,6 29 67,9 69,1 13,4 28,8 18,9 56,7 40,3 14,30 26,00 21,4 107% 11,2 74,4 98% 

Luksemburg 1,57 31 64,1 78,5 5,1 37,1 15,1 48,9 50,4 6,70 26,20 22,8 79% 82,4 75,3 96% 

Madžarska 1,34 29,4 56,4 68,1 10,9 44,5 17,7 35,5 24,7 14,00 28,70 22,2 86% 9,9 60,0 90% 

Malta 1,43 29,8 46,8 79 6,3 25,7 15,2 24 20,7 5,40 30,40 21,1 58% 17,2 75,9 93% 

Nizozemska 1,72 30,9 71,9 82,5 5,3 46,6 19,1 44,6 39,8 5,50 23,60 22 88% 38,2 81,6 98% 

Avstrija 1,44 30,2 70,3 80,9 4,3 41,5 17,2 26,6 26 5,80 25,60 24,3 87% 37,6 79,5 96% 

Poljska 1,3 28,9 57,5 72 10,1 22,3 18,3 46,5 31,9 13,10 28,50 21,7 81% 10,0 64,6 90% 

Portugalska 1,28 30,2 63,1 69,9 15,8 45,6 18 30,1 24,3 20,10 28,80 22 92% 16,1 70,4 99% 

Romunija 1,53 27,2 56,3 71,4 7 31 16,9 23,2 20,5 10,70 29,10 21,8 79% 6,7 62,8 94% 

Slovenija 1,58 30,1 64,6 71,8 8,9 57,6 18,5 49,6 29,5 15,00 29,10 22,1 85% 17,5 68,4 94% 

Slovaška 1,34 28,7 57,3 72,8 14 35,4 16,4 28,2 19,4 17,90 30,90 22,2 79% 13,4 57,2 87% 

Finska 1,8 30,4 72,5 75,5 7,7 41,5 20,5 55,4 36,7 8,90 21,90 25 95% 36,9 71,0 95% 

Švedska 1,91 30,9 76,8 81,9 8 54,5 19,9 53,7 42,4 9,50 19,90 24,7 92% 44,5 74,3 97% 

Anglija 1,92 29,8 68,4 80 7,9 47,6 16,6 50,2 44 8,70   21,6 87% 32,0 69,7 91% 

Islandija 2,04 30,1 79,1 84,4 6 66,9 20,6 51,2 34,5 7,50   26 93% 34,5 71,8 96% 

Norveška 1,85 30,3 77,3 82,4 3,2 54,9 18,3 55,9 39,9 4,30   24,2 91% 79,0 77,9 98% 

Švica 1,52 31,5 76 87,9   20,2 17,4 40,5 47,2 5,60   23,8 85% 64,8 79,6 95% 

 
Vir: EUROSTAT 
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ANKETA: ANALIZA EKONOMSKIH DEJAVNIKOV RODNOSTI V SLOVENIJI 

 

Sem študentka magistrskega programa Ekonomija na Fakulteti za management v Kopru, 

Univerza na Primorskem. Pod mentorstvom izr. prof. dr. Žiga �eparja izdelujem magistrsko 

nalogo z naslovom Analiza ekonomskih dejavnikov rodnosti v Sloveniji. Na Vas se obra�am s 

prošnjo za sodelovanje v anketi, ki predstavlja temelj raziskave. Rezultati bodo uporabljeni le 

v združeni obliki in za namen izdelave magistrske naloge. 

 

Že vnaprej se zahvaljujem za vaše iskrene odgovore. 

 

Majda Mali  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Priloga 7 

 

1. Spol:  

 

 Moški  

 Ženski  

 

2. Koliko ste stari?  
 

 
 

3. Živim  
 

 na podeželju (do 3000 prebivalcev)  
 v manjšem mestu (nad 3000 prebivalcev)              
 v ve�jem mestu (nad 20.000 prebivalcev)  
 v velemestu (nad 100.000 prebivalcev)  

 
4. Zaposlitveni status   

 
 zaposlen za dolo�en �as  
 zaposlen za nedolo�en �as  
 delam honorarno preko podjemne pogodbe  
 delam preko študentskega servisa  
 samozaposlen  
 nezaposlen  

 
5. Vaša dosežena izobrazba   

 
 osnovnošolska izobrazba ali manj  
 srednješolska izobrazba  
 višja ali visokošolska izobrazba (zaklju�ena fakulteta)  
 magistrska izobrazba po starem ali novem sistemu ali ve�  

 
 

6. Kako bi ocenili družinski neto dohodek: vaš+partnerjev (vsi mese�ni dohodki brez 
dodatkov za malico in prevoz)   
 
 

  EUR 
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7. Za otroke oz. za ve�je število otrok se ne bi odlo�il, ker (obkrožite najve� tri, lahko 
pa tudi samo en dejavnik):   
 

 imam toliko otrok, kot sem jih želel  
 imam zdravstvene probleme/razloge  
 imam premajhno stanovanje/hišo  
 sem prestar  
 so otroci velik strošek  
 mi službene obveznosti in položaj v službi tega ne dovoljujejo  
 je država s svojim spodbudami premalo naklonjena velikim družinam  
 družba s svojim sistemom vrednot ni naklonjena velikim družinam  
 želim ohraniti svojo sedanjo življenjsko raven  
 je gospodarsko stanje v državi preve� negotovo in se bojim za finan�no prihodnost 

družine  
 so moji prihodki prenizki za števil�nejšo družino  
 Drugo:  

 
8. Splošno zadovoljstvo s kvaliteto življenja   

 
 popolnoma 

zadovoljen 
precej 

zadovoljen 
srednje 

zadovoljen 
precej 

nezadovoljen 
popolnoma 

nezadovoljen 

Kako bi ocenili svojo trenutno splošno 
zadovoljstvo s kvaliteto življenja (družinsko 
življenje, služba, zaslužek, prosti �as ...) 

     

 
9. V preglednici so nekateri dejavniki, ki bi lahko vplivali na na�rtovanje družine in 

otrok. Pri odlo�itvi za prve in nadaljnje otroke lahko vplivajo razli�ni dejavniki. 
Pozorno preberite dejavnike in pri vsakem dejavniku obkrožite, kako menite, da 
vpliva na odlo�itev za prvega, drugega oz. tretjega otroka. 
Dejavniki odlo�itve za prvega otroka  
 

 odlo�ilno 
vpliva 

spodbudno 
vpliva 

srednje 
vpliva 

malo vpliva sploh nima 
vpliva 

vaša starost      
zaklju�eno šolanje      
rešen stanovanjski problem      
urejeno finan�no stanje      
poro�enost      
redna zaposlitev      
velika osebna želja      
vsi znanci so že imeli otroke      
velika osebna želja partnerja/ke      
pla�ana porodniška (1 leto)      
pla�an o�etovski dopust      
otroški dodatek      
pravica do krajšega delovnega �asa      
dav�ne olajšave zaradi otrok      
programi za varstvo otrok (subvencije 
vrtcev)      
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10. Dejavniki odlo�itve za drugega otroka  
 
 

 odlo�ilno 
vpliva 

spodbudno 
vpliva 

srednje 
vpliva 

malo vpliva sploh nima 
vpliva 

vaša starost      
zaklju�eno šolanje      
rešen stanovanjski problem      
urejeno finan�no stanje      
poro�enost      
redna zaposlitev      
velika osebna želja      
vsi znanci so imeli dva otroka      
velika osebna želja partnerja/ke      
pla�ana porodniška (1 leto)      
pla�an o�etovski dopust      
otroški dodatek      
pravica do krajšega delovnega �asa      
dav�ne olajšave zaradi otrok      
programi za varstvo otrok (subvencije 
vrtcev)      

bratec/sestrica potrebuje družbo      
 
 
 

11. Dejavniki odlo�itve za tretjega otroka  
 

 odlo�ilno 
vpliva 

spodbudno 
vpliva 

srednje 
vpliva 

malo vpliva sploh nima 
vpliva 

vaša starost      
zaklju�eno šolanje      
rešen stanovanjski problem      
urejeno finan�no stanje      
poro�enost      
redna zaposlitev      
velika osebna želja      
znanci/sorodniki imajo velike družine      
velika osebna želja partnerja/ke      
pla�ana porodniška (1 leto)      
pla�an o�etovski dopust      
otroški dodatek      
pravica do krajšega delovnega �asa      
dav�ne olajšave zaradi otrok      
programi za varstvo otrok (subvencije 
vrtcev)      

prihajam iz velike družine      
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12. Na vprašanja v nadaljevanju odgovarjajo samo tisti, ki otroke že imajo. Ali že imate 
otroke?  
 

 da  
 ne  

 
13. Starost prvega otroka:  

 
 

 
14. Število otrok:  

 
 

 
15. Nameravam imeti še   

  
 
 

16. Ali ste otroke/družino na�rtovali?  
 

 da  
 ne  
 delno (na primer: otroke smo si želeli, vendar so prišli prej, kot smo na�rtovali)  

 
17. Ali ste bili ob rojstvu prvega otroka poro�eni?  

 
 da  
 ne  

 
 

18. Ob rojstvu prvega otroka sem bil:   
 

 zaposlen za dolo�en �as  
 zaposlen za nedolo�en �as  
 delal honorarno preko podjemne pogodbe  
 delal preko študentskega servisa  
 samozaposlen  
 nezaposlen    

 
19. Ob rojstvu prvega otroka je bil vaš partner:   

 
 zaposlen za dolo�en �as  
 zaposlen za nedolo�en �as  
 delal honorarno preko podjemne pogodbe  
 delal preko študentskega servisa  
 samozaposlen  
 nezaposlen   

 
 
  

   

   

 otrok 
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20. Vaša dosežena izobrazba ob rojstvu prvega otroka:   
 

 osnovnošolska izobrazba ali manj  
 srednješolska izobrazba  
 višja ali visokošolska izobrazba (zaklju�ena fakulteta)  
 magistrska izobrazba po starem ali novem sistemu ali ve�  

 
 

21. Razvrstite spodnje vrednote/opcije po stopnji pomembnosti za vas: 1–mi pomeni 
najve�; 8–mi pomeni najmanj  
 
 

VSEŽIVLJENJSKO IZOBRAŽEVANJE     
OTROCI      

DELO/SLUŽBA      
DENAR      
UGLED      

ŠPORT/HOBIJI      
PRIJATELJI      
DRUŽINA      

 
 
22. Pod družinsko politiko razumemo celoto socialnih, ekonomskih, pravnih, 

pedagoških, zdravstvenih in drugih ukrepov, ki jih država izvaja za ve�jo kakovost 
življenja družin in posameznih družinskih �lanov. V zaklju�nem vprašanju vas 
prosim za vaše mnenje o družinski politiki pri nas. Dobrodošle so pohvale, kritike in 
predlogi za izboljšanje le-te ...   
 
 

  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 


