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POVZETEK 

Namen magistrskega dela je proučiti in predstaviti vzroke, ki vplivajo na dolžino življenjske 

dobe prebivalstva v svetu. Predvsem nas je zanimalo, kateri dejavniki in v kolikšnem obsegu 

vplivajo na dolžino življenjske dobe. Poleg tega smo preučili, kakšne so ekonomske 

implikacije v primeru Slovenije. Na podlagi vzorca 187 držav iz celega sveta smo proučili 

značilnosti izbranih dejavnikov, ki so vključeni v raziskavo. Ugotovili smo, da na življenjsko 

pričakovanje ob rojstvu pozitivno vplivajo pričakovana leta šolanja in mestno prebivalstvo, 

negativno pa vplivajo neenakost med spoloma, razmerje zaposlenosti med ženskim in moškim 

spolom in delež rojstev na 100 žensk, starih od 15-19 let. 

Ključne besede: življenjsko pričakovanje ob rojstvu, staranje, pričakovana leta šolanja, 

neenakost med spoloma, rodnost 

 

SUMMARY 

The purpose of the master thesis is to investigate and present the causes which affect the 

length of life span of the population in the world. In particular we wanted to find out which 

factors and to what extent affect the length of life span. In addition, we examined what are the 

economic implications in the case of Slovenia. Based on the sample of 187 countries all over 

the world, we investigated the characteristics of selected factors that are included in the 

research. We found out that expected years of schooling and urban populations have a 

positive impact on life expectancy at birth, while gender inequality, labor force participation 

rate and adolescent fertility rate have a negative impact. 

Keywords: life expectancy at birth, aging, expected years of schooling, gender inequality, 

fertility 
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1 UVOD 

Staranje prebivalstva je eden večjih družbenih in gospodarskih izzivov Evrope 21. stoletja. 

Zadeva cel svet, kakor tudi EU. Leta 2025 bo več kot 20 % evropskih prebivalcev starih 65 let 

ali več, zlasti pa se bo povečalo število starostnikov v starosti 80 let in več (Evropska 

komisija 2013a). 

1.1 Opis raziskovalnega problema in teoretična izhodišča 

V današnjem času na svetu živi približno ena desetina prebivalstva starejšega od 60 let, 

strokovnjaki pa predvidevajo, da se bo v naslednjih štiridesetih letih ta delež krepko povzpel, 

oziroma celo podvojil.  

Kot primer: Število vseh prebivalcev Evropske unije bo leta 2060 sicer nekoliko naraslo (517 

milijonov v primerjavi s 502 milijona leta 2010), vendar bodo ljudje v povprečju precej 

starejši – 30 % evropskih prebivalcev bo starejših od 65 let. To je sicer lahko pomemben 

dosežek, vendar daljša življenjska doba obenem predstavlja pomemben izziv za gospodarstvo 

držav članic Evropske unije in sisteme socialne varnosti. Obseg in hitrost staranja 

prebivalstva sta odvisna od življenjskega pričakovanja ob rojstvu, rodnosti in priseljevanja. 

Življenjsko pričakovanje ob rojstvu naj bi se zvišalo s 76,7 let (leta 2010) na 84,6 let (leta 

2060) za moške in z 82,5 na 89,1 let za ženske. Stopnja rodnosti v EU naj bi se le nekoliko 

povečala, in sicer z 1,59 otroka na žensko leta 2010 na 1,71 otroka leta 2060. Skupni selitveni 

prirast v EU naj bi do leta 2060 znašal približno 60 milijonov oseb (Evropska komisija 

2013b).  

Doba prejemanja pokojnine se v Sloveniji povečuje. Tako je povprečna doba prejemanja 

pokojnine za ženske leta 2000 znašala 17 let in 1 mesec, leta 2011 pa že 21 let in 8 mesecev, 

medtem ko je moški leta 2000 v povprečju prejemal pokojnino 14 let in 9 mesecev, leta 2011 

pa 16 let in 4 mesece (Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 2012). 

Prav tako je vprašanje zdravstvene oskrbe vedno bolj pomembno, saj podaljševanje 

življenjske dobe vpliva na povečevanje zdravstvenih izdatkov.   

V okviru magistrske naloge smo preučili dejavnike, ki vplivajo na dolžino življenjske dobe ter 

ugotavljali njihovo povezanost in smer vplivanja ter nekatere ekonomske implikacije na 

primeru Slovenije (implikacije za zdravstveni sistem, pokojninski sistem in sistem 

izobraževanja). 

1.2 Namen in cilji raziskave 

Namen raziskave je bil proučiti in predstaviti vzroke, ki vplivajo na dolžino življenjske dobe 

prebivalstva v svetu. Predvsem nas je zanimalo, kateri dejavniki in v kolikšnem obsegu 
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vplivajo na dolžino življenjske dobe. Poleg tega smo preučili, kakšne so ekonomske 

implikacije v primeru Slovenije. 

Cilji raziskave: 

- proučiti literaturo (dosedanje raziskave, predstavljene v znanstvenih in strokovnih člankih 

ter teorijo, objavljeno v različnih monografijah …) na področju dejavnikov dolžine 

življenjske dobe na splošno; 

- določiti in opisati kazalnike, s katerimi merimo dejavnike dolžine življenjske dobe 

prebivalstva v svetu;  

- ugotoviti kateri so dejavniki, ki v primeru naše raziskave statistično značilno vplivajo na 

dolžino življenjske dobe ter ugotoviti moč in smer vpliva teh dejavnikov na dolžino 

življenjske dobe; 

- določiti korelacijo med izbranimi dejavniki; 

- opisati nekatere ekonomske implikacije, ki vplivajo na dolžino življenjske dobe v 

Sloveniji (zdravstveni sistem, pokojninski sistem, davčni sistem, sistem izobraževanja 

…); 

- oblikovati priporočila za vodenje učinkovitih politik na področjih, na katerih je 

pomembna dolžina življenjske dobe (na področju javnega zdravstva, javnega šolstva, 

pokojninskega sistema …). 

1.3 Hipoteze raziskave 

V tem poglavju predstavljamo hipoteze raziskave. V empiričnem delu naloge bomo testirali 

naslednje tri hipoteze. 

Hipoteza 1: Daljša pričakovana doba šolanja pozitivno vpliva na dolžino življenjske dobe. 

Hipoteza 2: Večji delež rojstev na 100 žensk, starih od 15-19 let, negativno vpliva na dolžino 

življenjske dobe. 

Hipoteza 3: Neenakost med spoloma negativno vpliva na dolžino življenjske dobe.  

Iz dosedanjih raziskav sledi, da na dolžino življenjske dobe vplivajo najrazličnejši socio-

ekonomski dejavniki. Pogosto se med njimi pojavljajo tudi izobraževanje, položaj žensk v 

družbi ter še mnogi drugi dejavniki, ki odražajo ekonomske razmere in življenjski standard ter 

bodo podrobneje predstavljeni v nadaljevanju te naloge. S postavljenimi hipotezami želimo na 

podatkih 187 izbranih držav preveriti, ali dejavniki, ki so v hipotezah omenjeni, statistično 

značilno vplivajo na dolžino življenjske dobe, v kateri smeri vplivajo nanjo ter s kakšno 

močjo. 
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1.4 Uporabljena metodologija 

V teoretičnem dela raziskave smo uporabili: 

- metodo kompilacije ali povzemanja rezultatov spoznanj drugih avtorjev iz dostopne tuje 

in domače literature; 

- metodo opisne analize pojasnjevanja stvarnosti z razčlenjevanjem sestavljenih miselnih 

stvaritev na njihove enostavnejše dele in prvine ter preučevanje vsakega dela oziroma 

prvine ločeno; 

- metodo sinteze za raziskovanje in pojasnjevanje stvarnosti z združevanjem v enovito 

celoto. 

V empiričnem delu raziskave smo pri statistični analizi podatkov uporabili osnovne opisne 

statistike, kot so računanje srednjih vrednosti, vrednosti variabilnosti podatkov, njihove 

porazdelitve, strukture ter dinamike, pri analizi dejavnikov pa smo uporabili kvantitativne 

metode znanstvenega raziskovanja, ki vključujejo t-teste za preverjanje razlik med 

aritmetičnimi sredinami med različnimi vzorci, χ2
 test ter korelacijsko in regresijsko analizo. 

Empirični del je po svoji naravi kvantitativna raziskava. Uporabili smo sekundarne podatke 

187 držav iz celega sveta, ki smo jih pridobili od United Nations Development Programme - 

Human Development Report iz leta 2005 (United Nations 2005) in 2013 (United Nations 

2013a). Usmerili smo se v poročilo iz leta 2013, vendar uporabili podatke za leto 2010, kot 

zanimivost pa smo preverili stanje iz leta 2005 in podatke med seboj primerjali. S programom 

SPSS smo proučili značilnosti različnih spremenljivk, ki so vključene v raziskavo, 

izračunavali opisne statistike (povprečja, standardne odklone, porazdelitve …) in uporabili 

metodo bivariatne in multivariatne regresijske analize ter analizo variance, s pomočjo katerih 

smo preverili, kako in kaj vpliva na dolžino življenjske dobe. 

Uporabili smo naslednje kazalnike, s katerimi smo ugotavljali obseg in smer vpliva na dolžino 

življenjske dobe:  

- poraba za javno zdravstvo (poraba za javno zdravstvo, izražena v odstotkih od BDP-ja), 

- bruto domači proizvod na prebivalca (bruto domači proizvod na prebivalca, izražen v 

ameriških dolarjih), 

- neenakost med spoloma (sestavljeno merilo, ki odraža potencialno izgubo zaradi 

neenakosti med ženskim in moškim spolom skozi tri dimenzije: reproduktivno zdravje, 

opolnomočenje ter trg dela), 

- pričakovana leta šolanja (pričakovano število let šolanja od vstopa v šolo), 

- razmerje zaposlenosti med ženskim in moškim spolom (razmerje med ženskim in 

moškim delovno aktivnim prebivalstvom (v starosti 15-64 let), ki se aktivno vključuje v 

trg dela), 
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- razmerje med ženskim in moškim spolom z vsaj srednješolsko izobrazbo (razmerje med 

ženskim in moškim spolom v starosti 25 let ali več, s pridobljeno sekundarno ali višjo 

stopnjo izobrazbe), 

- mestno prebivalstvo (populacija, ki živi na območjih, klasificiranih kot mestna področja, 

upoštevajoč kriterije posameznega območja oz. države) ter 

- delež rojstev na 100 žensk, starih od 15-19 let (število rojstev pri ženskah v starosti 15-19 

let na 100 žensk). 

1.5 Predpostavke in omejitve pri obravnavanju problema 

Pri pridobivanju podatkov, po temeljitem pregledu, večjih težav nismo imeli. Zelo veliko je 

dostopnega gradiva in opravljenih raziskav, predvsem pri United Nations Development 

Programme, kateri opravlja redne raziskave o razvitosti držav. Raziskave Human 

Development Report so opravljene enkrat letno. Podatke za države beležijo že dobrih 20 let. 

HDR imajo svojo metodologijo za izračun kazalnikov. HDR pridobiva podatke za izračun 

kazalnikov od mednarodnih organizacij kot so Svetovna banka, UNDESA, Mednarodna 

organizacija za delo ter Unesco statistični inštitut. Statistične podatke smo povzeli iz HDR-ja, 

v metodologijo, kako so bili kazalniki izračunani, se nismo spuščali, ampak smo 

predpostavljali, da so dovolj ustrezna merila pojavov, ki jih merijo. 

V raziskavi predpostavljamo, da je kazalnik življenjsko pričakovanje ob rojstvu ustrezno 

merilo za dolžino življenjske dobe. Metodološke predpostavke, povezane z regresijsko 

analizo, so podrobneje predstavljene in obravnavane v empiričnem delu naloge.  

Omejitev predstavljajo manjkajoči podatki v okviru analize dejavnikov dolžine življenjske 

dobe. Pri določenih državah manjkajo podatki za nekatere izbrane kazalnike, zato je vzorec 

določenih analiz manjši od 187 držav, katere smo si izbrali na začetku naloge, vendar zaradi 

velikosti vzorca to predstavlja le manjšo omejitev. Empirična analiza dejavnikov je omejena 

na socio-ekonomske dejavnike iz HDR-ja. Regresijska analiza dejavnikov dolžine življenjske 

dobe je omejena na vzorec držav celega sveta. Empirična analiza se nanaša na 187 držav 

celega sveta, le ekonomske implikacije se nanašajo na Slovenijo. 

Raziskava je tudi časovno omejena. Izbrali smo si obdobje pred finančno-gospodarsko krizo 

(2005) in med njo (2010). 
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2 TEORETIČNA IZHODIŠČA 

V poglavju o teoretičnih izhodiščih smo v prvem delu predstavili in prikazali, kako se 

spreminja življenjska doba. V drugem delu smo predstavili izbrane dejavnike, ki vplivajo na 

življenjsko pričakovanje ob rojstvu: 

- poraba za javno zdravstvo, 

- bruto domači proizvod na prebivalca, 

- neenakost med spoloma, 

- pričakovana leta šolanja, 

- razmerje zaposlenosti med ženskim in moškim spolom, 

- razmerje med ženskim in moškim spolom z vsaj srednješolsko izobrazbo, 

- mestno prebivalstvo ter 

- delež rojstev na 100 žensk, starih od 15-19 let. 

2.1 Spreminjanje dolžine življenjske dobe 

V prvem delu smo predstavili spreminjanje življenjske dobe v svetu, v drugem delu pa smo se 

osredotočili na države EU (27). S pomočjo grafov smo predstavili, kako se je v EU (27) skozi 

čas spreminjalo število rojstev, življenjsko pričakovanje ob rojstvu ter struktura prebivalstva. 

2.1.1 Staranje prebivalstva v svetu 

Staranje prebivalstva v svetu je rezultat kombinacije zmanjševanja rodnosti ter povečevanja 

življenjske dobe v različnih delih sveta (United Nations 2009).  

Proces staranja prebivalstva prikazujemo z: 

- rastjo srednje starosti prebivalstva, 

- povečanim indeksom staranja ter  

- naraščanjem odstotka starega prebivalstva. 

Srednja starost prebivalstva je starost, pri katerih je 50 % prebivalstva starejšega od srednje 

starosti, 50 % pa mlajšega od srednje starosti. Rast srednje starosti pomeni staranje 

prebivalstva. Srednja starost na svetovni ravni je leta 1995 znašala 25 let, leta 2010 pa 28,5 let 

(Statista 2014). Kar 31 držav je imelo leta 2010 srednjo starost višjo od 40 let, med njimi tudi 

Slovenija, kjer je srednja starost znašala 42,1 let (World by map 2012). 

Spodnja slika prikazuje srednjo starost prebivalstva v EU (27) v letih 1991, 2000 in 2010. 

Tako kot v svetu, se srednja starost povečuje tudi v EU. Vidimo, da je srednja starost v EU 

(27) višja kot v svetu. Leta 2010 je bila srednja starost v EU (27) 40,9 let.  
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Slika 1: Srednja starost prebivalstva v EU (27), leto 1991, 2000 in 2010 

Vir: Eurostat 2013a. 

Spodnja slika prikazuje srednjo starost prebivalstva v Sloveniji. Tako kot v EU (27), se 

srednja starost povečuje tudi v Sloveniji. V Sloveniji je srednja starost v povprečju za eno leto 

višja. 
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Slika 2: Srednja starost prebivalstva v Sloveniji, leto 1991, 2000 in 2010 

Vir: Eurostat 2013a. 

Indeks staranja je razmerje med starim prebivalstvom (starim 65 let in več) in mladim 

prebivalstvom (starim od 0–14 let), pomnoženo s 100 (Statistični urad Republike Slovenije 

2004).  

Spodnja slika prikazuje indeks staranja v EU (27) od leta 1995 do leta 2012. Stolpi 

prikazujejo število mladega in starega prebivalstva v odstotkih, medtem ko krivulji 
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prikazujeta indeks staranja. Iz slike vidimo, da se delež prebivalstva v starosti 0-14 zmanjšuje, 

delež prebivalstva v starosti 65 let in več pa povečuje. Leta 2003 se je delež prebivalstva v 

starosti 0-14 izenačil z deležem prebivalstva v starosti 65 let in več. 

 

Slika 3: Indeks staranja v EU(27), za obdobje 1995-2012 

Vir:UMAR 2012a. 

Odstotek starega prebivalstva (starega 65 let ali več) se vztrajno povečuje. Število starega 

prebivalstva v celotnem prebivalstvu je v letu 2008 obsegalo 506 milijonov ljudi ali 7 % v 

celotni populaciji. Po projekcijah naj bi bilo do leta 2040 starega prebivalstva 1,3 milijarde ali 

14 % v celotni populaciji (Kinsella in He 2009, 7). 

Zniževanje rodnosti 

Rodnost pove intenzivnost rojevanja na izbranem območju in v določenem obdobju. Navadno 

jo merimo z naslednjimi kazalniki (Malačič 2003, 85-86): 

- stopnja totalne rodnosti ali celotna stopnja rodnosti pove povprečno število živorojenih 

otrok na eno žensko v rodni dobi (15-49 let) na izbranem območju v koledarskem letu. 

Izračunamo jo tako, da seštejemo vse vrednosti starostno-specifičnih stopenj splošne 

rodnosti v koledarskem letu; 

- splošna stopnja rodnosti je razmerje med številom živorojenih otrok na izbranem 

območju v koledarskem letu in številom žensk v rodni dobi (15-49 let) na istem območju 

sredi istega leta, pomnoženo s 1.000; 

- starostno specifične stopnje rodnosti nam pokažejo značilnosti rodnosti v odvisnosti od 

starosti. Izračunavamo jih po enoletnih ali petletnih starostnih razredih. V števec 

postavimo število živorojenih otrok materam v starosti x let na izbranem območju, v 

imenovalec pa srednje letno število žensk v tem starostnem razredu x na istem območju; 

- splošna stopnja natalitete pove razmerje med številom živorojenih otrok na izbranem 

območju v enem letu in številom celotnega prebivalstva na istem območju sredi leta 

pomnoženo s 1.000 in 

- število živorojenih otrok. 
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Stopnja totalne rodnosti (celotna stopnja rodnosti) je v razvitejših regijah upadla iz že nizke 

stopnje rodnosti 2,8 otrok na žensko v rodni dobi v letih 1950-1955 na izrazito nizko stopnjo 

1,6 otroka na žensko v letu 2005-2010. To je pod nivojem, ki je potreben za nadomestitev 

generacij (potrebnih bi bilo povprečno 2,1 otrok na žensko). Skoraj vse razvite države se 

soočajo z nizko rodnostjo (United Nations 2009). 

Glavno zmanjšanje rodnosti se je v manj razvitih regijah pojavilo v zadnjih treh desetletjih 20. 

stoletja. V razvijajočem se svetu se je rodnost med leti 1950-1955 ter 2005-2010 zmanjšala iz 

6,0 na 2,7 otrok na žensko (United Nations 2009). 

Stopnja totalne rodnosti v manj razvitih regijah naj bi upadla iz trenutno 2,7 otrok na žensko 

na 2,4 otrok na žensko v letih 2025-2030 ter na 2 otroka na žensko v letih 2045-2050. Stopnja 

totalne rodnosti naj bi v razvitejših regijah narasla iz 1,6 otroka na žensko na 1,7 otroka na 

žensko v letih 2025-2030 ter na 1,8 otroka na žensko v letih 2045-2050. Največje zmanjšanje 

je pričakovati v najmanj razvitih državah, kjer je bila stopnja totalne rodnosti v letih 2005-

2010 4,4 otrok na žensko. V letih 2025-2030 je pričakovana stopnja totalne rodnosti v 

najmanj razvitih državah 3,5 otrok na žensko, v letih 2045-2050 pa naj bi stopnja totalne 

rodnosti dosegla 2,4 otrok na žensko (United Nations 2009). 

Ljudje živijo dlje 

Ljudje živijo dlje predvsem zaradi izboljšanih zdravstvenih in socialnih razmer (Statistični 

urad Republike Slovenije 2010). Od leta 1950 se je življenjsko pričakovanje ob rojstvu 

povečalo za 21 let, iz 46,6 let v letih 1950-1955 na 67,6 let v letih 2005-2010. V povprečju 

ljudje v manj razvitih državah živijo 24,6 let več, kot so živeli v letih 1950-1955, pri razvitih 

državah pa za 11 let. Kljub temu je pričakovati, da bo posameznik v razvitejših regijah živel 

11 let več kot posameznik v manj razvitih regijah. Če je posameznik rojen v najmanj razvitih 

državah, bo njegovo življenjsko pričakovanje ob rojstvu 21 let nižje od posameznika v razviti 

državi (United Nations 2009). 

Velike variacije v življenjskem pričakovanju ob rojstvu obstajajo znotraj manj razvitih regij 

Medtem ko je v nekaterih razvijajočih se državah kot so Hong Kong, Kitajska, Izrael in 

Singapur življenjsko pričakovanje ob rojstvu višje od 80 let, v nekaterih državah življenjsko 

pričakovanje ne presega 45 let (npr. Afganistan, Zimbabwe). V mnogih državah, zlasti tistih, 

ki so označene kot najmanj razvite, je vzrok krajšega življenjskega pričakovanja ob rojstvu 

HIV. V povprečju se je življenjsko pričakovanje ob rojstvu v najmanj razvitih državah iz leta 

1950-1955 povečalo na 19,5 let. Med razvitimi državami so manjše razlike v življenjskem 

pričakovanju ob rojstvu kot med državami v razvoju. Življenjsko pričakovanje ob rojstvu je v 

razvitih državah nad 70 let, z izjemo nekaj držav v J Evropi, vključujoč Belorusijo, 

Moldavijo, Rusijo ter Ukrajino, kjer je trenutno pričakovana doba med 66 in 69 let. Znotraj 



9 

ostalih razvitih držav je življenjsko pričakovanje od 72 let v Latviji in Litvi do skoraj 83 let na 

Japonskem (United Nations 2009). 

Regijske razlike v življenjskem pričakovanju ob rojstvu naj bi se zmanjšale 

V naslednjih štirih desetletjih naj bi se življenjsko pričakovanje ob rojstvu na svetovni ravni 

povečalo za 8 let in v letu 2045-2050 doseglo 75,5 let. Razlike v življenjskem pričakovanju 

med regijami se bodo ob tem zmanjšale. V letih 2025-2030 bo v razvitejših regijah 

življenjsko pričakovanje ob rojstvu doseglo 80 let, v manj razvitih regijah pa 71 let. V letih 

2045-2050 naj bi življenjsko pričakovanje v razvitejših regijah naraslo na skoraj 83 let, v 

manj razvitih regijah pa na 74 let (United Nations 2009). 

Več ljudi bo dočakalo pozna leta 

Pod trenutnimi pogoji umrljivosti naj bi 3 od 4 novorojenčkov dočakali 60 let, 3 od 8 

novorojenčkov pa 80 let. Pod pogoji umrljivosti za leto 2045-2050 naj bi skoraj 7 od 8 

novorojenčkov dočakalo starost 60 let, več kot polovica pa starost 80 let. V razvitejših 

deželah naj bi v letih 2045-2050 skoraj 95 % novorojenčkov dočakalo 60 let ter 65 % 

novorojenčkov starost 80 let (United Nations 2009). 

V manj razvitih državah naj bi bilo življenjsko pričakovanje ob rojstvu za svetovnim 

povprečjem. V letih 2045-2050 naj bi bila krivulja življenjskega pričakovanja ob rojstvu v 

manj razvitih državah najbližje krivulji življenjskega pričakovanja v svetu v letih 2005-2010. 

To bo sicer predstavljalo velik napredek, saj so v letu 2005-2010, 3 od 5 novorojenčkov 

pričakovali, da bodo dosegli starost 60 let in le 1 od 5 je lahko pričakoval, da bo dočakal 

starost 80 in več let (United Nations 2009). 

V razvitejših regijah lahko pričakujejo ljudje, ki dosežejo 60 let starosti, da bodo živeli v 

povprečju 22 let dlje, medtem ko je v manj razvitih državah to povprečje 18 let ter v najmanj 

razvitih državah 16 let. V razvitejših državah je pričakovati, da bodo ljudje, ki dočakajo 80 

let, živeli še 9 let, v manj razvitih državah še 7 let ter v najmanj razvitih državah še 6 let 

(United Nations 2009). 

Življenjsko pričakovanje v svetu v starosti 60 let naj bi se povečalo iz 19,7 let v letih 2005-

2010 na 22,4 let v letih 2045-2050 (za 13 %), iz 16,2 let na 18,5 let (za 14 %) v starosti 64 let 

ter iz 7,9 na 9,1 (za 16 %) v starosti 80 let. Ti podatki kažejo, da višja kot je življenjska doba, 

večje so izboljšave v življenjskem pričakovanju. Podobno kažejo podatki za razvitejše regije, 

kjer naj bi se v štirih desetletjih življenjsko pričakovanje v starosti 80 let povečalo za 24 %, v 

starosti 60 let za 16 % ter ob rojstvu za 7 %. Življenjsko pričakovanje v manj razvitih državah 

naj bi se v starosti 80 let povečalo za 21 %, v starosti 60 let za 18 % ter ob rojstvu za 13 %. V 

najmanj razvitih državah, kjer je smrtnost mlajših zelo visoka, je pričakovati, da bo 
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življenjsko pričakovanje v naslednjih štirih desetletjih višje ob rojstvu kot v starosti (United 

Nations 2009). 

Z izjemo manjšega števila držav, kjer so kulturni dejavniki vplivali na nizko pričakovano 

dobo moških in žensk, je umrljivost med ženskami nižja kot med moškimi tako rekoč v vseh 

starostnih skupinah. Na svetovni ravni je v letih 2005-2010 ženska živela 4,5 let dlje od 

moškega, v letih 1950-1955 pa je ženska živela 2,7 let dlje (United Nations 2009). 

V razvitejših regijah, kjer ženske trenutno živijo v povprečju 6,9 let dlje od moških, je 

pričakovati, da bo ta razlika med žensko in moško pričakovano dobo v letih 2045-2050 

nekoliko nižja - ženske naj bi živele takrat 5,7 let dlje od moških. V manj razvitih regijah, kjer 

je življenjsko pričakovanje moških in žensk manjše, je pričakovati, da bo ta razlika narasla in 

sicer iz 3,5 let v letih 2005-2010 na 4,3 let v letih 2045-2050. Podoben trend naj bi bil 

značilen za najmanj razvite države, kjer je razlika v življenjskem pričakovanju v letih 2005-

2010 2,5 let in naj bi v letih 2045-2050 narastla na 3,7 let (United Nations 2009). 

Življenjsko pričakovanje žensk ob rojstvu je najvišje na Japonskem - 86 let. V 31 državah je 

življenjsko pričakovanje žensk 82 let ali več. V te države vključujemo tudi 11 razvijajočih se 

držav: Ciper, Hong Kong, Kitajska, Izrael, Koreja, Singapur, Azija, Čile, Guadalupe, 

Martinik, Portoriko, Deviški otoki, Latinska Amerika in Karibi (United Nations 2009). 

V letih 2045-2050 naj bi življenjsko pričakovanje žensk ob rojstvu doseglo 91 let na 

Japonskem ter vsaj 86 let v 35 državah. Glede na predvideno umrljivost sredi 21. stoletja, naj 

bi 59 % novorojenih žensk dočakalo 80 let, kar je za 15 % več kot v letih 2005-2010. V 52 

državah, vključujoč 22 razvijajočih se držav, naj bi to starost dočakalo 70 % žensk. V 20 

državah, večina le teh se nahaja v subsaharski Afriki, naj bi tudi v letih 2045-2050 le 35 % 

žensk dočakalo to starost (United Nations 2009). 

Leta 1950 je bilo na svetu 205 milijonov ljudi v starosti 60 let ali več. V tem času so samo tri 

države imele več kot 10 milijonov ljudi v starosti 60 ali več let: Kitajska (41 milijonov), 

Indija (20 milijonov) ter ZDA (20 milijonov). V letu 2009 se je število oseb v starosti 60 ali 

več let povečalo za 3,5-krat (na 737 milijonov) in 12 držav je imelo več kot 10 milijonov ljudi 

v starosti 60 let in več: Kitajska (160 milijonov), Indija (89 milijonov), ZDA (56 milijonov), 

Japonska (38 milijonov), Rusija (25 milijonov), Nemčija (21 milijonov). Do leta 2050 naj bi 

se skupina ljudi v starosti 60 let in več povečala na 2 milijardi (United Nations 2009). 

Do leta 2050 naj bi 32 držav imelo več kot 10 milijonov ljudi v starosti 60 let in več, 5 držav, 

ki ima sedaj več kot 50 milijonov starejših pa naj bi leta 2050 imelo: Kitajska – 440 milijonov 

starostnikov, Indija – 316 milijonov, ZDA – 111 milijonov, Indonezija – 72 milijonov, 

Brazilija – 64 milijonov. Starejša populacija hitreje raste kot celotna populacija v skoraj vseh 

regijah. V letu 1950-1955 je bila povprečna letna rast ljudi v starosti 60 let in več 1,7 % letno 

in je bila podobna rasti celotne populacije (1,8 %) (United Nations 2009). 
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Delež starejših v svetu se bo podvojil do leta 2050 

Ker je rast starejše populacije potekala hitreje kot rast celotne populacije, se je delež starejših 

precej povečal v razmerju do ostale populacije. Gledano na celotni svet, je bilo leta 1950 8 % 

prebivalstva starega vsaj 60 let in 5 % populacije vsaj 65 let. Do leta 2050 naj bi bilo 22 % 

svetovne populacije stare 60 let ali več in 16 % bo dosegalo starost 65 let ali več (United 

Nations 2009). 

Razvitejše dežele imajo relativno večje razmerje starejših ljudi 

Že v letu 1950 so imele razvite države večje razmerje populacije v starosti 60 let in več v 

primerjavi z razvijajočimi se državami (12 % vs. 6 %). 21 % populacije v razvitejših regijah 

dosega starost 60 let ali več, medtem ko v manj razvitih državah 8 % populacije dosega 

starost 60 let ali več. Predvideno je, da bo do leta 2050 skoraj 33 % populacije razvitejših 

regij doseglo starost 60 ali več let, medtem ko bo to razmerje v manj razvitih regijah 

predstavljalo 20 %. Veliko razliko predstavlja tudi razmerje ljudi v starosti 65 in več let, ki 

naj bi v razvitejših regijah predstavljalo 26 %, v manj razvitih regijah pa 15 % (United 

Nations 2009). 

Visok delež starejših ljudi v Evropi, manjši delež v Afriki 

Evropa je trenutno glavno področje z visokim razmerjem starejših ljudi in predvideno je, da 

bo tako tudi do leta 2050. Skoraj 35 % populacije v Evropi naj bi bilo v letu 2050 stare 60 let 

in več, v letu 2009 je bilo takšne populacije 22 %. Populacije v starosti 65 let in več je bilo v 

letu 2009 16 %, v letu 2050 naj bi bilo takšne populacije 27 %. Leta 2009 je bilo v Afriki 

samo 5 % populacije v starosti 60 let in več, v letu 2050 naj bi bilo takšne populacije 11 %. 

Razmerje populacije v starosti 65 let in več naj bi se v Afriki povečalo iz 3 % v letu 2009 na 7 

% v letu 2050 (United Nations 2009). 

V nekaterih državah bo leta 2050 več kot 40 % populacije stare 60 let in več  

Ljudje v starosti 60 let in več trenutno sestavljajo več kot 25 % svetovne populacije. V 

Nemčiji, Italiji in na Japonskem ter še v 26 ostalih držav je delež ljudi v starosti 60 let in več 

(glede na celotno populacijo) med 20 % do 25 %. Do leta 2050 naj bi bilo več kot 40 % 

populacije stare 60 let in več na Kitajskem, Japonskem ter v Koreji. Poleg tega bodo ljudje v 

starosti 60 let in več predstavljali vsaj 33 % populacije v ostalih 28 državah, vključujoč 7 

razvijajočih se držav. V Italiji, Koreji, na Japonskem in na Kitajskem bo 33 % populacije do 

leta 2050 stare 65 ali več let, v 36 drugih državah, vključujoč 9 razvijajočih se držav, bodo 

posamezniki v starosti 65 in več let predstavljali med 25 % in 33 % populacije (United 

Nations 2009). 



12 

Starejša populacija hitreje raste v manj razvitih državah 

Razvitejše države imajo sicer največ starejših ljudi, hitro rastoča starajoča se populacija pa je 

v manj razvitih državah (World Health Organisation 2011, 4). 

Proces staranja prebivalstva se v večini razvijajočih držav odvija hitreje ter skozi krajše 

obdobje. Ker je značilnost velike večine razvijajočih se držav, da obsega večjo populacijo, 

živi v teh državah večje število starejših ljudi, čeprav njihovo razmerje predstavlja manjši 

delež populacije. V letih 1950-1955 je število oseb v starosti 60 leti in več rastlo nekoliko 

hitreje v razvitejših državah (1,9 % na leto) kot v manj razvitih državah (1,6 % na leto) 

(United Nations 2009). 

Trenutno je povprečna letna rast populacije v starosti 60 let in več v manj razvitih državah 3 

%, v razvitejših državah pa 1,9 %. Pričakovati je, da bo med leti 2025-2030 ta delež v manj 

razvitih državah narastel na 3,4 %, v razvitejših državah pa se bo zmanjšal na 1,1 % (United 

Nations 2009). 

V naslednjih štirih desetletjih se bo koncentracija starejših ljudi v manj razvitih regijah 

povečala. Število ljudi v starosti 60 let ali več, ki živijo v manj razvitih regijah, naj bi se 

povečalo iz 473 milijonov v letu 2009 na 1,6 milijarde v letu 2050 (United Nations 2009). 

Tako naj bi se med leti 2010-2050 število starejših ljudi v manj razvitih državah povečalo za 

več kot trikrat. V razvitejših regijah naj bi se število ljudi v starosti 60 let in več povečalo za 

približno 60 %, in sicer iz 264 milijonov v letu 2009 na 416 milijonov v letu 2050. 

Pričakovati je, da bo do leta 2050 skoraj 80 % starejše populacije živelo v razvijajočih se 

državah (World Health Organisation 2011, 4 in United Nations 2009). 

Starejša populacija bo koncentrirana v manj razvitih regijah 

Čeprav je delež starejših višji v razvitejših državah, se njihovo število bolj povečuje v manj 

razvitih državah. Od leta 1950 do 2009 se je število ljudi v starosti 60 let in več povečalo v 

povprečju za 9 milijonov ljudi na leto. 68 % povečanje se je zgodilo v manj razvitih regijah in 

32 % povečanje v razvitejših regijah. Kot rezultat je razmerje vseh ljudi v starosti 60 let in 

več, ki živijo v manj razvitih regijah, naraslo iz 54 % v letu 1950 na 64 % v letu 2009 (United 

Nations 2009). 

Razmerje med mlajšimi in starejšimi se v svetu povečuje v korist starejših 

V veliko deželah je povečujoče se razmerje starejših ljudi povezano z zmanjšanim deležem 

mlajših ljudi. Na svetovnem nivoju se je delež otrok (ljudje mlajši od 15 let) zmanjšal iz 34 % 

v letu 1950 na 27 % v letu 2009. Do leta 2050 naj bi se delež otrok zmanjšal za četrtino in 

delež ljudi v starosti 60 let in več naj bi obsegal 22 % in tako prvič v zgodovini presegel delež 
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otrok (20 %). Med leti 2009 in 2050 naj bi se razmerje oseb v starosti 15 do 59 let počasi 

spremenilo; in sicer iz 62 % v letu 2009 na 58 % v letu 2050. V razvitejših regijah razmerje 

starejših že presega razmerje otrok in do leta 2050 naj bi bilo v teh državah starejših dvakrat 

več kot otrok (United Nations 2009). 

Spremembe v starostni porazdelitvi v razvitejših državah 

V razvitejših deželah je v letu 2009 delež ljudi v starosti 60 let ali več predstavljal 21 % in je 

že presegel delež otrok (17 %). Do leta 2050 naj bi se delež otrok zmanjšal na 15 %, medtem 

ko naj bi delež starejših presegel 33 %. Prav tako se pričakuje, da se bo delež ljudi v starosti 

od 15-59 let v naslednjih štirih desetletjih zmanjšal iz 62 % v letu 2009 na 52 % v letu 2050 

(United Nations 2009). 

Spremembe v starostni porazdelitvi manj razvitih držav so počasne, vendar se bodo v 

naslednjih desetletjih pospešile 

V manj razvitih državah se je od leta 1950 do leta 2009 razmerje ljudi v starosti 60 let in več 

le malo povečalo, iz 6 % na 8 %, medtem ko se je razmerje otrok zmanjšalo iz 37 % na 30 %. 

V prihodnosti naj bi bile spremembe še bolj izrazite. Delež starejših naj bi v letu 2050 znašal 

20 % in delež otrok se bo zmanjšal za tretjino (na 20 %). Delež populacije med 15 in 59 letom 

starosti naj bi se spremenil iz 62 % v letu 2009 na 59 % v letu 2050.  

Delež populacije v starosti 60 let in več predstavlja v najmanj razvitih državah 5 %, vendar je 

predvideno, da se bo ta delež do leta 2050 povečal na 11 %. Rodnost se je v večini teh držav 

nedavno pričela zmanjševati in delež otrok je sedaj še vedno zelo visok – 40 %. Ta delež naj 

bi se do leta 2050 zmanjšal za 13 odstotnih točk in tako dosegel 27 %. Skozi celotno obdobje 

se bo delež ljudi v starosti od 15-59 let povečal iz 55 % na 62 % (United Nations 2009). 

Razmerje soodvisnosti 

Razmerje soodvisnosti je merilo, ki se uporablja za merjenje potencialne potrebe po socialni 

odvisnosti. Izračunano je kot razmerje števila otrok ter starejših (65 let in več) v primerjavi s 

številom ljudi v delovni dobi, izraženih na 100 ljudi. Interpretacija razmerja sloni na 

predstavi, da so vse osebe pod 15 letom starosti ter te, ki imajo 65 in več let, zelo verjetno na 

nek način odvisne od populacije v delovni dobi (United Nations 2009). 

Na globalni ravni se je razmerje med odvisno populacijo ter populacijo v delovni dobi od leta 

1950 zmanjšalo, vendar je pričakovati, da se bo to razmerje spet povečalo. Na svetovni ravni 

se je razmerje soodvisnosti povečalo iz 65 % v letu 1950 na 74 % v letu 1975. Ta sprememba 

je nastala kot posledica povečanja deleža otrok v najbolj razvijajočih se državah in s tem 

povezane zmanjšane umrljivosti otrok. Ko se je rodnost zmanjšala, se je celotno razmerje 
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soodvisnosti v letu 2009 zmanjšalo na 53 %. Celotno razmerje soodvisnosti bo med leti 2009 

in 2025 predvidoma ostalo enako, ko bo preseglo 52 %, vendar bo kmalu zatem začelo 

naraščati ter bo v letu 2050 doseglo 56 %. V razvitejših regijah se bo razmerje soodvisnosti 

hitreje povečalo in bo predvidoma naraslo iz 48 % v letu 2009 na 58 % v letu 2025 ter v letu 

2050 doseglo 71 % (United Nations 2009). 

Razmerje soodvisnosti starejših se bo skoraj podvojilo v Afriki, Evropi, S Ameriki ter 

Oceaniji; se skoraj potrojilo v Aziji ter bilo več kot trikrat večje v Latinski Ameriki in na 

Karibih. Razmerje soodvisnosti starejših je razmerje populacije v starosti 65 let in več glede 

na populacijo v starosti 15-64 let, izraženo na 100 ljudi. Od leta 2009 do leta 2050 se bo 

razmerje ljudi v starosti 65 let in več, v primerjavi z ljudmi v delovni dobi, povečalo iz 6 na 

11 ljudi v Afriki, iz 10 na 27 ljudi v Aziji, iz 10 na 31 ljudi v Latinski Ameriki in Karibih, iz 

16 na 30 ljudi v Oceaniji, iz 19 na 36 ljudi v S Ameriki in iz 24 na 47 ljudi v Evropi.  

Razmerje soodvisnosti starejših se bo v naslednjih štirih desetletjih več kot podvojilo  

Trenutno ima Japonska najvišji delež soodvisnosti: 34 starejših na 100 ljudi v delovni dobi. 

Sledita ji Italija in Nemčija z razmerjem 31 starejših na 100 ljudi v delovni dobi. Čez štiri 

desetletja naj bi se razmerje soodvisnosti povečalo v večini držav v svetu. Do leta 2050 naj bi 

na Japonskem delež soodvisnosti starostnikov znašal 74, temu naj bi sledila Kitajska (64), 

Koreja (63) ter Italija (62). V 16 državah, zlasti državah v Evropi, naj bi bil delež soodvisnosti 

večji kot 50 starejših oseb na 100 oseb v delovni dobi. Ob tem naj bi v 29 državah (zlasti v 

Afriki) delež prebivalcev v starosti 65 let in več predstavljal manj kot 10 % ljudi v delovni 

dobi (United Nations 2009). 

Število ljudi v delovni dobi na število starostnikov bo v prihodnjih štirih desetletjih upadlo za 

več kot 50 %. Med leti 1950 ter 2009 se je razmerje ljudi v starosti 15-64 let glede na osebe v 

starosti 65 in več let v svetovnem merilu zmanjšalo za okoli 25 %, iz 11,8 na 8,7. To 

zmanjšanje je bilo zlasti pomembno v razvitejših regijah, kje je razmerje upadlo za skoraj 

polovico; iz 8,2 v letu 1950 na 4,3 v letu 2009. Do leta 2050 se na svetovni ravni 

predvidvideva, da bo število ljudi v delovni dobi na število starejših ljudi znašalo 3,9, kar 

pomeni 50 % zmanjšanje v primerjavi z letom 2009, v razvitih državah 2,2, kar pomeni 48 % 

zmanjšanje glede na leto 2009 ter 4,4 v manj razvitih državah, kar predstavlja 61 % 

zmanjšanje v primerjavi z letom 2009. Zmanjšanje v najmanj razvitih državah bo znašalo 49 

%, kar bo vodilo k razmerju 8,8 oseb v delovni dobi na eno starejšo osebo v letu 2050 (United 

Nations 2009). 
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Trenutno so v Evropi malo več kot 4 osebe v delovni dobi na eno starejšo osebo, do leta 2050 

naj bi se njihovo število zmanjšalo za polovico 

V Evropi je v letu 2009 4,2 oseb v starosti 15-64 let na eno osebo v starosti 65 let ali več, kar 

predstavlja nizko razmerje podpore. Nizko razmerje podpore je ravno tako zaznati v S 

Ameriki (5,2) in Oceaniji (6,1). V Afriki, Aziji, Latinski Ameriki in Karibih je razmerje 

podpore višje; in sicer 16,5, 10,2 in 9,6. V naslednjih štirih desetletjih se bo potencialno 

razmerje podpore predvidoma zmanjšalo v večini regij, zlasti v Aziji ter Latinski Ameriki in 

na Karibih. Do leta 2050 naj bi razmerje upadlo za 2 osebi v Evropi, za 3 osebe v Latinski 

Ameriki in na Karibih, S Ameriki in Oceaniji ter za 4 osebe v Aziji. V Afriki bo leta 2050 še 

vedno 9 ljudi v delovni dobi na eno osebo v starosti 65 let in več (United Nations 2009). 

V letu 2009 je potencialno razmerje podpore pod 5 oseb v 37 državah, večina od teh držav je 

evropskih. V Nemčiji, Italiji in na Japonskem znaša potencialno razmerje podpore manj kot 

3,5 oseb. Istočasno je potencialno razmerje podpore nad 20 v 22 državah, od katerih se jih 

večina nahaja v subsaharski Afriki ter v Z Aziji. Do leta 2050 naj bi bilo potencialno razmerje 

podpore pod 3,5 ljudi v 85 državah. V 20 državah (vključujoč 7 razvijajočih se držav) bo 

potencialno razmerje podpore upadlo na 2 osebi v delovni dobi na eno starejšo osebo. Na 

Japonskem naj bi potencialno razmerje podpore padlo pod 1,5. Na drugi strani naj bi 18 držav 

imelo potencialno razmerje podpore v letu 2050 višje od 12 (United Nations 2009). 

Število ljudi v starosti 80 in več let hitro narašča 

Pomemben vidik globalnega procesa staranja je progresivno staranje starejše populacije. V 

večini držav, ne glede na geografsko lokacijo oz. nivo razvitosti, delež populacije v starosti 80 

let in več raste hitreje kot katerikoli mlajši segment starejše populacije. Na svetovnem nivoju 

je povprečna letna rast ljudi v starosti 80 let in več 4 % na leto, kar je 50 % hitreje kot je rast 

populacije v starosti 60 let ali več (rast te je 2,6 % letno). Čeprav naj bi se rast obeh starostnih 

skupin skozi štiri desetletja zmanjšala, in sicer pri populaciji starostnikov v starosti 80 let in 

več naj bi znašala 3 % letno, bo rast oseb v starosti 80 in več let še vedno nad rastjo 

populacije 60 let in več, katere rast naj bi letno znašala 1,8 % (United Nations 2009). 

Ljudje v starosti 80 in več let predstavljajo 1,5 % celotne populacije, vendar naj bi njihov 

delež v letu 2050 dosegel 4,3 %. Trenutno populacija starostnikov v starosti 80 let in več 

predstavlja 5 % ali več populacije v petih državah: Francija, Nemčija, Italija, Japonska in 

Švedska. Leta 1950 je bilo oseb v starosti 80 ali več let manj kot 15 milijonov. Do leta 2009 

se je njihovo število povzpelo na 102 milijona oseb in pričakovati je, da se bo to do leta 2050 

število skoraj 4-krat povečalo (na 395 milijonov) (United Nations 2009). 

Šest držav je dom polovice svetovne populacije v starosti 80 let ali več. Te države so Kitajska 

z 18 milijoni, ZDA z 12 milijoni, Indija in Japonska z 8 milijoni ter Nemčija in Rusija, vsaka 
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s 4 milijoni oseb v starosti 80 in več let. Leta 2050 bo 6 držav imelo več kot 10 milijonov 

ljudi v starosti 80 let in več; Kitajska 101 milijonov, Indija 43 milijonov, ZDA 32 milijonov, 

Japonska 16 milijonov, Brazilija 14 milijonov, Indonezija 12 milijonov. Skupno bodo te 

države imele 55 % populacije v starosti 80 leti in več (United Nations 2009). 

V mnogih državah najstarejši starostniki predstavljajo najhitrejšo rast v celotni populaciji. 

Globalno gledano se predvideva, da se bo med leti 2010 ter 2050 število starostnikov v 

starosti 85 ter več let povečalo za 351 %, medtem ko se bo število oseb v starosti 65 ter več 

let predvidoma povečalo za 188 %, za 22 % pa se bo predvidoma povečalo število oseb v 

starosti 65 let in manj (World Health Organisation 2011, 8). 

Delež ljudi v starosti 80 let in več je višji v razvitejših državah kot pa v manj razvitih državah 

Ljudje v starosti 80 let in več trenutno predstavljajo več kot 4 % populacije v Evropi in skoraj 

4 % populacije v S Ameriki. Delež ljudi v starosti 80 let in več je razmeroma nižji v večini 

območij razvijajočega se sveta. Ljudje v starosti 80 in več let predstavljajo 1,4 % populacije v 

Latinski Ameriki in Karibih, 1,1 % populacije v Aziji ter 0,4 % populacije v Afriki. Takšne 

regionalne razlike naj bi obstajale do leta 2050. V razvitejših regijah bo sredi 21. stoletja en 

posameznik na 10 ljudi star 80 let ali več, medtem ko bo v manj razvitih regijah to razmerje 

predstavljal en posameznik na 30 ljudi v starosti 80 let ali več. V najmanj razvitih deželah bo 

v letu 2050 samo ena oseba na 100 ljudi stara 80 ali več let. Do takrat naj bi 24 držav (večina 

teh se nahaja v Evropi, vrsta pa tudi na Karibih ter J Aziji), imela vsaj 10 % populacije stare 

80 in več let (United Nations 2009). 

Večina ljudi v starosti 80 let in več živi v razvitejših regijah vendar jih bo večina kmalu živela 

v manj razvitih regijah 

Trenutno živi več kot polovica oseb v starosti 80 let in več v razvitejših regijah (51 %). V 

naslednjih štirih desetletjih je pričakovati, da bo populacija v starosti 80 let in več rastla 

hitreje v manj razvitih regijah. Kot posledica naj bi do leta 2025 56 % populacije v starosti 80 

let in več živelo v manj razvitih regijah, do leta 2050 naj bi to razmerje narastlo na 69 % 

(United Nations 2009). 

Do leta 2050 naj bi se število stoletnikov povečalo za 9-krat 

Čeprav je delež ljudi, ki doživi 100 let, še vedno majhen, njihovo število hitro narašča. Leta 

2009 je bilo 455.000 stoletnikov na svetu. Do leta 2050 naj bi njihovo število narastlo na 4,1 

milijone, kar predstavlja 9-kratno povečanje. Trenutno večina stoletnikov (69 %) živi v 

razvitejših regijah. Čeprav naj bi se ta delež nekoliko zmanjšal do leta 2050, naj bi tudi takrat 

večina stoletnikov živela v razvitejših državah (60 %) (United Nations 2009). 
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V manj razvitih državah bo pomembno povečanje stoletnikov zaznati med leti 2009 in 2050, 

ko bo njihov delež iz 141.000 narastel na 1,6 milijona. Znotraj razvitejših držav bo Japonska 

doživela skokovito povečanje števila stoletnikov, iz manj kot 76.000 v letu 2009 na skoraj 

800.000 v letu 2050. Do sredine 21. stoletja naj bi Japonska imela največji delež stoletnikov, 

saj naj bi skoraj 1 % japonske populacije dosegel starost 100 ali več let (United Nations 

2009). 

Ženske predstavljajo večino starejše populacije 

Ker je življenjsko pričakovanje žensk višje kot pri moških, ženske predstavljajo večji delež 

starejše populacije. Na globalni ravni je razmerje v spolu med starostniki 60 in več let 83 

moških na 100 žensk. Ženske v starosti 60 let in več presegajo število moških za 66 

milijonov. Pričakovati je, da bo do leta 2050 86 moških na 100 žensk v starosti 60 in več let 

ter 82 moških na 100 žensk v starosti 65 let in več. Med populacijo v starosti 80 let in več je 

pričakovati 64 moških na 100 žensk (United Nations 2009). 

Povečanje števila starostnikov kot izziv 

V nekaterih državah bo strmo povečevanje števila starejših ljudi predstavljalo velik izziv za 

nacionalne infrastrukture, zlasti za zdravstveni sistem. To povečevanje števila starejših ljudi 

lepo ilustrirata primera dveh držav z največjim številom ljudi: Kitajska in Indija.  

V Indiji naj bi število najstarejših prebivalcev (prebivalci v starosti 65 let in več) naraslo iz 60 

milijonov v letu 2010 na 227 milijonov v letu 2050 (kar bi predstavljalo kar 280 % 

povečanje). Najstarejši prebivalci Kitajske naj bi se povečali iz 110 milijonov v letu 2010 na 

330 milijonov v letu 2050. Do sredine 21. stoletja bi lahko bilo 100 milijonov Kitajcev, ki 

dosegajo starost 80 let ali več. To je neverjeten dosežek, če upoštevamo dejstvo, da je sto let 

nazaj manj kot 14 milijonov ljudi na celotnem planetu dočakalo takšno starost (World Health 

Organisation 2011, 5). 

2.1.2 Situacija v Evropski uniji 

Staranje prebivalstva je dolgotrajni trend, ki se je pričel v državah EU (27) pred več desetletji. 

Viden je skozi povečevanje deleža starejših ter zmanjšanje deleža delovno aktivnih ljudi 

(Evropska komisija 2013c, 8). Pomemben vzrok staranja prebivalstva sta čedalje daljša 

življenjska doba ter zmanjševanje rodnosti. 

Zmanjševanje rodnosti 

V letu 2011 je imela le Irska stopnjo totalne rodnosti, ki je znašala 2 ali več rojstev na žensko. 

Na zmanjšanje rojstev je vplivalo več dejavnikov: odlašanje rojstev na kasnejša leta, 
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zmanjševanje števila rojstev na žensko, spremenjena vloga žensk v družbi … (The National 

Bureau of Economic Research 2009). 

 

Slika 4: Stopnja totalne rodnosti v EU (27), za obdobje 1960-2011 

Vir: Eurostat 2013b. 

Na zgornji sliki je prikazana stopnja totalne rodnosti (število rojstev na žensko v rodni dobi). 

Vidimo značilno zmanjšanje rojstev v EU (27), kar je značilno tudi za ostale dele sveta. 

Medtem ko je bilo v letu 1960 povprečno število rojstev na žensko skoraj 2,5, je bilo leta 

2011 povprečno število rojstev na žensko le še 1,5. 
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Slika 5: Stopnja totalne rodnosti v Sloveniji, za obdobje 1990-2011 

Vir: Eurostat 2013b. 

Zgornja slika prikazuje stopnjo totalne rodnosti v Sloveniji. Med leti 1990 in 2011 je stopnja 

totalne rodnosti ostala skoraj enaka (1,5 otroka na žensko). Slovenija s številom rojstev ne 

odstopa od povprečja rojstev v EU (27). 
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Življenjsko pričakovanje ob rojstvu 

Življenjsko pričakovanje ob rojstvu je v državah EU na splošno višje kot v večini ostalih regij 

po svetu.  

Življenjsko pričakovanje ob rojstvu je v letu 2011 znašalo 77,4 let za moške ter 83,2 let za 

ženske. V letu 2011 je bilo najnižje življenjsko pričakovanje moških ob rojstvu zaznano v 

Litvi (68,1 let), najvišje pa v Italiji (80,1 let). Pri ženskah je bilo najnižje življenjsko 

pričakovanje ob rojstvu zaznano v Bolgariji (77,8 let), najvišje (85,7 let) pa v Franciji. V letu 

2002 je bilo najnižje življenjsko pričakovanje moških ob rojstvu zaznano v Latviji (64,7 let), 

najvišje pa na Švedskem (77,7 let), najnižje življenjsko pričakovanje žensk ob rojstvu v 

Romuniji (74,7 let), najvišje pa v Španiji (83,3 let) (Evropska komisija 2013c, 13). 

Pričakovati je, da se bo v EU leta 2060 življenjsko pričakovanje moških dvignilo na 84,6 let. 

Življenjsko pričakovanje žensk se bo leta 2060 predvidoma dvignilo na 89,1 let. Najvišje 

življenjsko pričakovanje je v letu 2060 predvideno za Francijo (moški 88 let ter ženske 91,6 

let), najnižje življenjsko pričakovanje pa za Bolgarijo (European Union 2012, 25). 

Na spodnji sliki je prikazano življenjsko pričakovanje ob rojstvu v EU (27). Medtem ko je 

leta 1980 življenjsko pričakovanje moških znašalo 69 let, življenjsko pričakovanje žensk pa 

75 let, se je do leta 2011 ta doba znatno povečala.  

 

Slika 6: Življenjsko pričakovanje ob rojstvu v EU (27), za obdobje 1980-2011 

Vir: Eurostat 2013c. 

Na spodnji sliki je prikazano življenjsko pričakovanje ob rojstvu v Sloveniji. Življenjsko 

pričakovanje v Sloveniji se giba skoraj enako kot povprečje v državah EU (27).   
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Slika 7: Življenjsko pričakovanje ob rojstvu v Sloveniji, za obdobje 1990-2011 

Vir: Eurostat 2013c. 

Spremembe v strukturi let  

Predvideva se, da se bo starostna struktura populacije EU dramatično spremenila. Najbolj 

številčno skupino v letu 2010 so predstavljali ljudje v starosti 40 let. Delež starejših ljudi se 

bo povečal in istočasno se bo delež ljudi srednjih let zmanjšal. Delež otrok (v starosti 0-14 let) 

bo do leta 2060 predvidoma ostal enak (14 %), medtem ko se bo delež ljudi v starosti 15-64 

let predvidoma zmanjšal iz 67 % na 56 %. Ljudje v starosti 65 let in več bodo predstavljali 

precej večji delež (njihov delež se bo iz 17 % povečal na 30 %), delež prebivalcev v starosti 

80 let in več se bo iz 5 % povečal na 12 % in bo v letu 2060 postal skoraj tako številčen, kot 

otroci (European Union 2012, 26). 

Populacija ljudi v starosti 15-64 se bo med leti 2010 in 2060 predvidoma zmanjšala za 14 %. 

To pomeni, da bo v tej starostni skupini približno 45.600.000 ljudi manj.  

Populacija ljudi v starosti 65 let in več se bo povečala, in sicer skoraj za dvakrat (iz 87,5 

milijonov v letu 2010 na 152,6 milijonov v letu 2060). Število oseb v starosti 80 let in več bo 

doseglo še večje povečanje in sicer iz 23,7 milijonov v letu 2010 na 62,4 milijonov v letu 

2060.  

Spodnja slika prikazuje strukturo prebivalstva po starostnih skupinah v EU (27). Med leti 

1991 in 2011 se je starostna struktura prebivalstva EU (27) precej spremenila. Medtem ko je 

bilo leta 1991 20,5 % prebivalcev v starosti 0-14 let, je bilo leta 2011 v starostni skupini 0-14 

let le 15,7 % prebivalcev. Delež prebivalcev v starostni skupini 15-64 let je ostal približno 

enak (66,4 % v letu 1991 ter 67,6 % v letu 2011), znatno pa se je povečal delež prebivalcev v 

starostni skupini 65 let in več (iz 13 % v letu 1991 na 16,6 % v letu 2011).  
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Slika 8: Struktura prebivalstva po starostnih skupinah v EU (27), leto 1991 in 2011 

Vir: Eurostat 2013d. 

Spodnja slika prikazuje strukturo prebivalstva po starostnih skupinah v Sloveniji. Struktura 

prebivalstva po starostnih skupinah v Sloveniji se giba skoraj enako kot povprečje v državah 

EU (27). 
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Slika 9: Struktura prebivalstva po starostnih skupinah v Sloveniji, leto 1991 in 2011 

Vir: Eurostat 2013d. 

Kot rezultat vseh teh trendov znotraj starostnih skupin, se bo delež odvisnosti starostnikov 

(starostniki v starosti 65 let in več v povezavi s skupino ljudi med 15-64 let) v predvidenem 

obdobju 2010–2060 povečal iz 26 % na 52,5 %. To bo privedlo do tega, da bosta leta 2060 za 

vsako osebo nad 65 letom starosti 2 osebi v delovni dobi. Delež odvisnih oseb (ljudje mlajši 

od 14 let ter ljudje v starosti nad 65 let) v primerjavi s populacijo ljudi med 15-64 let se bo 

predvidoma še povečal in sicer naj bi iz 49,3 % v letu 2010 narasel na 77,9 % v letu 2060. 
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Relativno majhen delež povečanja soodvisnosti je predviden za Dansko, Irsko ter Združeno 

Kraljestvo, medtem ko je za Poljsko, Slovaško, Romunijo in Latvijo predvideno največje 

povečanje v soodvisnosti (European Union 2012, 27). 

2.2 Dejavniki podaljševanja življenjske dobe prebivalstva v državah sveta iz HDR 

V nadaljevanju so prikazani dejavniki, ki so uporabljeni v magistrski nalogi. Vsak dejavnik je 

podrobno opisan ter vključuje grafične prikaze. Grafični prikazi vključujejo podatke 187 

držav HDR-ja.  

Poraba za javno zdravstvo (poraba za javno zdravstvo, izražena v odstotkih od BDP-ja) 

Financiranje zdravstva lahko prihaja iz tujih ali domačih virov in ti viri so lahko zasebni ali 

javni (World Health Organisation 2013a). Povečanje porabe za zdravstvo na prebivalca 

pomeni, da država namenja več svojih virov za preskrbo ter izboljšanje sistema zdravstva. 

Večja poraba za zdravstvo na prebivalca pomeni, da prihaja do izboljšav medicinske 

tehnologije. Večja poraba za zdravstvo ob tem pomeni, da država visoko vrednoti zdravje ter 

dolgo življenje (Hall in Jones 2004).  

Spodnja slika prikazuje porabo za javno zdravstvo v odstotkih BDP-ja v svetu. Poraba za 

javno zdravstvo se je od leta 2000 do 2010 povečala iz 3,3 % na 4,1 %.  
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Slika 10: Poraba za javno zdravstvo v svetu, za obdobje 2000-2010 

Vir: United Nations 2013b. 

Javna poraba za zdravstvo v razvijajočih se državah ima pomembno vlogo pri zmanjševanju 

revščine ter v boju proti glavnim boleznim kot so HIV, tuberkuloza, malarija … Nekaj virov 
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za javno financiranje zdravja prihaja v obliki mednarodne pomoči, večina javnih sredstev za 

zdravstvo pa prihaja iz domačih virov (Chunling idr. 2010, 1). 

Spodnja slika prikazuje porabo za javno zdravstvo v Sloveniji, v odstotkih BDP-ja. Poraba za 

javno zdravstvo se je od leta 2000 do 2010 povečala iz 6,1 % na 6,9 %. Povečano porabo za 

zdravstvo opazimo tako v Sloveniji kot v svetu, vendar se je v Sloveniji za javno zdravstvo 

namenilo skoraj dvakrat več kot v svetu. 
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Slika 11: Poraba za javno zdravstvo v Sloveniji, za obdobje 2000-2010 

Vir: United Nations 2013b. 

Pričakovana leta šolanja (pričakovano število let šolanja od vstopa v šolo) 

Posamezniki z višjo izobrazbo zaslužijo več denarja in imajo boljše zaposlitve. To pomeni, da 

je prihodek njihovega gospodinjstva višji ter jim omogoča boljšo kakovost življenja. Ljudje z 

višjo izobrazbo so tudi bolj ozaveščeni, kako se izogniti tveganjem bolezni (imajo boljše 

informacije o zdravstvenih storitvah, prehrani, higieni …) ter kako živeti daljše ter bolj 

udobno življenje (United Nations 2010, 36). 

Ljudje v svetu imajo precej višjo izobrazbo kot v preteklosti. Od leta 1990 do 2010 je na 

svetovnem nivoju število let šolanja naraslo za 2 leti ter skupni vpis v šole za 12 % (medtem 

ko je pismenost iz 73 % narastla na 84 %). Od leta 1960 je delež šolajočih se narasel iz 57 % 

na 85 %. Napredek v šolanju je porasel med razvijajočimi se državami. Med ljudmi v starosti 

65-74 let jih skoraj 36 % nikoli ni obiskovalo šole, medtem ko je med ljudmi v starosti 15-24 

let zgolj 7 % takih, ki šole nikoli ni obiskovalo (United Nations 2010, 36). 

Spodnja slika prikazuje pričakovana leta šolanja v svetu. Od leta 1980 je zaznano naraščanje 

števila let šolanja (leta 1980 je bilo povprečno število let šolanja 9,1, leta 2012 pa 12,5). 

Vsakih 10 let so se pričakovana leta šolanja povečala za eno leto.  



24 

0

2

4

6

8

10

12

14

1980 1990 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

 

Slika 12: Pričakovana leta šolanja v svetu, za obdobje 1980-2012 

Vir: United Nations 2013c. 

Še vedno pa je veliko otrok, ki se vpiše v osnovno šolo, ampak jo obiskuje v presledkih oz. iz 

nje povsem izstopi. To se najpogosteje dogaja pri dekletih, ki morajo delati doma. Vzrok 

prekinitev šolanja so tudi odsotnost učiteljev, šolnine ter premajhne spodbude s strani staršev, 

da bi otroke poslali v šole. Največ težav z obiskovanjem osnovne šole je v J Aziji ter 

subsaharski Afriki, kjer več kot 48 milijonov otrok ne obiskuje osnovne šole (Svetovna banka 

2012a, 4). Tu je v letu 2010 70 % otrok dokončalo osnovnošolsko izobraževanje (na svetovni 

ravni je delež znašal 90 %) (United Nations 2013j, 7). 

S tem, ko vedno več otrok zaključi osnovnošolsko izobraževanje, se vedno več otrok 

vključuje v srednješolsko izobraževanje. Med otroci, ki se ne vključujejo v nadaljevanje 

izobraževanja, so zlasti otroci revnih družin ter otroci, ki prihajajo iz podeželskega okolja 

(United Nations 2012a, 20). 
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Slika 13: Pričakovana leta šolanja v Sloveniji, za obdobje 1990-2012 

Vir: United Nations 2013c. 
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Zgornja slika prikazuje pričakovana leta šolanja v Sloveniji. Tako kot v svetu, se je tudi v 

Sloveniji podaljšalo obdobje šolanja (od leta 1990 do 2012 se je šolanje podaljšalo za 4 leta). 

Pričakovana doba šolanja v Sloveniji je za 4 leta daljša od svetovnega povprečja.  

Neenakost med spoloma (sestavljeno merilo, ki odraža potencialno izgubo zaradi neenakosti 

med ženskim in moškim spolom skozi 3 dimenzije: reproduktivno zdravje, opolnomočenje ter 

trg dela), 

Neenakost med spoloma sestavljajo tri dimenzije: 

- Reproduktivno zdravje 

Po definiciji, ki je bila sprejeta na Mednarodni konferenci prebivalstva in razvoja leta 1994 v 

Kairu, je reproduktivno zdravje opredeljeno kot dobro fizično, mentalno ter družbeno počutje 

na vseh področjih, ki so povezana z reproduktivnim sistemom, njegovimi funkcijami in 

procesi. Ljudje imajo pravico do zadovoljujočega ter varnega spolnega življenja ter pravico 

do reprodukcije. Moški in ženske naj imajo pravico do varnih in učinkovitih metod 

načrtovanja družine, pravico do uravnavanja plodnosti, ki niso v nasprotju z zakonom ter 

pravico do zdravstvene oskrbe, ki omogoča ženskam varno nosečnost in porod ter zagotavlja 

parom čim boljše možnosti za zdravega otroka (UNFPA 2013a). 

Težave z reproduktivnim zdravjem so še vedno glavni vzrok za smrti in obolenja žensk v 

rodnem obdobju (UNFPA 2013b). Tveganje za smrt pri porodih se zmanjšuje skozi 

izobraževanje, primerno prehrano, zdravstveno oskrbo nosečnic ter skozi dostopnost 

kontracepcijskih sredstev (United Nations 2010, 90). V državah z višjim dohodkom je bilo v 

letu 2008 1.900 smrti žensk pri porodu, v Indiji 63.000 ter v subsaharski Afriki 203.000 (56,7 

% celotne umrljivosti) (Svetovna banka 2012b, 129-134). 

- Opolnomočenje 

Opolnomočenje žensk je pomemben vidik v smeri enakosti med spoloma, saj daje ženskam 

več avtonomnosti in pomeni izboljševanje enakopravnosti med spoloma. 

Opolnomočenje žensk vključuje 5 komponent: 

- občutek o lastni vrednosti, 

- pravica do izbire, 

- pravica dostopa do informacij in virov, 

- pravica do svobodnega odločanja o lastnem življenju tako znotraj družine kot izven 

nje ter 

- možnost vplivanja na socialne spremembe, z namenom ustvarjanja bolj pravične 

socialne ter ekonomske družbe (United Nations 2014). 
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V preteklosti so bile ženske diskriminirane na vseh področjih delovanja v političnem 

življenju. V sedanjem času postaja politična zastopanost žensk vedno bolj vidna (čeprav je 

celotna zastopanost žensk na svetovnem nivoju le 16 %). Npr. parlament v Ruandi je leta 

2008 postal prvi, ki je imel večino žensk (United Nations 2010, 91). 

Najvišji delež zastopanosti žensk v parlamentu je v nordijskih državah (zlasti Finska in 

Danska). Med razvijajočimi se državami je najvišji delež žensk v parlamentu v Latinski 

Ameriki ter na Karibih (23 %). Med razvijajočimi se državami se kaže velik napredek v 

zastopanosti žensk tudi v subsaharski Afriki (20 %) (United Nations 2012a, 24). 

- Delo 

Dostop do polne in dostojne zaposlitve ostaja izziv za vrsto žensk, ki morajo delati na 

negotovih ter nizko plačanih delovnih mestih. Zlasti v razvijajočih se državah je velik delež 

žensk zaposlen v ne-formalnih dejavnostih. V subsaharski Afriki je delež zaposlenih žensk 

sicer visok (okoli 55 %) ampak od vseh zaposlenih žensk jih kar 82 % dela v težkih 

(nedostojnih) razmerah. Ženske v arabskih državah so povečale svojo udeležbo v 

zaposlovanju iz 9 % v letu 1980 na 27 % v letu 2008, kar je kljub vsemu le polovica 

svetovnega povprečja (United Nations 2010, 77-91). 

Veliko žensk nima besede nad financami v gospodinjstvu, tudi nad lastnim zaslužkom ne. 

Ženske v nekaterih razvijajočih se državah, zlasti v subsaharski Afriki in Aziji, niso vključene 

v odločanje glede porabe osebnega zaslužka (Svetovna banka 2012b, 82). 
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Slika 14: Neenakost med spoloma v svetu, za obdobje 2000-2012 

Vir: United Nations 2013d. 

Zgornja slika prikazuje, kako se je spreminjala potencialna izguba dosežkov zaradi neenakosti 

med spoloma med leti 2000 in 2012 v svetu. Stolpci prikazujejo potencialno izgubo dosežkov 

(v odstotkih) zaradi neenakosti med ženskim in moškim spolom skozi tri dimenzije 

(reproduktivno zdravje, opolnomočenje in trg dela). Vidimo, da je bila leta 2000 zaradi 

neenakosti med spoloma potencialna izguba 43 %, leta 2012 se je znižala na 38 %, kar je še 
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daleč od idealne ničle, kar bi pomenilo, da ni razlik med spoloma in posledično potencialne 

izgube zaradi neenakosti.  

V zadnji četrtini stoletja se je življenje deklet precej spremenilo. Pismenih deklet je več kot 

kadarkoli prej in v tretjini razvijajočih se držav obiskuje šolo več deklet kot fantov. Vedno 

več deklet in žena je tudi vključenih v javno življenje ter v trg dela (Svetovna banka 2012b, 

15-23). 

Napredek v smeri enakosti je še vedno omejen v revnih državah, med revnimi ženskami ter 

tistimi, ki trpijo zaradi različnih oblik izključevanja (npr. zaradi narodnosti, odmaknjenosti, 

invalidnosti …). Preveč žensk umira v dobi otroštva oz. v reproduktivnem obdobju (to število 

je največje v subsaharski Afriki, kjer je delež umrlih žensk pri porodu primerljiv z 

umrljivostjo v S Evropi v 19. stoletju, poleg tega velik delež žensk umira zaradi HIV-a), 

ženske so v primerjavi z moškimi še vedno slabše plačane ter imajo negotove zaposlitve 

(Svetovna banka 2012b,73). 
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Slika 15: Neenakost med spoloma v Sloveniji, za obdobje 2005-2012 

Vir: United Nations 2013d. 

Zgornja slika prikazuje, kako se je spreminjala potencialna izguba dosežkov zaradi neenakost 

med spoloma med leti 2005 in 2012 v Sloveniji. V primerjavi s svetovnim povprečjem je 

potencialna izguba dosežkov zaradi neenakost med spoloma v Sloveniji veliko nižja, v letu 

2012 je znašala samo 8 %, medtem ko je v svetu znašala 38 %. 

Bruto domači proizvod na prebivalca (bruto domači proizvod na prebivalca, izražen v 

ameriških dolarjih) 

Med bruto domačim proizvodom na prebivalca ter življenjskim pričakovanjem ob rojstvu 

obstaja močna povezava (v državah, kjer je visok bruto domači proizvod na prebivalca, je tudi 

življenjsko pričakovanje višje).  
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Od leta 1970 do leta 2010 se je v razvitih državah domači proizvod na prebivalca povečal za 

2,3 % na letni ravni, medtem ko se je v razvijajočih se državah povečal za 1,5 % na leto. Rast 

domačega proizvoda na prebivalca se je v razvijajočih se državah v povprečju povečal. Kljub 

temu se v zadnjih dvajsetih letih razlika med razvijajočimi se in razvitimi državami povečuje. 

V nekaterih razvijajočih se državah je ekonomska rast zelo izrazita. Med leti 1970 ter 2010 se 

je na Kitajskem BDP na prebivalca povečal za 21-krat, v primeru Bocvane več kot 9-krat, v 

Maleziji ter na Tajskem pa za več kot 5-krat. Kljub temu znaša BDP Kitajske le petino 

povprečja razvitih držav. Daleč od povprečja razvitih držav so prav tako Bocvana, Malezija in 

Tajska (United Nations 2010, 42). 

Spodnja slika prikazuje gibanje BDP-ja na prebivalca v ameriških dolarjih v svetu. Praviloma 

BDP iz leta v leto raste. Med leti 2008-2009 je zaznan padec BDP-ja, kar lahko pripišemo 

finančno-gospodarski krizi v svetu. 
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Slika 16: Bruto domači proizvod na prebivalca v svetu, za obdobje 1980-2011 

Vir: United Nations 2013e. 

Povečanje BDP-ja na prebivalca pomeni, da ima posamezni prebivalec več prihodka, ki ga 

lahko porabi. Prebivalec si tako lahko privošči višjo kakovost življenja, zdravstvenih storitev 

ter zdravil, kar vpliva na višje življenjsko pričakovanje ob rojstvu. Seveda tudi tu obstajajo 

odstopanja. Nekatere države z nizkim BDP-jem imajo visoko pričakovano dobo ob rojstvu, 

ker njihova vlada visoko vrednoti potrebe ljudi. Lep primer je Kuba, ki ima sicer zelo nizek 

bruto domači proizvod, vendar pa je tam življenjsko pričakovanje skoraj 77 let. Drugi razlog 

za nizek BDP ter sorazmerno visoko življenjsko pričakovanje ob rojstvu je nivo ne-tržnih 

aktivnosti. Na primer, kjer je veliko samozadostnega kmetovanja, imajo ljudje dovolj hrane 

vendar ne bodo prispevali k domačemu bruto proizvodu, ker hrane ne bodo kupovali oz. je ne 

bodo prodajali, zato tudi ne bo izmenjave denarja (Statistical Consultants 2013). 



29 

Spodnja slika prikazuje gibanje BDP-ja na prebivalca v ameriških dolarjih v Sloveniji. V 

primerjavi s svetovnim povprečjem je v Sloveniji BDP na prebivalca dvakrat večji.  

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

1990 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

 

Slika 17: Bruto domači proizvod na prebivalca v Sloveniji, za obdobje 1990-2011 

Vir: United Nations 2013e. 

Mestno prebivalstvo (populacija, ki živi na območjih, opredeljenih kot mestna področja, 

upoštevajoč kriterije posameznega območja oz. države) 

Definicija urbanega okolja: definicija se od države do države razlikuje. Urbano okolje 

označuje ena ali več od naslednjih značilnosti (Unicef 2012, 10-11):  

- administrativni kriterij (npr. območje pod upravo mesta),  

- velikost populacije (kjer je predvidoma minimum za urbano območje regija z vsaj 2000 

ljudi, čeprav obstaja razpon od 200 do 5000 ljudi),  

- gostota prebivalstva, 

- ekonomska funkcija (večina populacije ni vključena v kmetijsko dejavnost oz. kjer je 

visoka stopnja zaposlovanja) in  

- prisotnost urbanih značilnosti (tlakovane ceste, električna razsvetljava, kanalizacija).  

Povečan delež urbanega prebivalstva je povezan z naravno rastjo urbanega prebivalstva ter s 

selitvijo prebivalcev iz podeželskih v urbana okolja. Glavni vzrok za selitev v urbano okolje 

so storitve in službe, ki jih urbano okolje ponuja (UNEP 2001, 240). Življenje v urbanem 

okolju omogoča lažjo oskrbo z vodo, boljše higienske razmere. Prav tako omogoča večjo 

dostopnost do izobrazbe, zdravstvenih in socialnih storitev … 

Spodnja slika prikazuje delež mestnega prebivalstva v odstotkih v svetu. Opazimo, da se 

delež mestnega prebivalstva iz leta v leto povečuje. Leta 1980 je bilo mestnega prebivalstva v 

povprečju 45,35 % v letu 2012 pa 56,2 %. 
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Slika 18: Mestno prebivalstvo v svetu, za obdobje 1980-2012 

Vir: United Nations 2013f. 

Ob tem, ko mesta rastejo, se povečujejo tudi stroški osnovnih storitev, kakor tudi 

obremenjenost okolja (Svetovna banka 2013). Urbanost je bolj razširjena v razvitejših 

državah, kjer je v letu 2005 skoraj 75 % populacije živelo v urbanih okoljih. Predvideno je, da 

se bo delež ljudi v urbanih področjih do leta 2030 povečal na 81 % in tako iz 0,9 milijarde v 

letu 2005 narasel na milijardo v letu 2030.  

Delež urbanega prebivalstva je bil v manj razvitih regijah manjši in sicer je v letu 2005 znašal 

43 %. Predvidoma se bo ta delež do leta 2030 povečal na 56 %. Delež mestnega prebivalstva 

se bo sicer povečeval tako v razvitih kot v manj razvitih regijah, vendar bo povečanje 

mestnega prebivalstva predvidoma izrazitejše v manj razvitih državah (iz 2,3 milijard v letu 

2005 na 3,9 milijard v letu 2030) (United Nations 2006, 15-17). 

Predvidoma bo skupno mestno prebivalstvo leta 2050 znašalo 72 % (in sicer se bo iz 3,6 

milijard v letu 2011 povečalo na 6,3 milijard v letu 2050). Delež podeželskega prebivalstva se 

bo v manj razvitih deželah povečeval do leta 2021, nato bo začel upadati (United Nations 

2012b, 1-2). 

Spodnja slika prikazuje, da se je v Sloveniji med leti 1980 in 2000 delež mestnega 

prebivalstva povečeval (iz 48 % v letu 1980 na 50,8 % v letu 2000). Med leti 2000 in 2012 se 

je delež mestnega prebivalstva nekoliko znižal (leta 2012 je znašal 49,8 %). Delež mestnega 

prebivalstva je v Sloveniji nižji od svetovnega povprečja. 
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Slika 19: Mestno prebivalstvo v Sloveniji, za obdobje 1980-2012 

Vir: United Nations 2013f. 

Delež rojstev na 100 žensk, starih od 15-19 let (število rojstev pri ženskah v starosti 15-19 let 

na 100 žensk) 

Nosečnost med mladimi dekleti ima pomembne posledice tako na globalnem nivoju kot na 

družbenem in osebnem nivoju. Globalno gledano je delež rasti populacije večji, ko imajo 

ženske prvega otroka v najstniških letih, saj rojevanje v mladih letih podaljšuje reproduktivno 

dobo in povečuje rodnost. Na družbenem nivoju pa obstaja močna povezava med rojstvi v 

najstniških letih in nizko stopnjo izobrazbe mladih deklet. Dekleta, ki zgodaj postanejo 

matere, se pogosto prenehajo izobraževati. Prenehanje in prekinitev izobraževanja pa pomeni, 

da imajo ta dekleta nižjo izobrazbo, kar povzroča izgubo možnosti zaslužka. Ta dekleta so 

velikokrat finančno odvisna od svoje družine (Singh in Darroch 1999 ter Rafalimanana 2006). 

Zelo mlada dekleta se bolj pogosto od odraslih žensk srečajo s komplikacijami med 

nosečnostjo in porodom ter imajo večje tveganje za smrt ob porodu (možnost za smrt je 

dvakrat večja kot pri ženski, ki rojeva pozneje v življenju). Otroci mladih mater so bolj 

nagnjeni k umrljivostim in boleznim. Po podatkih iz leta 2009 je bil delež porodov med 

mladimi dekleti največji v subsaharski Afriki ter v državah z nizkim prihodkom (okoli 11,5 

porodov na 100 žensk v starosti 15-19 let), medtem ko je bilo istega leta svetovno povprečje 5 

porodov na 100 žensk v starosti 15-19 let. Porodi mladih žensk se sicer zmanjšujejo v mnogih 

državah, vendar precej počasneje kot med odraslimi ženskami (World Health Organisation 

2013b). 

Spodnja slika prikazuje delež rojstev med ženskami v starosti 15-19 let v odstotkih v svetu. 

Med leti 2000 in 2010 je število porodov med dekleti v starosti 15-19 let upadalo. Leta 2000 

je bilo na 100 žensk v starosti 15-19 let 6,5 porodov, medtem ko se je leta 2010 povprečje 

zmanjšalo na 5,2 porodov.  
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Slika 20: Delež rojstev med ženskami v starosti 15 – 19 let v svetu, za obdobje 2000-2010 

Vir: United Nations 2013g. 

Delež porodov med mladimi dekleti v nekaterih državah (Population Reference Bureau 

2013): 

- delež porodov med mladimi dekleti je največji v subsaharski Afriki in je med leti 2005-

2010 znašal 11,5 porodov na 100 žensk v starosti 15-19 let, kar pomeni da je 12 % mladih 

deklet rodilo, 

- delež porodov med mladimi dekleti v Aziji je med leti 2005-2010 znašal 7,7 porodov na 

100 žensk v starosti 15-19 let in 

- delež porodov med mladimi dekleti v Latinski Ameriki in Karibih je med leti 2005-2010 

znašal 7,2 porodov na 100 žensk v starosti 15-19 let. 
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Slika 21: Delež rojstev med ženskami v starosti 15 – 19 let v Sloveniji, za obdobje 2000-

2010 

Vir: United Nations 2013g. 
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Zgornja slika prikazuje delež rojstev med ženskami v Sloveniji v starosti 15-19 let v odstotkih 

(obdobje 2000 do 2010). Število porodov med dekleti v starosti 15-19 let je upadalo iz 1,3 % 

v letu 2000 na 0,5 % v letu 2010. Število rojstev med mladimi dekleti v Sloveniji je precej 

nižje od svetovnega povprečja. 

Razmerje zaposlenosti med ženskim in moškim spolom (razmerje med ženskim in moškim 

delovno aktivnim prebivalstvom (v starosti 15-64 let), ki se aktivno vključuje v trg dela)  

Povečanje deleža delovno aktivnih žensk je eden največjih trendov na trgu dela, ki poteka vse 

od leta 1980. Medtem ko je delež delovno aktivnih žensk v letu 1993 predstavljal milijardo 

zaposlenih žensk, je v letu 2003 narasel na 1,1 milijarde zaposlenih žensk (International 

Labour Organization 2004, 4). 

Razlika med ženskim in moškim delovno aktivnim prebivalstvom se v zadnjih desetletjih 

zmanjšuje v vseh regijah. Kljub temu pa je delež delovno aktivnih žensk skoraj v vseh regijah 

manjši od deleža delovno aktivnih moških. Najmanjši delež delovno aktivnih žensk in 

obenem največja razlika med ženskim in moškim delovno aktivnim prebivalstvom je v 

državah zahodne Afrike in srednjega vzhoda (kjer je bilo po podatkih iz leta 2003 le 36 

delovno aktivnih žensk na 100 moških), ter J Azije (po podatkih iz leta 2003 je bilo 44 

delovno aktivnih žensk na 100 moških) (International Labour Organization 2004 in 

International Monetary Fund 2013). V teh regijah se ženske pogosto srečujejo z omejitvami 

za vstop na trg dela: npr. kulturne, izobrazbene ter institucionalne omejitve. Največji delež 

delovno aktivnih žensk ter obenem najmanjša razlika med ženskim in moškim delovno 

aktivnim prebivalstvom pa je v subsaharski Afriki (International Labour Organization 2013). 

V razvitih državah je še v prejšnjem stoletju veljalo, da je moški tisti, ki finančno preživlja 

družino. To se v novejši dobi spreminja, saj so ženske vse bolj enakopravne moškim in se 

zaposlujejo na delovnih mestih, ki so včasih veljala izključno za moške. Opažamo, da se v 

vrsti manj razvitih držav vključevanje žensk v trg dela povečuje (in je marsikje že primerljivo 

z moškimi), vendar je to delo zlasti fizično naporno in slabo plačano. Opažamo, da je v manj 

razvitih državah, kljub visoki zastopanosti žensk na trgu dela, življenjsko pričakovanje ob 

rojstvu veliko nižje v primerjavi z razvitimi državami, kjer je prav tako iz leta v leto vedno 

več žensk zaposlenih.  

Spodnja slika prikazuje razmerje zaposlenosti med ženskim in moškim spolom v svetu. 

Opazimo, da je vedno več žensk delovno aktivnih. Leta 1990 je bilo razmerje zaposlenosti 

med ženskami in moškimi 0,62 oziroma 62 žensk na 100 moških, leta 2011 je bilo to razmerje 

70 žensk na 100 moških.  
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Slika 22: Razmerje zaposlenosti med ženskim in moškim spolom v svetu, za obdobje 

1990-2011 

Vir: United Nations 2013h.  

Spodnja slika prikazuje razmerje zaposlenosti med ženskim in moškim spolom v Sloveniji v 

letih 1990 – 2011. Leta 1990 je bilo razmerje zaposlenosti med ženskami in moškimi 0,798 

oziroma skoraj 80 žensk na 100 moških, leta 2011 je bilo to razmerje skoraj 82 žensk na 100 

moških. Delež zaposlenih žensk v Sloveniji je bil nekoliko višji od svetovnega povprečja.  
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Slika 23: Razmerje zaposlenosti med ženskim in moškim spolom v Sloveniji, za obdobje 

1990-2011 

Vir: United Nations 2013h. 

Razmerje med ženskim in moškim spolom z vsaj srednješolsko izobrazbo (razmerje med 

ženskim in moškim spolom v starosti 25 let ali več, s pridobljeno sekundarno ali višjo stopnjo 

izobrazbe) 

Izobrazba dekletom pomaga do boljšega reproduktivnega zdravja, boljšega statusa v družini, 

skupnosti in družbi. Boljša izobrazba prav tako zmanjšuje število rojstev (ženske z vsaj 



35 

srednješolsko izobrazbo imajo manj otrok od žensk, ki niso izobražene), možnost neželenih 

nosečnosti ter njihovo tveganje za HIV (za dekleta, ki so zaključila vsaj srednješolsko 

izobraževanje, obstaja 4-krat večja verjetnost, da bodo uporabila kontracepcijo kot pa dekleta 

brez izobrazbe) (Measure Evaluation Population and Reproductive Health 2013 in Bloom 

2006, 94). 

Višja izobrazba pomaga ženskam do boljših zaposlitvenih možnosti in s tem boljšega plačila. 

Večja stopnja izobrazbe žensk ima ravno tako pomembno vlogo pri zmanjševanju nasilja nad 

ženskami ter omogoča ženskam, da lažje zapustijo nasilnega partnerja (ICRW 2005, 3-5). 

Dostopnost do srednješolske izobrazbe je pri dekletih omejena iz različnih vzrokov: družine 

ne želijo investirati v izobrazbo hčera, zlasti ko dajejo prednost izobrazbi sinov; vzrok je 

lahko oddaljenost od kraja izobraževanja, tu so tudi kulturne norme, ki omejujejo dekleta, da 

bi se izobrazila ... (UNESCO 2013). 

V razvijajočih se državah je bilo leta 2010 v srednješolsko izobraževanje vključenih 96 deklet 

na 100 fantov, v terciarno izobraževanje pa 98 deklet na 100 fantov. Možnost izobraževanja 

deklet na srednješolski ravni je najnižja v subsaharski Afriki, kjer je bilo leta 2010 na 100 

fantov, v srednješolsko izobraževanje vključenih 82 deklet. Nizka zastopanost deklet v 

terciarnem izobraževanju je po podatkih iz leta 2010 prav tako v subsaharski Afriki (63 deklet 

na 100 fantov), J Aziji (76 deklet na 100 fantov) ter v Z Aziji (89 deklet na 100 fantov) 

(United Nations 2012a, 21). 
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Slika 24: Razmerje med ženskim in moškim spolom z vsaj srednješolsko izobrazbo v 

svetu, za obdobje 1980-2010 

Vir: United Nations 2013i. 

Zgornja slika prikazuje razmerje med ženskim in moškim spolom z vsaj srednješolsko 

izobrazbo v svetu. Razlika med spoloma v doseženi vsaj srednješolski izobrazbi se vse bolj 
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zmanjšuje. Medtem ko je leta 1980 vsaj srednješolsko izobrazbo imelo 65 žensk na 100 

moških, je v letu 2010 imelo vsaj srednješolsko izobrazbo 84 žensk na 100 moških.  

Spodnja slika prikazuje razmerje med ženskim in moškim spolom z vsaj srednješolsko 

izobrazbo v Sloveniji. Tako kot v svetovnem povprečju se tudi v Sloveniji zmanjšuje razlika 

med spoloma v doseženi vsaj srednješolski izobrazbi. V svetovnem povprečju je leta 2010 

imelo vsaj srednješolsko izobrazbo 84 žensk na 100 moških, v Sloveniji pa je v istem letu 

imelo takšno izobrazbo skoraj toliko žensk kot moških.    
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Slika 25: Razmerje med ženskim in moškim spolom z vsaj srednješolsko izobrazbo v 

Sloveniji, za obdobje 1980-2010 

Vir: United Nations 2013i. 

2.3 Pregled dosedanjih raziskav dejavnikov življenjskega pričakovanja ob rojstvu 

V tem podpoglavju smo predstavili pregled dosedanjih raziskav dejavnikov življenjskega 

pričakovanja ob rojstvu, in sicer kako na življenjsko pričakovanje ob rojstvu vplivajo: 

- zdravstvo, 

- izobraževanje, 

- rodnost, 

- umrljivosti, 

- neenakost med spoloma, 

- delež mestnega prebivalstva, 

- delež rojstev med ženskami, starimi od 15-19 let in 

- gospodarstvo. 
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Življenjsko pričakovanje ob rojstvu in zdravstvo 

Avtorji so ugotovili, da vlaganje v javno zdravstvo, uvedba novih zdravil ter zdrava prehrana 

pozitivno vplivajo na življenjsko pričakovanje ob rojstvu. 

Acemoglu in Johnson (2006) sta preučila vpliv življenjskega pričakovanja ob rojstvu na 

zdravstvo in gospodarsko rast. Z razvojem zdravstva, zlasti po letu 1940, se je zaradi 

učinkovitejših ukrepov na področju javnega zdravja in uvedbe novih kemikalij in zdravil 

povečalo življenjsko pričakovanje ob rojstvu, predvsem v revnih državah. Najbolj pomembno 

je bilo odkritje in kasnejša masovna proizvodnja penicilina, ki je zagotovil učinkovito 

zdravljenje proti vrsti bakterijskih okužb. Med leti 1940 in 1950 je sledilo odkritje zdravil 

proti tuberkulozi, malariji, zlatenici, pljučnici, koleri in spolnim boleznim. Na razvoj 

zdravstva je pomembno vplivala ustanovitev Svetovne zdravstvene organizacije, ki je v veliki 

meri olajšala in izboljšala zdravstveno oskrbo zlasti v revnejših državah. Kot posledica novih 

kemikalij, zdravil in drugih mednarodnih intervencij, se je umrljivosti zaradi tuberkuloze, 

pljučnice, malarije in različnih drugih boleznih močno zmanjšala v mnogih delih sveta (zlasti 

v revnejših državah) in s tem se je povečalo življenjsko pričakovanje ob rojstvu. V razvitih 

državah, ki niso bile izpostavljene izbruhom okužb, ni prišlo do tako vidnih sprememb v 

zmanjšanju umrljivosti in povečanju življenjskega pričakovanja ob rojstvu.  

Zheng idr. (2014) so raziskali, da je življenjsko pričakovanje ob rojstvu pomemben kazalnik 

za oceno socialnega razvoja države. Zdravje in daljša življenjska doba lahko ne le izboljšata 

kakovost življenja ljudi, temveč jim tudi zagotovita več časa za doseganje posameznikovega 

življenjskega cilja. Prehrana je eden od pomembnih dejavnikov, ki vpliva na zdravje ljudi. 

Tako podhranjenost kot prehranjenost sta dejavnika tveganja za bolezni in smrti. V svetu so 

bile izvedene številne študije o odnosu med prehranjevanjem in življenjskim pričakovanjem 

ob rojstvu in rezultati teh študij so dragoceni, saj pripomorejo k podaljševanju življenjskega 

pričakovanja ob rojstvu ljudi, s ciljem intervencijske prehranske strategije. 

Življenjsko pričakovanje ob rojstvu in izobraževanje 

V več raziskavah so spodaj navedeni avtorji dokazali, da povečevanje let izobraževanja 

omogoča razvijanje znanj, spretnosti in sposobnosti ter da višja stopnja izobrazbe vpliva na 

boljše reproduktivno zdravje in na višji status posameznika v družbi, kar pozitivno vpliva na 

življenjsko pričakovanje ob rojstvu. 

Blackburn in Cipriani (2002) sta ugotovila, da so nižja rodnost, odlaganje rojstev v poznejša 

leta in višja stopnja izobrazbe, osupljivi trendi demografskih sprememb, ki vplivajo na višje 

življenjsko pričakovanje ob rojstvu. To so trendi, ki ustvarjajo še večje razlike med razvitimi 

državami in državami v razvoju. Avtorja sta poudarila povezavo med zdravjem in 

izobraževanjem, saj izobrazba omogoča, da ljudje razvijajo znanje, spretnosti in sposobnosti 
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ter so tako bolje opremljeni za ustvarjanje načina življenja, ki ugodno vpliva na njihovo dobro 

počutje in podaljševanje življenjske dobe.  

Hansen (2012) je v svoji raziskavi prišel do naslednjih zaključkov: vpliv pričakovane 

življenjske dobe na izobraževanje velja za enega glavnih mehanizmov, s katerim pričakovana 

življenjska doba lahko vpliva na dohodek na prebivalca in s tem na gospodarski razvoj. 

Raziskoval je, ali število let šolanja vpliva na pričakovano življenjsko dobo. Z analizo je 

ugotovil, da narodi, kjer je pričakovana življenjska doba daljša, porabijo več časa na 

izobraževanju ter obenem pridobijo boljše spretnosti. Na podlagi empirične raziskave je avtor 

sklenil, da v kolikor se življenjsko pričakovanje ob rojstvu poveča za 1 %, se pričakovana leta 

izobraževanja povečajo za 3,5 %. Vsi rezultati kažejo, da ima zdravje, ki se kaže kot 

življenjsko pričakovanje ob rojstvu, neposreden pozitiven učinek na akumulacijo človeškega 

kapitala. 

Bloom (2006) je ugotovil, da višja izobrazba deklet vpliva na boljše reproduktivno zdravje ter 

na višji status v družini, skupnosti in družbi. Višja izobrazba prav tako zmanjšuje število 

rojstev (ženske z vsaj srednješolsko izobrazbo imajo manj otrok od žensk, ki niso izobražene), 

možnost neželenih nosečnosti ter njihovo tveganje za HIV. Vsi ti dejavniki vplivajo na daljše 

življenjsko pričakovanje ob rojstvu. 

Tudi Valkonen, Sihvonen in Lahelma (1997) so ugotovili, da je življenjsko pričakovanje ob 

rojstvu povezano s stopnjo izobrazbe: višja stopnja izobrazbe pomeni višje življenjsko 

pričakovanje ob rojstvu. 

Življenjsko pričakovanje ob rojstvu in rodnost 

Avtorji so ugotovili, da v državah, kjer je rodnost visoka, ljudje manj časa namenjajo 

izobraževanju in karieri, kar negativno vpliva na življenjsko pričakovanje ob rojstvu. 

Čepar in Bojnec (2007) sta proučila različne faktorje rodnosti. V številnih državah se je 

rodnost začela zmanjševati po upadu smrtnosti. Družbene spremembe, ki so posledica 

strukturnih sprememb v gospodarstvu, v smeri proti industriji in storitvam ter urbanizacija, 

povzročajo upad umrljivosti in povečanje preživetja otrok, kar povzroči upad rodnosti, saj ni 

več potrebno roditi večjega števila otrok, da bi nadomestili tiste, ki ne preživijo do odraslosti. 

Rodnost je začela upadati tudi zaradi povečanih stroškov odraščanja otrok v novem 

industrializiranem in urbaniziranem svetu. Poleg tega sta ugotovila, da so k upadu rodnosti 

prispevali tudi kulturni dejavniki nekaterih držav, kot so jezik in vera. Spremembe v 

tradicionalnih vrednotah, ki so se pojavile s povečanjem osebnega materialnega bogastva in 

sekularizacije in kjer je postala družba bolj individualistična, so ravno tako vodile v upadanje 

rodnosti. Najpomembnejši dejavniki upadanja rodnosti v tako imenovanem drugem 

demografskem prehodu, ki je še posebej značilna za Evropo, so prelaganje poroke, prelaganje 
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rojstva prvega otroka, povečanje zunajzakonskih skupnosti in rodnost pri takšnih skupnostih, 

povečanje razvez in podobno. V sodobnem času postajajo vse bolj pomembni psihološki 

dejavniki kot so osebnostne lastnosti posameznika in medsebojni odnosi. 

Zhang in Zhang (2005) sta razpravljala, da podaljševanje življenjskega pričakovanja ob 

rojstvu vodi v staranje prebivalstva in vpliva na varčevanje, izobrazbo in na rodnost. Z 

modelom, v katerega sta vključila podatke 138 držav in uporabila spremenljivke kot so rast 

gospodarstva, BDP na prebivalca, rodnost, doba šolanja, vseživljenjsko izobraževanje in 

varčevanje sta dokazala, da podaljševanje življenjskega pričakovanja ob rojstvu na eni strani 

zmanjšuje rodnost, na drugi strani pa povečuje dobo šolanja in vpliva na to, da ljudje več 

varčujejo. V nadaljevanju sta pojasnila, da imajo ljudje s podaljševanjem življenjskega 

pričakovanja ob rojstvu večje možnosti, da dočakajo upokojitev, zato gospodarni ljudje 

varčujejo več, saj vedo, da bodo na stara leta potrebovali denar. Poleg tega vedno več 

investirajo v izobraževanje z namenom, da izboljšajo svoje prihodke. Podaljševanje obdobja 

šolanja, osredotočanje na kariero in večje varčevanje na drugi strani povzročajo zmanjševanje 

rodnosti. Njun izračun je pokazal, da 10 % povečanje življenjskega pričakovanja ob rojstvu 

povečuje delež vpisov v srednješolsko izobraževanje za 5,6 % ter vpliva na povečanje 

prihrankov posameznikov za 2,4 %, na drugi strani pa zmanjša rodnost za 55 %. 

Življenjsko pričakovanje ob rojstvu in stopnja umrljivosti 

Avtorji poudarjajo, da manjša umrljivost otrok in mater pozitivno vpliva na življenjsko 

pričakovanje ob rojstvu.  

Bloom (2011) je raziskal, da je zgodovinsko gledano, pričakovana življenjska doba močno 

povezana s stopnjo umrljivosti dojenčkov (število otrok, ki umrejo pred svojim prvi rojstnim 

dnevom v določenem letu na tisoč živorojenih v istem letu). V svetovnem povprečju je 

stopnja umrljivosti dojenčkov upadla iz 139 v letu 1950 na 43 v letu 2011, v razvitejših 

regijah je upadla iz 68 v letu 1950 na 6 v letu 2011, v manj razvitih regijah pa je upadla iz 156 

v letu 1950 na 47 v letu 2011. Umrljivost dojenčkov je običajno bistveno nižja v mestih kot 

na podeželju, predvsem zaradi višjega dohodka in izobrazbe ter boljšega dostopa do nujne 

zdravstvene oskrbe in bolj usposobljenega zdravstvenega osebja. 

Jayachandran in Lleras-Muney (2009) sta v svoji raziskavi preučila nenaden padec tveganja 

umrljivosti mater v Šrilanki, kar vodi v podaljševanje življenjskega pričakovanja ob rojstvu. 

Ugotovila sta, da je 70 % zmanjšanje smrtnosti ob porodu povečalo življenjsko pričakovanje 

žensk v starosti 15 let za 4,1 %, pismenost žensk za 2,5 % in leta izobraževanja žensk za 4 %. 
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Življenjsko pričakovanje ob rojstvu in neenakost med spoloma 

Williamson in Boehmer (1997) sta z multiplo regresijsko analizo, na vzorcu 97 svetovnih 

držav dokazala, da ima položaj žensk pozitiven učinek na življenjsko pričakovanje ob rojstvu. 

Izobrazba žensk, njihov ekonomski status in reproduktivna avtonomnost so pomembni 

pokazatelji pričakovane življenjske dobe žensk. Najvplivnejša spremenljivka njunega modela 

je izobrazba žensk, medtem ko sta spremenljivki ekonomski status (udeležba žensk na trgu 

dela) in reproduktivna avtonomnost (samostojno odločanje žensk o rojstvih) statistično 

značilni, a nekoliko manj vplivni. 

Življenjsko pričakovanje ob rojstvu in delež mestnega prebivalstva 

Singh in Siahpush (2014) sta ugotovila, da je življenjsko pričakovanje ob rojstvu v obratnem 

sorazmerju z stopnjo ruralnosti. V ZDA je bilo v obdobju 2005-2009 v velikih mestnih 

območjih življenjsko pričakovanje ob rojstvu 79,1 let, v majhnih urbanih mestih 76,9 let ter 

na podeželskih območjih 76,7 let. Razlika v življenjskem pričakovanju ob rojstvu med 

podeželskim in mestnim prebivalstvom se je povečevala skozi daljše časovno obdobje. 

Medtem ko je bilo v letih 1969-1971 življenjsko pričakovanje ob rojstvu v mestih za 0,4 let 

daljše od podeželja (70,9 vs 70,5 let), se je v letih 2005-2009 razlika v življenjskem 

pričakovanju ob rojstvu povečala za dve leti (78,8 vs 76,8 let). Na nižje življenjsko 

pričakovanje ob rojstvu na podeželju najpogosteje vplivajo bolezni srca, nenamerne 

poškodbe, kronične obstruktivne pljučne bolezni, pljučni rak, kap, samomor in sladkorna 

bolezen. 

Življenjsko pričakovanje ob rojstvu in delež rojstev med ženskami, starimi od 15-19 let 

Singh in Darroch (1999) sta ugotovila, da nosečnost med mladimi dekleti negativno vpliva na 

življenjsko pričakovanje ob rojstvu. Na družbenem nivoju obstaja močna povezava med 

rojstvi v najstniških letih in nizko stopnjo izobrazbe mladih deklet. Dekleta, ki zgodaj 

postanejo matere, se pogosto prenehajo izobraževati. Prenehanje in prekinitev izobraževanja 

pa pomeni, da imajo ta dekleta nižjo izobrazbo, kar povzroča izgubo možnosti zaslužka. Ta 

dekleta so velikokrat finančno odvisna od svoje družine. Posledica nižje izobrazbe in nižjih 

dohodkov je nižje življenjsko pričakovanje ob rojstvu.  

Življenjsko pričakovanje ob rojstvu in gospodarstvo 

Številni avtorji so v svojih raziskavah ugotovili, da gospodarska razvitost pozitivno vpliva na 

življenjsko pričakovanje ob rojstvu. 

Marmot (2006) je ugotovil, da je razpon življenjskega pričakovanja ob rojstvu med državami 

velik: od 32,5 let v Svaziju do 82 let na Japonskem. Avtor je dokazal, da na razpon 
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življenjskega pričakovanja ob rojstvu vpliva BDP (višji BDP pomeni višje življenjsko 

pričakovanje ob rojstvu in obratno). V državah z visokim BDP se je življenjsko pričakovanje 

ob rojstvu v obdobju 1970-2000 povečalo iz 71,6 let na 78,8 let. Leta 1970 je bilo življenjsko 

pričakovanje ob rojstvu v državah z nižjim BDP (srednja in vzhodna Evropa ter Sovjetska 

zveza) 69 let, torej 2,6 let nižje kot v državah z visokim BDP, v letu 2000 pa le 68,1 let. V 

državah z najnižjim BDP se je življenjsko pričakovanje ob rojstvu v obdobju 1970-2000 

povečalo iz 45,8 let na 46,1 let.  

Bergh in Nilsson (2010) sta ugotovila, da obstaja povezava med tremi dimenzijami 

globalizacije (gospodarska, socialna in politična) in življenjskim pričakovanjem ob rojstvu. 

Na vzorcu 92 držav v obdobju 1970-2005 in uporabo različnih tehnik ocenjevanja sta 

ugotovila, da ima gospodarska globalizacija močan pozitiven učinek na življenjsko 

pričakovanje ob rojstvu. Poleg tega sta avtorja ugotovila, da politična in socialna globalizacija 

nimata tako močnega učinka. 

Kabir (2008) je preučil socialno-ekonomske dejavnike življenjskega pričakovanja ob rojstvu 

za 91 držav v razvoju. V raziskavi je uporabil večkratne regresije in probit regresijo. 

Razčlenjena probit regresija je bila uporabljena za tri skupine držav z nizkim, srednjim in 

visokim življenjskim pričakovanjem ob rojstvu. Večina pojasnjevalnih spremenljivk 

življenjskega pričakovanja ob rojstvu v državah v razvoju se je izkazala za statistično 

nepomembne kar pomeni, da ni vedno mogoče upoštevati socio-ekonomske dejavnike, kot so 

dohodek na prebivalca, obdobje izobraževanja, izdatki za zdravstvo, dostop do neoporečne 

vode in urbanizacija. Na podlagi analiz je bilo predlagano, da bi morale države oblikovati in 

izvajati ustrezne politike in programe socialnega varstva za povečanje razpoložljivosti 

zdravstvene oskrbe in zmanjšanje nepismenosti odraslih ter podhranjenosti, kar bi izboljšalo 

posameznikovo življenjsko pričakovanje ob rojstvu. 

Cervellati in Sunde (2009) sta raziskala učinek pričakovane življenjske dobe na gospodarsko 

rast. Predstavila sta teorijo ekonomskega in demografskega prehoda (obdobje zniževanja 

umrljivosti in rodnosti z visoke na nizko raven po značilnih razvojnih fazah), kjer so odločitve 

o izobraževanju in rodnosti posameznikov odvisne od njihove pričakovane življenjske dobe. 

Teorija napoveduje, da se pred demografskim prehodom, ob podaljšanju življenjskega 

pričakovanja ob rojstvu, v prvi vrsti poveča populacija. Po začetku demografskega prehoda pa 

podaljšanje življenjskega pričakovanja ob rojstvu vpliva na zmanjšanje rasti prebivalstva in 

spodbuja akumulacijo človeškega kapitala. To pomeni, da učinek življenjskega pričakovanja 

ob rojstvu, človeški kapital in dohodek na prebivalca niso enaki pred in po demografskem 

prehodu. Visoko življenjsko pričakovanje ob rojstvu tako povzroči prehod k trajnostni rasti 

dohodka. 
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3 EMPIRIČNI DEL 

V empiričnem delu smo s pomočjo t-testov in preverjanja domnev o aritmetičnih sredinah ter 

razlik med njimi v različnih vzorcih najprej preverjali prvi dve hipotezi. Nato smo s pomočjo 

korelacijske in regresijske analize proučili dejavnike, ki v primeru naše raziskave statistično 

značilno vplivajo na dolžino življenjske dobe in tako preverili tudi tretjo hipotezo. S pomočjo 

SPSS-a smo poskusili ugotoviti moč in smer vpliva teh dejavnikov na dolžino življenjske 

dobe ter določiti korelacijo med izbranimi dejavniki. Pri analizi so bili uporabljeni podatki 

187 držav sveta iz HDR. 

Preverili smo naslednje hipoteze: 

Hipoteza 1: Daljša pričakovana doba šolanja pozitivno vpliva na dolžino življenjske dobe. 

Hipoteza 2: Večji delež rojstev na 100 žensk, starih od 15-19 let, negativno vpliva na dolžino 

življenjske dobe. 

Hipoteza 3: Neenakost med spoloma negativno vpliva na dolžino življenjske dobe.  

3.1 Povprečno življenjsko pričakovanje ob rojstvu je 70 let - preverjanje domneve o 

vrednosti ene aritmetične sredine (enostavni t-test) 

Najprej smo želeli preveriti, ali je povprečno življenjsko pričakovanje ob rojstvu v vseh 

obravnavanih državah v letu 2010 enako 70 let. Postopek preverjanja je potekal v štirih 

korakih. V prvem koraku oblikujemo domnevi, in sicer ničelna domneva pravi, da je 

povprečno življenjsko pričakovanje ob rojstvu v vseh obravnavanih državah v letu 2010 

(ŽPR10) enako 70 let, alternativna pa, da temu ni tako. V drugem koraku s SPSSom 

izračunamo enostavni t-test. V spodnji preglednici so predstavljeni podatki enostavnega t-

testa, število izbranih držav, srednja vrednost in standardni odklon. 

Preglednica 1: Podatki enostavnega t-testa za spremenljivko ŽPR10 

 
N 

Srednja 

vrednost 

Standardni 

odklon 

Standardna napaka 

aritmetične sredine 

ŽPR10 187 69,3684 9,73120 ,71162 

Vir: United Nations 2013a. 

V tretjem koraku iz spodnje preglednice odčitamo vrednost t, ki je -0,887 in točno stopnjo 

značilnosti (dvostranski), ki je 0,376; vrednost je večja od 0,05. Iz tega sledi, da test ni 

pokazal statistično značilne razlike, razlog tega je v velikem standardnem odklonu. 
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Preglednica 2: Enostavni t-test (ničelna vrednost = 70) za spremenljivko ŽPR10 

 

t 

Stopinje 

prostosti 

Točna 
stopnja 

značilnosti 
(dvostranski) 

Srednja 

razlika 

95 % interval zaupanja 

Spodnja Zgornja 

ŽPR10 -,887 186 ,376 -,63155 -2,0354 ,7723 

Vir: United Nations 2013a. 

V četrtem koraku sprejmemo sklep, da pri stopnji značilnosti 0,05 ne moremo zavrniti ničelne 

domneve. Ne moremo trditi, da povprečno življenjsko pričakovanje ob rojstvu v vseh 

obravnavanih držav v letu 2010 ni enako 70 let. 

3.2 Preverjanje domneve o enakosti življenjskega pričakovanja ob rojstvu 

Domnevo o enakosti življenjskega pričakovanja ob rojstvu smo preverili s t-testom za odvisna 

vzorca in t-testom za neodvisna vzorca. Pri odvisnih vzorcih imamo opravka z istimi enotami, 

vendar v različnih situacijah (prej/potem). Pri neodvisnih vzorcih pa imamo opravka z 

različnimi enotami (povprečno življenjsko pričakovanje ob rojstvu v državah z različno 

povprečno dobo šolanja). 

3.2.1 Življenjsko pričakovanje ob rojstvu se skozi čas povečuje - t-test za odvisna vzorca 

Pri t-testu za odvisna vzorca smo želeli preveriti, ali je povprečno življenjsko pričakovanje ob 

rojstvu v letu 2010 (ŽPR10) večje od povprečnega življenjskega pričakovanje ob rojstvu v 

letu 2005 (ŽPR05). Zato smo oblikovali ničelno domnevo, ki pravi, da je razlika med 

povprečji (2010-2005) manjša ali enaka nič, alternativna domneva pa pravi, da je razlika 

(2010-2005) večja od nič. V drugem koraku s SPSSom izračunamo t-test za odvisna vzorca. 

Spodnja preglednica prikazuje podatke t-testa za odvisna vzorca, število izbranih držav, 

srednjo vrednost in standardni odklon tako za leto 2010 kot za leto 2005. 

Preglednica 3: Podatki t-testa za odvisna vzorca (ŽPR10 in ŽPR05) 

 
Srednja 

vrednost N 

Standardni 

odklon 

Standardna napaka 

aritmetične sredine 

Par 1 ŽPR10 69,3684 187 9,73120 ,71162 

ŽPR05 67,8909 187 10,32868 ,75531 

Vir: United Nations 2013a. 

V spodnji preglednici je prikazana korelacija med izbranimi spremenljivkami, katera je zelo 

močna (skoraj 1), kar je pričakovano, saj gre za iste enote, vendar v različnih situacijah. 
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Preglednica 4: Korelacija t-testa za odvisna vzorca (ŽPR10 in ŽPR05) 
 N Korelacija Točna stopnja značilnosti 

Par 1 ŽPR10 & ŽPR05 187 ,998 ,000 

Vir: United Nations 2013a. 

V tretjem koraku, iz spodnje preglednice odčitamo vrednost t-testa, ki je 22,7. Potrebno je 

preveriti, ali je test pokazal statistično značilne razlike, zato pogledamo vrednost točne 

stopnje značilnosti (dvostranski), ki je 0. V našem primeru pa imamo točno stopnjo 

značilnosti (enostranski), zato iz alternativne domneve odčitamo, da je kritično območje na 

desni strani (na isti kot je vrednost t-testa), zato moramo v tem primeru točno stopnjo 

značilnosti (dvostranski) razpoloviti, da dobimo točno stopnjo značilnosti (enostranski), ki je 

še vedno 0, kar je manjše od 0,05. Iz tega sledi, da je test pokazal statistično značilno razliko. 

Preglednica 5: T-testa za odvisna vzorca (ŽPR10 in ŽPR05) 

 

Razlike v paru 

t 

Stopinje 

prostosti 

Točna 

stopnja 

značilnosti 

(dvostranski) 

Srednja 

vrednost 

Standardni 

odklon 

Standardna 

napaka 

aritmetične 

sredine 

95 % interval zaupanja 

Spodnja Zgornja 

Par 1 ŽPR10- 

ŽPR05 

1,47754 ,88884 ,06500 1,34931 1,60577 22,732 186 ,000 

Vir: United Nations 2013a. 

V četrtem koraku sprejmemo sklep, da pri stopnji značilnosti 0,05 zavrnemo ničelno domneve 

in sprejmemo alternativno. Torej trdimo, da je povprečno življenjsko pričakovanje ob rojstvu 

v letu 2010 večje od povprečnega življenjskega pričakovanje ob rojstvu v letu 2005. 

3.2.2 Povprečno življenjsko pričakovanje ob rojstvu v državah z različno povprečno dobo 

šolanja - t-test za neodvisna vzorca 

Pri t-testu za neodvisna vzorca smo želeli preveriti, ali je povprečno življenjsko pričakovanje 

ob rojstvu v letu 2010 (ŽPR10) večje v državah, ki imajo tudi daljšo pričakovano dobo 

šolanja v letu 2010 (PLŠ10). Države smo razdelil v dve skupini, v prvi skupini so države v 

katerih je povprečna doba šolanja nad 12 let oziroma 12 let, v drugi skupini pa so države, kjer 

je povprečna doba šolanja do 12 let. Zato smo oblikovali ničelno domnevo, ki pravi, da je 

povprečno življenjsko pričakovanje ob rojstvu v državah iz prve skupine (šolanje nad 12 let 

oziroma 12 let) manjše ali enako povprečnemu življenjskemu pričakovanju ob rojstvu v 

državah iz druge skupine (šolanje do 12 let). Alternativna domneva pravi, da je povprečno 

življenjsko pričakovanje ob rojstvu v državah iz prve skupine večje od povprečnega 

življenjskega pričakovanja ob rojstvu v državah iz druge skupine.  
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Spodnja preglednica prikazuje število držav s pričakovano dobo šolanja nad 12 let oziroma 12 

let (112 držav) in število držav s pričakovano dobo šolanja do 12 let (75 držav), srednjo 

vrednost in standardni odklon. 

Preglednica 6: Podatki t-testa za neodvisna vzorca (ŽPR10 in PLŠ10) 
 

PLŠ10 N 

Srednja 

vrednost 

Standardni 

odklon 

Standardna napaka 

aritmetične sredine 

ŽPR10 >= 12,00 112 75,0714 4,82653 ,45606 

< 12,00 75 60,8520 8,96335 1,03500 

Vir: United Nations 2013a. 

V drugem koraku izračunamo t-test za neodvisna vzorca. Preden iz spodnje preglednice 

odčitamo vrednost t-testa moramo preveriti, ali so variance enake. To preverimo z Levenovim 

testom. Odčitamo točno stopnjo značilnosti, ki je 0, kar je manjše od 0,05. Iz tega sledi, da je 

razlika statistično značilna, zato zavrnemo ničelno domnevo (varianci enaki) in sprejmemo 

alternativno domnevo (varianci različni). Sedaj lahko odčitamo vrednost t-testa, in sicer 

spodnjo vrednost (kjer je predpostavljeno, da sta varianci različni), ta je 12,572. 

Preglednica 7: T-test za neodvisna vzorca (ŽPR10 in PLŠ10) 

 

Levenov F-test T-test za enakost srednje vrednosti 

F 

Točna 

stopnja 

značilnosti t 

Stopinje 

prostosti 

Točna 

stopnja 

značilnosti 

(dvostranski) 

Srednja 

razlika 

Standardna 

napaka 

razlike 

95 % interval 

zaupanja 

Spodnja Zgornja 

ŽPR10 Varianci 

enaki 

52,77 ,000 14,034 185 ,000 14,219 1,01320 12,220 16,218 

Varianci 

različni 
  

12,572 102,939 ,000 14,219 1,13102 11,976 16,462 

Vir: United Nations 2013a. 

V tretjem koraku preverimo, ali je test pokazal statistično značilne razlike. Ponovno moramo 

biti pozorni, saj imamo enostranski test. Kritično območje je na desni strani enako kot 

vrednost t, zato enostavno točno stopnjo značilnosti (dvostranski) razpolovimo, in dobimo 

točno stopnjo značilnosti (enostranski), ki je 0; kar je manjše od 0,05. Iz tega sledi, da je test 

pokazal statistično značilno razliko. V četrtem koraku sprejmemo vsebinski sklep, da pri 

stopnji značilnosti 0,05 zavrnemo ničelno domnevo in sprejmemo alternativno domnevo, da 

je povprečno življenjsko pričakovanje ob rojstvu v državah, kjer je povprečna doba šolanja 12 

in več let, večje od povprečnega življenjskega pričakovanja ob rojstvu v državah, kjer je 

povprečna doba šolanja do 12 let. 
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3.3 Povprečno življenjsko pričakovanje ob rojstvu v državah z različno rodnostjo 

deklic - preverjanje domneve o enakosti več kot dveh aritmetičnih sredin  

Domnevo o enakosti več kot dveh aritmetičnih sredin preverjamo, ko želimo za več kot dve 

skupini preveriti, ali se v povprečni vrednosti izbrane spremenljivke razlikujejo (Gerber 

2005).  

V tem poglavju smo želeli preveriti, ali se povprečno življenjsko pričakovanje ob rojstvu v 

letu 2010 v povprečju razlikuje po državah, katere smo razvrstili v tri skupine glede na delež 

rojstev na 100, žensk starih od 15-19 let, in sicer: 

- v prvi skupini (1,00) so države z nizkim deležem rojstev na 100 žensk, starih od 15-19 

let, v katerih je število rojstev na 100 žensk manjše od 2, 

- v drugi skupini (2,00) so države s srednje visokim deležem rojstev na 100 žensk, starih 

od 15-19 let, v katerih je število rojstev na 100 žensk med 2 in 4 in 

- v tretji skupini (3,00) so države z visokim deležem rojstev na 100 žensk, starih od 15-19 

let, kjer je število rojstev na 100 žensk nad 4. 

Oblikovali smo ničelno domnevo, ki pravi, da je povprečno življenjsko pričakovanje ob 

rojstvu iz vseh treh skupin enako. Alternativna domneva pravi, da je vsaj eno povprečje 

različno (vsa povprečja niso enaka). V spodnji preglednici je prikazano za vsako skupino 

posebej število držav v skupini, srednja vrednost povprečnega življenjskega pričakovanja ob 

rojstvu in standardni odklon ter najmanjše in najvišje življenjsko pričakovanje ob rojstvu. 

Preglednica 8: Opisna statistika po izbranih skupinah za spremenljivko ŽPR10 

 

N 

Srednja 

vrednost 

Standardni 

odklon 

Standardna 

napaka 

95 % interval zaupanja 

Minimum Maksimum Spodnja meja Zgornja meja 

1,00 57 76,7649 5,60859 ,74288 75,2768 78,2531 50,00 83,20 

2,00 36 71,1611 5,24858 ,87476 69,3852 72,9370 55,10 80,50 

3,00 94 64,1968 9,91341 1,02249 62,1663 66,2273 47,40 79,20 

Skupno 187 69,3684 9,73120 ,71162 67,9646 70,7723 47,40 83,20 

Vir: United Nations 2013a. 

Preden se lotimo drugega koraka, je potrebno z Levenovim testom preverit enakost varianc. 

Kot prikazuje spodnja preglednica je točna stopnja značilnosti manjša od 0,05. Iz tega sledi, 

da zavrnemo ničelno domnevo in sprejmemo sklep, da so variance različne. 

Preglednica 9: Levenov F-test (med izbranimi skupinami za spremenljivko ŽPR10) 

Levenov F-test 

Stopinje 

prostosti 1 

Stopinje 

prostosti 2 

Točna stopnja 
značilnosti 

1,262 2 184 ,000 

Vir: United Nations 2013a. 
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Zaradi različnih varianc ne moremo uporabiti podatkov iz spodnje preglednice, saj je 

potrebno uporabiti Welchev F-test. 

Preglednica 10: ANOVA (med izbranimi skupinami za spremenljivko ŽPR10) 

 
Vsota 

kvadratov 

Stopinje 

prostosti 

Povprečje vsote 
kvadratov F 

Točna stopnja 
značilnosti 

Med skupinami 5748,139 2 2874,070 44,569 ,000 

Znotraj skupin 11865,364 184 64,486   

Skupno 17613,504 186    

Vir: United Nations 2013a. 

V spodnji preglednici vidimo, da je točna stopnja značilnosti manjša od 0,05. Iz tega sledi, da 

je test pokazal statistično značilno razliko. Na koncu podamo vsebinski sklep, da pri stopnji 

značilnosti 0,05 zavrnemo ničelno domnevo in sprejmemo alternativno domnevo, da je 

povprečno življenjsko pričakovanje ob rojstvu med tremi skupinami držav različno. 

Preglednica 11: Welchev F-test (med izbranimi skupinami za spremenljivko ŽPR10) 

 
Statistika 

Stopinje 

prostosti 1 

Stopinje 

prostosti 2 

Točna stopnja 

značilnosti 
Welchev F-

test 

49,839 2 106,705 ,000 

Vir: United Nations 2013a. 

Zanimalo nas je, ali so res vsa povprečja med seboj različna, zato smo se odločili še za Post-

hoc analizo.  

Preglednica 12: Multipla primerjava (med izbranimi skupinami za spremenljivko 

ŽPR10) 
 

(I) DRŽ10 (J) DRŽ10 

Srednja 

razlika (I-J) 

Standardna 

napaka 

Točna stopnja 

značilnosti 

95 % interval zaupanja 

 
Spodnja meja Zgornja meja 

Hochberg 1,00 2,00 5,60380 1,70956 ,004 1,4856 9,7220 

3,00 12,56810 1,34809 ,000 9,3207 15,8155 

2,00 1,00 -5,60380 1,70956 ,004 -9,7220 -1,4856 

3,00 6,96430 1,57394 ,000 3,1728 10,7558 

3,00 1,00 -12,56810 1,34809 ,000 -15,8155 -9,3207 

2,00 -6,96430 1,57394 ,000 -10,7558 -3,1728 

Games-

Howell 

1,00 2,00 5,60380 1,14764 ,000 2,8620 8,3456 

3,00 12,56810 1,26386 ,000 9,5760 15,5603 

2,00 1,00 -5,60380 1,14764 ,000 -8,3456 -2,8620 

3,00 6,96430 1,34562 ,000 3,7692 10,1594 

3,00 1,00 -12,56810 1,26386 ,000 -15,5603 -9,5760 

2,00 -6,96430 1,34562 ,000 -10,1594 -3,7692 

Vir: United Nations 2013a. 
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Iz zgornje preglednice odčitamo, da so vsa povprečja med seboj različna, saj je pri vseh parih 

točna stopnja značilnosti manjša od 0,05. 

3.4 Korelacija med izbranimi dejavniki 

Korelacija nam pove, kako so določene spremenljivke povezane med sabo. Je številska mera, 

ki zavzema vrednosti med 0 in 1 in ki predstavlja moč linearne povezanosti dveh 

spremenljivk (Gerber 2005).  

3.4.1 Delež rojstev na 100 žensk, starih od 15-19 let, v letu 2010 

Korelacija med življenjskim pričakovanjem ob rojstvu in deležem rojstev na 100 žensk, starih 

od 15-19 let, v letu 2010 

Osredotočili smo se na delež rojstev na 100 žensk, starih od 15-19 let, v letu 2010. Najlažje to 

prikažemo z razsevnim diagramom, iz katerega razberemo vzorec povezave med izbranima 

spremenljivkama. Na X-osi so vrednosti za povprečno življenjsko pričakovanje ob rojstvu (v 

letih) (ŽPR10), na Y-osi pa vrednosti za delež rojstev na 100 žensk, starih od 15-19 let 

(število rojenih otrok na 100 žensk) (DRŽ10).  

 

Slika 26: Razsevni diagram: življenjsko pričakovanje ob rojstvu - delež rojstev na 100 

žensk, starih od 15-19 let 

Vir: United Nations 2013a. 
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Iz zgornje slike lahko odčitamo, da je povezava negativna, z večanjem življenjskega 

pričakovanja ob rojstvu se zmanjšuje delež rojstev na 100 žensk, starih od 15-19 let, oziroma 

manjši delež rojstev na 100 žensk, starih od 15-19 let, je povezan z višjim življenjskim 

pričakovanjem ob rojstvu. 

Za natančen pregled, pa še uporabimo korelacijski koeficient. Iz spodnje preglednice 

odčitamo korelacijski koeficient, ki je - 0,735; linearna povezava je močna in negativna. Ker 

je točna stopnja značilnosti manjša od 0,05, je povezava med spremenljivkama tudi statistično 

značilna. Kljub temu, da sta spremenljivki povezani, še ne moremo trditi, da tudi vplivata ena 

na drugo. 

Preglednica 13: Korelacija med spremenljivkama DRŽ10 in ŽPR10 

 DRŽ10 ŽPR10 

DRŽ10 Pearson Korelacija 1 -,735 

Točna stopnja značilnosti (dvostranski)  ,000 

N 187 187 

ŽPR10 Pearson Korelacija -,735 1 

Točna stopnja značilnosti (dvostranski) ,000  

N 187 187 

Vir: United Nations 2013a. 

Kombinacijska preglednica 

Kombinacijska preglednica prikazuje dve kategorialni spremenljivki, kjer ima vsaj ena 

spremenljivka več kot dve vrednosti (Gerber 2005). 

S kombinacijsko preglednico smo še dodatno preverili, ali je življenjsko pričakovanje ob 

rojstvu v letu 2010 (ŽPR10) povezano z višino deleža rojstev na 100 žensk, starih od 15-19 

let v letu 2010 (DRŽ10), in kakšna je smer povezave. Izbrani spremenljivki smo razdelili po 

skupinah. 

1. Spremenljivko delež rojstev na 100 žensk, starih od 15-19 let, smo razdelili v tri skupine: 

- v prvi skupini (1) so države z nizkim deležem rojstev na 100 žensk, starih od 15-19 let, v 

katerih je število rojstev na 100 žensk manjše od 2, 

- v drugi skupini (2) so države s srednje visokim deležem rojstev na 100 žensk, starih od 

15-19 let, v katerih je število rojstev na 100 žensk med 2 in 4 in 

- v tretji skupini (3) so države z visokim deležem rojstev na 100 žensk, starih od 15-19 let, 

v katerih je število rojstev na 100 žensk nad 4. 

2. Tudi spremenljivko življenjsko pričakovanje ob rojstvu smo razdelili v tri skupine: 

- v prvi skupini (1) so države z nizkim življenjskim pričakovanjem ob rojstvu, v katerih je 

življenjsko pričakovanje manjše od 65 let, 
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- v drugi skupini (2) so države s srednje visokim življenjskim pričakovanjem ob rojstvu, v 

katerih je življenjsko pričakovanje med 65 in 75 let in 

- v tretji skupini (3) so države z visokim življenjskim pričakovanjem ob rojstvu, v katerih 

je življenjsko pričakovanje večje od 75 let. 

Iz spodnje kombinacijske preglednice je razvidno, da imajo v državah z višjim življenjskim 

pričakovanjem ob rojstvu (ŽPR10) nižji delež rojstev na 100 žensk, starih od 15-19 let 

(DRŽ10) in obratno, da imajo v državah z nižjim življenjskim pričakovanjem ob rojstvu višji 

delež rojstev na 100 žensk, starih od 15-19 let. Z drugimi besedami, višje kot je življenjsko 

pričakovanje ob rojstvu, nižji je delež rojstev na 100 žensk, starih od 15-19 let. 

Preglednica 14: Kombinacijska preglednica za spremenljivki DRŽ10 in ŽPR10 

  
DRŽ10 

Skupno 1 2 3 

ŽPR10 1 Število 3 2 45 50 

% znotraj ŽPR10 6,0 % 4,0 % 90,0 % 100,0 % 

% znotraj DRŽ10 5,3 % 5,6 % 47,9 % 26,7 % 

% celote 1,6 % 1,1 % 24,1 % 26,7 % 

 2 Število 17 27 36 80 

% znotraj ŽPR10 21,3 % 33,8 % 45,0 % 100,0 % 

% znotraj DRŽ10 29,8 % 75,0 % 38,3 % 42,8 % 

% celote 9,1 % 14,4 % 19,3 % 42,8 % 

 3 Število 37 7 13 57 

% znotraj ŽPR10 64,9 % 12,3 % 22,8 % 100,0 % 

% znotraj DRŽ10 64,9 % 19,4 % 13,8 % 30,5 % 

% celote 19,8 % 3,7 % 7,0 % 30,5 % 

Skupno Število 57 36 94 187 

% znotraj ŽPR10 30,5 % 19,3 % 50,3 % 100,0 % 

% znotraj DRŽ10 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

% celote 30,5 % 19,3 % 50,3 % 100,0 % 

Vir: United Nations 2013a. 

Potrebno je preveriti, ali je povezava tudi statistično značilna. Zato oblikujemo ničelno 

domnevo, ki pravi, da povezave ni in alternativno domnevo, ki pravi, da povezava je. Iz 

spodnje preglednice odčitamo vrednost χ2
 testa, ki je 75,147. Test je pokazal statistično 

značilno razliko, saj je vrednost za točno stopnjo značilnosti manjša od izbrane mejne 

vrednosti 0,05. Na koncu podamo vsebinski sklep, da lahko na podlagi vzorčnih podatkov pri 

zanemarljivi stopnji tveganja (točna stopnja značilnosti 0,000) zavrnemo ničelno domnevo in 

sprejmemo alternativno domnevo, ki pravi, da povezava obstaja. Višje torej kot je življenjsko 

pričakovanje ob rojstvu, nižji je delež rojstev na 100 žensk, starih od 15-19 let oziroma nižji 

kot je delež rojstev na 100 žensk, starih od 15-19 let, višje je življenjsko pričakovanje ob 

rojstvu. 
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Preglednica 15: χ2
 test za spremenljivki DRŽ10 in ŽPR10 

 
Vrednost 

Stopinje 

prostosti 

Točna stopnja 
značilnosti 

Pearson χ2
 75,147 4 ,000 

Razmerje verjetij 75,561 4 ,000 

Linear-by-Linear Asociacija 55,072 1 ,000 

Število veljavnih primerov 187   

Vir: United Nations 2013a. 

3.4.2 Pričakovana leta šolanja v letu 2010 

Korelacija med življenjskim pričakovanjem ob rojstvu in pričakovanimi leti šolanja v letu 

2010 

V nadaljevanju smo se osredotočili na povezanost med življenjskim pričakovanjem ob rojstvu 

ter pričakovanimi leti šolanja v letu 2010. Tudi v tem primeru to povezanost najlažje grafično 

prikažemo z razsevnim diagramom. Na X-osi so vrednosti za povprečno življenjsko 

pričakovanje ob rojstvu v letu 2010 (v letih) (ŽPR10), na Y-osi pa pričakovana leta šolanja v 

letu 2010 (PLŠ10).  

 

Slika 27: Razsevni diagram: življenjsko pričakovanje ob rojstvu - pričakovana leta 
šolanja 

Vir: United Nations 2013a. 
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Iz zgornje slike lahko odčitamo, da je povezava pozitivna, saj se z večanjem pričakovanih let 

šolanja povečuje tudi življenjsko pričakovanje ob rojstvu. 

Kot dodatno informacijo zopet uporabimo tudi korelacijski koeficient. Iz spodnje preglednice 

odčitamo korelacijski koeficient, ki je 0,775; linearna povezava je močna in pozitivna. Ker je 

točna stopnja značilnosti manjša od 0,05, je povezava med spremenljivkama tudi statistično 

značilna. Kljub temu, da sta spremenljivki povezani, za enkrat še ne moremo trditi, da tudi 

vzročno-posledično vplivata ena na drugo. 

Preglednica 16: Korelacija med spremenljivkama ŽPR10 in PLŠ10 

 ŽPR10 PLŠ10 

ŽPR10 Pearson Korelacija 1 ,775 

Točna stopnja značilnosti (dvostranski)  ,000 

N 187 187 

PLŠ10 Pearson Korelacija ,775 1 

Točna stopnja značilnosti (dvostranski) ,000  

N 187 187 

Vir: United Nations 2013a. 

Kombinacijska preglednica 

S kombinacijsko preglednico smo tudi v tem primeru še dodatno preverili, ali je življenjsko 

pričakovanje ob rojstvu v letu 2010 (ŽPR10) povezano s pričakovanimi leti šolanja v letu 

2010 (PLŠ10) in kakšna je smer vpliva. Izbrani spremenljivki smo zopet razdelili po 

skupinah. 

1. Spremenljivko pričakovana leta šolanja smo razdelili v tri skupine: 

- v prvi skupini (1) so države z nizkim pričakovanjem trajanja šolanja, v katerih traja 

šolanje do 12 let, 

- v drugi skupini (2) so države s srednje visokim pričakovanjem trajanja šolanja, v katerih 

traja šolanje med 12 in 14 let in 

- v tretji skupini (3) so države z visokim pričakovanjem trajanja šolanja, v katerih traja 

šolanje nad 14 let. 

2. Tudi spremenljivko življenjsko pričakovanje ob rojstvu smo razdelili v tri skupine: 

- v prvi skupini (1) so države z nizkim življenjskim pričakovanjem ob rojstvu, v katerih je 

življenjsko pričakovanje manjše od 65 let, 

- v drugi skupini (2) so države s srednje visokim življenjskim pričakovanjem ob rojstvu, v 

katerih je življenjsko pričakovanje med 65 in 75 let in 

- v tretji skupini (3) so države z visokim življenjskim pričakovanjem ob rojstvu, v katerih 

je življenjsko pričakovanje večje od 75 let. 
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Iz spodnje kombinacijske preglednice je razvidno, da imajo v državah z višjimi pričakovanimi 

leti šolanja (PLŠ10) tudi višje življenjsko pričakovanje ob rojstvu (ŽPR10).  

Preglednica 17: Kombinacijska preglednica za spremenljivki ŽPR10 in PLŠ10 

  
PLŠ10 

Skupno 1 2 3 

ŽPR10 1 Število 47 3 0 50 

% znotraj ŽPR10 94,0 % 6,0 % ,0 % 100,0 % 

% znotraj PLŠ10 59,5 % 6,1 % ,0 % 26,7 % 

% celote 25,1 % 1,6 % ,0 % 26,7 % 

 2 Število 26 35 19 80 

% znotraj ŽPR10 32,5 % 43,8 % 23,8 % 100,0 % 

% znotraj PLŠ10 32,9 % 71,4 % 32,2 % 42,8 % 

% celote 13,9 % 18,7 % 10,2 % 42,8 % 

 3 Število 6 11 40 57 

% znotraj ŽPR10 10,5 % 19,3 % 70,2 % 100,0 % 

% znotraj PLŠ10 7,6 % 22,4 % 67,8 % 30,5 % 

% celote 3,2 % 5,9 % 21,4 % 30,5 % 

Skupno Število 79 49 59 187 

% znotraj ŽPR10 42,2 % 26,2 % 31,6 % 100,0 % 

% znotraj PLŠ10 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

% celote 42,2 % 26,2 % 31,6 % 100,0 % 

Vir: United Nations 2013a. 

Potrebno je preveriti, ali je povezava tudi statistično značilna. Zato oblikujemo ničelno 

domnevo, ki pravi, da povezave ni in alternativno domnevo, ki pravi, da povezava je. Iz 

spodnje preglednice odčitamo vrednost χ2
 testa, ki je 109,571. Test je pokazal statistično 

značilno razliko, saj je točna stopnja značilnosti manjša od 0,05. Na koncu podamo vsebinski 

sklep, da pri stopnji značilnosti 0,05 zavrnemo ničelno domnevo in sprejmemo alternativno 

domnevo, ki pravi, da povezava obstaja. Višja kot so pričakovana leta šolanja, višje je 

življenjsko pričakovanje ob rojstvu. 

Preglednica 18: χ2
 test za spremenljivki ŽPR10 in PLŠ10 

 
Vrednost 

Stopinje 

prostosti 

Točna stopnja 
značilnosti 

Pearson χ2
 109,571 4 ,000 

Razmerje verjetij 118,334 4 ,000 

Linear-by-Linear Asociacija 85,716 1 ,000 

Število veljavnih primerov 187   

Vir: United Nations 2013a. 



54 

3.5 Vrsta, moč in smer vpliva dejavnikov na življenjsko pričakovanje ob rojstvu – 

regresijska analiza 

Če želimo določiti vpliv ene ali več spremenljivk na drugo spremenljivko, uporabimo 

regresijsko analizo, ki nam poda analizo odvisnosti med proučevanimi spremenljivkami 

(Gerber 2005). 

V okviru regresijske analize smo preverili tudi naslednje lastnosti porazdelitve vrednosti 

spremenljivk ter neželene pojave v okviru regresijske analize: 

- sploščenost, 

- asimetričnost, 

- heteroskedastičnost in 

- multikolinearnost. 

Sploščenost je kazalnik, ki ima vrednosti od negativne do pozitivne, pri čemer negativna 

vrednost pomeni, da ima porazdelitev »dolino«, pozitivna vrednost pa, da ima porazdelitev 

»vrh«. Asimetričnost meri stopnjo asimetrije okoli aritmetične sredine: pozitivna vrednost 

pomeni asimetrijo v desno, negativna vrednost pa asimetrijo v levo. Povsem normalna 

porazdelitev ima asimetrijo z vrednostjo 0 (Gerber 2005).  

Heteroskedastičnost pomeni, da je model narobe specificiran ali pa smo pomembne 

spremenljivke izpustili iz modela (Gerber 2005). Želimo, da velja predpostavka o 

homoskedastičnosti, ker pomeni, da so ostanki neodvisni od odvisne spremenljivke, da se 

torej normalno razporejajo po celotnem območju.  

Multikolinearnost pomeni, da so spremenljivke med seboj preveč povezane (Gerber 2005). 

Želimo, da multikolinearnosti med pojasnjevalnimi spremenljivkami ni.  

V nadaljevanju prikazujemo rezultate regresijske analize za leti 2010 in 2005.  

3.5.1 Regresijska analiza: vrsta, moč in smer vpliva dejavnikov na življenjsko 

pričakovanje ob rojstvu v letu 2010 

V tem poglavju smo se osredotočili na življenjsko pričakovanje ob rojstvu v letu 2010. 

Zanimalo nas je, kaj vse vpliva na življenjsko dobo, kako in v kakšni meri. Vključili smo 

naslednje spremenljivke, iz katerih smo izpeljali regresijsko funkcijo z obliko:  

Življenjsko pričakovanje ob rojstvu (ŽPR10)=  

konstanta  

+ β1*pričakovana leta šolanja (PLŠ10) 

+ β2*poraba za javno zdravstvo (PJZ10) 

+ β3*bruto domači proizvod na prebivalca (BDPP10) 
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+ β4*neenakost med spoloma (NS10) 

+ β5*razmerje zaposlenosti med ženskim in moškim spolom (RZS10) 

+ β6*razmerje med ženskim in moškim spolom z vsaj srednješolsko izobrazbo (RSSI10) 

+ β7*mestno prebivalstvo (MP10) 

+ β8*delež rojstev na 100 žensk, starih od 15-19 let (DRŽ10).  

Primernost modela, ali je sploh ustrezen, ali ima vsaj eno statistično značilno spremenljivko, 

preverimo s preglednico ANOVA. Oblikovali smo ničelno domnevo, ki pravi, da so 

nestandardizirani koeficienti (β) enaki nič in alternativno domnevo, ki pravi, da vsaj eden ni 

enak nič. Iz spodnje preglednice odčitamo točno stopnjo značilnosti, katera je manjša od 0,05; 

zato podamo vsebinski sklep, da ima model vsaj eno statistično značilno spremenljivko. 

Preglednica 19: ANOVA (za izbrane spremenljivke) 

Model 

Vsota 

kvadratov 

Stopinje 

prostosti 

Povprečje vsote 
kvadratov F 

Točna stopnja 
značilnosti 

1 Regresija 9390,888 8 1173,861 49,909 ,000 

Ostanek 2798,905 119 23,520   

Skupno 12189,793 127    

Vir: United Nations 2013a. 

V naslednjem koraku smo preverili, ali imajo vse spremenljivke statistično značilen vpliv na 

življenjsko pričakovanje ob rojstvu. Iz spodnje preglednice vidimo, da vse izbrane 

spremenljivke nimajo statistično značilnega vpliva. Spremenljivke, ki imajo točno stopnjo 

značilnosti višjo od 0,05, je potrebno izločiti in regresijsko analizo nadaljevati brez njih. 

Preglednica 20: Koeficienti (za izbrane spremenljivke) 

Model 

Nestandardizirani 

koeficienti 

Standardizirani 

koeficienti 

t 

Točna 
stopnja 

značilnosti B 

Standardna 

napaka Beta 

1 Konstanta 73,482 5,004  14,686 ,000 

PLŠ10 ,801 ,321 ,244 2,498 ,014 

PJZ10 -,219 ,265 -,052 -,825 ,411 

BDPP10 1,186*10
-5

 ,000 ,017 ,257 ,798 

NS10 -,210 ,052 -,410 -4,188 ,000 

RZS10 -,120 ,025 -,243 -4,862 ,000 

RSSI10 2,045 2,381 ,050 ,859 ,392 

MP10 ,066 ,029 ,157 2,245 ,027 

DRŽ10 -,351 ,175 -,153 -2,008 ,047 

Vir: United Nations 2013a. 

Izločili smo naslednje spremenljivke: 

- poraba za javno zdravstvo (PJZ10),  
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- bruto domači proizvod na prebivalca (BDPP10) in  

- razmerje med ženskim in moškim spolom z vsaj srednješolsko izobrazbo (RSSI10).  

Regresijsko analizo nadaljujemo z:  

- pričakovana leta šolanja (PLŠ10),  

- neenakost med spoloma (NS10), 

- razmerje zaposlenosti med ženskim in moškim spolom (RZS10), 

- mestno prebivalstvo (MP10) in 

- delež rojstev na 100 žensk, starih od 15-19 let (DRŽ10).  

Ponovno preverimo, ali imajo vse na novo izbrane spremenljivke statistično značilen vpliv. V 

spodnji preglednici vidimo, da imajo vse izbrane spremenljivke statistično značilen vpliv, saj 

je točna stopnja značilnosti manjša od 0,05. Odčitamo vrednost tolerance in vrednost VIF, ki 

nam povesta, ali imamo težave z multikolinearnostjo. V našem primeru nimamo težav z 

multikolinearnostjo, saj je toleranca večja od 0,1 in je VIF manjši od 10. V nasprotnem 

primeru bi bilo potrebno izstopajoče spremenljivke izločiti iz analize. 

Preglednica 21: Ocena parametrov za izpis regresijske funkcije (za izbrane 

spremenljivke) 

Model 

Nestandardizirani 

Koeficienti 

Standard-

izirani 

 koeficienti 

t 

Točna 

stopnja 

značilnosti 

Korelacijski koeficienti 

Multikoline-

arnost 

B 

Standardna 

napaka Beta Bivariatni Parcialni Part 

Tole-

ranca VIF 

1 Konstanta 67,890 4,534  14,974 ,000      

PLŠ10 1,087 ,274 ,330 3,967 ,000 ,771 ,330 ,174 ,277 3,606 

NS10 -,136 ,041 -,260 -3,285 ,001 -,715 -,278 -,144 ,305 3,275 

RZS10 -,113 ,024 -,229 -4,658 ,000 -,192 -,379 -,204 ,791 1,265 

MP10 ,070 ,027 ,163 2,547 ,012 ,656 ,219 ,111 ,470 2,129 

DRŽ10 -,527 ,160 -,226 -3,301 ,001 -,716 -,279 -,145 ,410 2,441 

Vir: United Nations 2013a. 

Preden nadaljujemo z regresijsko analizo je potrebno preveriti še sploščenost in asimetrijo, 

porazdelitev ostankov in nevarnost heteroskedastičnosti. Iz spodnje preglednice vidimo 

sploščenost in asimetrijo porazdelitve izbranih spremenljivk. Opazimo, da nimamo povsem 

normalne porazdelitve, vendar imamo zadostno število enot. 
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Preglednica 22: Sploščenost in asimetrija (za izbrane spremenljivke) 

 PLŠ10 NS10 RZS10 MP10 DRŽ10 

N Veljavni 187 135 175 187 187 

Manjkajoči 0 52 12 0 0 

Asimetrija -,342 -,212 -,829 -,053 1,178 

Standardna napaka asimetrije ,178 ,209 ,184 ,178 ,178 

Sploščenost -,032 -1,055 ,097 -1,036 ,977 

Standardna napaka sploščenosti ,354 ,414 ,365 ,354 ,354 

Vir: United Nations 2013a. 

Za dokončno oceno modela je potrebno preveriti še porazdelitev ostankov in 

homoskedastičnost oziroma heteroskedastičnost. Iz spodnje slike razberemo, da je 

porazdelitev standardiziranih regresijskih ostankov skoraj normalna, povprečje je blizu nič, 

zato predpostavka o normalni porazdelitvi ni močno kršena. 

Slika 28: Porazdelitev ostankov: regresijska analiza 2010 

Vir: United Nations 2013a. 

Poleg tega preverimo še grafikon normalne verjetnosti. Spodnja slika prikazuje kumulativno 

porazdelitev. Vrednosti so blizu diagonale, zato je predpostavka o normalni porazdelitvi 

izpolnjena. 



58 

 

Slika 29: Normalna verjetnost: regresijska analiza 2010 

Vir: United Nations 2013a. 

Nazadnje preverimo še predpostavko o homoskedastičnosti, to razberemo iz razsevnega 

diagrama. Spodnja slika potrjuje, da je predpostavka izpolnjena, saj na grafikonu ni viden 

vzorec (pahljača), zato ni težav s heteroskedastičnostjo. 

 

Slika 30: Razsevni diagram: regresijska analiza 2010 

Vir: United Nations 2013a. 

Vse predpostavke so izpolnjene v veliki meri, zato ocenjujemo, da je model ustrezen in dober. 

Pojasnjevalno moč modela razberemo iz spodnje preglednice. Popravljeni determinacijski 
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koeficient (popravljeni R kvadrat) je 0,743, kar pomeni, da je 74,3 % variabilnosti 

življenjskega pričakovanja ob rojstvu pojasnjene z linearnim vplivom vseh v model 

vključenih pojasnjevalnih spremenljivk.  

Preglednica 23: Povzetek modela regresijske analize 2010 

Model R R kvadrat 

Popravljeni 

R kvadrat 

Stan- 

dardna 

napaka 

ocene 

Spremenjeni statistični podatki 

Sprememba 

R kvadrata 

Sprememba 

F 

Stopinje 

prostosti 1 

Stopinje 

prostosti 2 

Točna 

stopnja 

značilnosti 

spre- 

membe F 

1 ,868 ,753 ,743 5,01977 ,753 78,533 5 129 ,000 

Vir: United Nations 2013a. 

Iz spodnje preglednice, ki je pravzaprav del preglednice 21, očitamo oceno regresijske 

funkcije:  

Življenjsko pričakovanje ob rojstvu =  

67,890  

+ 1,087*pričakovana leta šolanja (PLŠ10) 

-  0,136*neenakost med spoloma (NS10) 

-  0,113*razmerje zaposlenosti med ženskim in moškim spolom (RZS10) 

+ 0,070 *mestno prebivalstvo (MP10) 

-  0,527*delež rojstev na 100 žensk, starih od 15-19 let (DRŽ10).  

Preglednica 24: Ocena regresijske funkcije (za izbrane spremenljivke) 

Model 

Nestandardizirani koeficienti 

B Standardna napaka 

1 Konstanta 67,890 4,534 

PLŠ10 1,087 ,274 

NS10 -,136 ,041 

RZS10 -,113 ,024 

MP10 ,070 ,027 

DRŽ10 -,527 ,160 

Vir: United Nations 2013a. 

Iz ocene regresijske funkcije sledi, če se: 

- pričakovana doba šolanja (PLŠ10) podaljša za eno leto, se življenjsko pričakovanje ob 

rojstvu poveča za 1,087 leta, ob nespremenjenih ostalih pogojih, 

- neenakost med spoloma (NS10) poveča za 1 (potencialna izguba zaradi neenakosti med 

spoloma poveča za 1 odstotno točko), se zmanjša življenjsko pričakovanje ob rojstvu za 

0,136 leta, ob nespremenjenih ostalih pogojih, 
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- razmerje zaposlenosti med ženskim in moškim spolom (RZS10) poveča za 1 žensko na 

sto moških, se zmanjša življenjsko pričakovanje ob rojstvu za 0,113 leta, ob 

nespremenjenih ostalih pogojih, 

- mestno prebivalstvo (MP10) poveča za 1 odstotno točko, se poveča življenjsko 

pričakovanje ob rojstvu za 0,07 leta, ob nespremenjenih ostalih pogojih in 

- število rojstev na 100 žensk, starih od 15-19 let (DRŽ10), poveča za 1, se zmanjša 

življenjsko pričakovanje ob rojstvu za 0,527 leta, ob nespremenjenih ostalih pogojih. 

Oceno regresijske funkcije, lahko uporabljamo za napovedovanje vrednosti življenjskega 

pričakovanja ob rojstvu glede na dane vrednosti: pričakovana leta šolanja, neenakost med 

spoloma, razmerje zaposlenosti med ženskim in moškim spolom, mestno prebivalstvo, delež 

rojstev na 100 žensk, starih od 15-19 let.  

3.5.2 Regresijska analiza: vrsta, moč in smer vpliva dejavnikov na življenjsko 

pričakovanje ob rojstvu v letu 2005 

V tem poglavju smo se osredotočili na življenjsko pričakovanje ob rojstvu v letu 2005. 

Zanimalo nas je, kaj vse vpliva na življenjsko dobo, kako in v kakšni meri. Vključili smo 

sledeče spremenljivke, iz katerih smo izpeljali regresijsko funkcijo z obliko:  

Življenjsko pričakovanje ob rojstvu (ŽPR05)=  

konstanta  

+ β1*pričakovana leta šolanja (PLŠ05) 

+ β2*poraba za javno zdravstvo (PJZ05) 

+ β3*bruto domači proizvod na prebivalca (BDPP05) 

+ β4*neenakost med spoloma (NS05) 

+ β5*razmerje zaposlenosti med ženskim in moškim spolom (RZS05) 

+ β6*razmerje med ženskim in moškim spolom z vsaj srednješolsko izobrazbo (RSSI05) 

+ β7*mestno prebivalstvo (MP05) 

+ β8*delež rojstev na 100 žensk, starih od 15-19 let (DRŽ05).  

Primernost modela, ali je sploh ustrezen, ali ima torej vsaj eno statistično značilno 

spremenljivko, preverimo s preglednico ANOVA. Oblikovali smo ničelno domnevo, ki pravi, 

da so nestandardizirani koeficienti (β) enaki nič in alternativno domnevo, ki pravi, da vsaj en 

ni enak nič. Iz spodnje preglednice odčitamo točno stopnjo značilnosti, katera je manjša od 

0,05; zato podamo vsebinski sklep, da ima model vsaj eno statistično značilno spremenljivko. 
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Preglednica 25: ANOVA (za izbrane spremenljivke) 

Model 

Vsota 

kvadratov 

Stopinje 

prostosti 

Povprečje 
vsote 

kvadratov F 

Točna stopnja 
značilnosti 

      

1 Regresija 11721,545 8 1465,193 60,333 ,000 

Ostanek 3059,925 126 24,285   

Skupno 14781,469 134    

Vir: United Nations 2013a. 

V naslednjem koraku smo preverili, ali imajo vse spremenljivke statistično značilen vpliv na 

življenjsko pričakovanje ob rojstvu. Iz spodnje preglednice vidimo, da vse izbrane 

spremenljivke nimajo statistično značilnega vpliva. Spremenljivke, ki imajo točno stopnjo 

značilnosti višjo od 0,05 je potrebno izločiti in regresijsko analizo nadaljevati brez njih. 

Preglednica 26: Koeficienti (za izbrane spremenljivke) 

Model 

Nestandardizirani koeficienti 

Standardizirani 

koeficienti 

t 

Točna stopnja 

značilnosti B 

Standardna 

napaka Beta 

1 Konstanta 81,270 5,341  15,215 ,000 

PLŠ05 ,580 ,293 ,184 1,984 ,049 

PJZ05 -,194 ,302 -,036 -,643 ,521 

BDPP05 -6,735*10-6 ,000 -,008 -,139 ,889 

NS05 -,258 ,053 -,482 -4,864 ,000 

RZS05 -,156 ,025 -,306 -6,224 ,000 

RSSI05 1,485 2,321 ,035 ,640 ,523 

MP05 ,059 ,029 ,131 2,036 ,044 

DRŽ05 -,352 ,153 -,167 -2,303 ,023 

Vir: United Nations 2013a. 

Tudi v tem primeru smo izločili iste spremenljivke kot prej: 

- poraba za javno zdravstvo (PJZ05),  

- bruto domači proizvod na prebivalca (BDPP05) in  

- razmerje med ženskim in moškim spolom z vsaj srednješolsko izobrazbo (RSSI05).  

Regresijsko analizo nadaljujemo z:  

- pričakovana leta šolanja (PLŠ05),  

- neenakost med spoloma (NS05), 

- razmerje zaposlenosti med ženskim in moškim spolom (RZS05), 

- mestno prebivalstvo (MP05) in 

- delež rojstev na 100 žensk, starih od 15-19 let (DRŽ05).  
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Ponovno preverimo, ali imajo vse na novo izbrane spremenljivke statistično značilen vpliv. V 

spodnji preglednici vidimo, da imajo vse izbrane spremenljivke statistično značilen vpliv, saj 

je točna stopnja značilnosti manjša od 0,05. Odčitamo vrednost tolerance in vrednost VIF, ki 

nam povesta, ali imamo težave z multikolinearnostjo. Tudi v tem primeru nimamo težav z 

multikolinearnostjo, saj je toleranca večja od 0,1 in je VIF manjši od 10. V nasprotnem 

primeru bi bilo potrebno izstopajoče spremenljivke izločiti iz analize. 

Preglednica 27: Ocena parametrov za izpis regresijske funkcije (za izbrane 

spremenljivke) 

Model 

Nestandardizirani 

Koeficienti 

Standard- 

izirani 

 koeficienti 

t 

Točna 

Stopnja 

značilnosti 

Korelacijski koeficienti 

Multikoline- 

arnost 

B 

Standardna 

napaka Beta Bivariatni Parcialni Part 

Tole- 

ranca VIF 

1 Konstanta 81,811 5,277  15,502 ,000      

PLŠ05 ,599 ,271 ,186 2,209 ,029 ,773 ,190 ,089 ,229 4,358 

NS05 -,256 ,049 -,469 -5,200 ,000 -,756 -,414 -,209 ,200 5,010 

RZS05 -,165 ,025 -,318 -6,543 ,000 -,248 -,496 -,264 ,687 1,456 

MP05 ,061 ,028 ,133 2,197 ,030 ,678 ,189 ,088 ,442 2,260 

DRŽ05 -,348 ,150 -,161 -2,323 ,022 -,747 -,199 -,094 ,337 2,970 

Vir: United Nations 2013a. 

Preden nadaljujemo z regresijsko analizo, je potrebno preveriti še sploščenost in asimetrijo, 

porazdelitev ostankov in heteroskedastičnost. Iz spodnje preglednice vidimo sploščenost in 

asimetrijo porazdelitve izbranih spremenljivk. Opazimo, da nimamo povsem normalne 

porazdelitve, vendar imamo zadostno število enot. 

Preglednica 28: Sploščenost in asimetrija (za izbrane spremenljivke) 

 PLŠ05 NS05 RZS05 MP05 DRŽ05 

N Veljavni 184 137 175 187 187 

Manjkajoči 3 50 12 0 0 

Asimetrija -,395 -,210 -,759 ,006 1,151 

Standardna napaka asimetrije ,179 ,207 ,184 ,178 ,178 

Sploščenost -,208 -1,136 -,047 -1,046 ,866 

Standardna napaka sploščenosti ,356 ,411 ,365 ,354 ,354 

Vir: United Nations 2013a. 

Za dokončno oceno modela je potrebno preveriti še porazdelitev ostankov in 

homoskedastičnost oziroma heteroskedastičnost. Iz spodnje slike razberemo, da je 

porazdelitev standardiziranih regresijskih ostankov skoraj normalna, povprečje je blizu nič, 

zato predpostavka o normalni porazdelitvi ni močno kršena. 
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Slika 31: Porazdelitev ostankov: regresijska analiza 2005 

Vir: United Nations 2013a. 

Poleg tega preverimo še grafikon normalne verjetnosti. Spodnja slika prikazuje kumulativno 

porazdelitev. Vrednosti so blizu diagonale, zato je predpostavka o normalni porazdelitvi 

izpolnjena. 

 

Slika 32: Normalna verjetnost: regresijska analiza 2005 

Vir: United Nations 2013a. 
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Nazadnje preverimo še predpostavko o homoskedastičnosti, to razberemo iz razsevnega 

diagrama. Spodnja slika potrjuje, da je predpostavka izpolnjena, saj na grafikonu ni viden 

vzorec (pahljača), zato ni težav s heteroskedastičnostjo. 

 

Slika 33: Razsevni diagram: regresijska analiza 2005 

Vir: United Nations 2013a. 

Vse predpostavke so izpolnjene v veliki meri, zato ocenjujem, da je model ustrezen in dober. 

Pojasnjevalno moč modela razberemo iz spodnje preglednice. Popravljeni determinacijski 

koeficient (popravljeni R kvadrat) je 0,779, kar pomeni, da je 77,9 % variabilnosti 

življenjskega pričakovanja ob rojstvu pojasnjene z linearnim vplivom vseh v model 

vključenih pojasnjevalnih spremenljivk.  

Preglednica 29: Povzetek modela regresijske analize 2005 

Model R R kvadrat 

Popravljeni 

R kvadrat 

Stan- 

dardna 

napaka 

ocene 

Spremenjeni statistični podatki 

Sprememba 

R kvadrata 

Sprememba 

F 

Stopinje 

prostosti 1 

Stopinje 

prostosti 2 

Točna 

stopnja 

značilnosti 

spre- 

membe F 

1 ,887 ,788 ,779 5,00832 ,788 97,097 5 131 ,000 

Vir: United Nations 2013a. 

 



65 

Iz spodnje preglednice, ki je del preglednice 27, očitamo oceno regresijske funkcije, ki je:  

Življenjsko pričakovanje ob rojstvu =  

81,811  

+ 0,599*pričakovana leta šolanja (PLŠ05) 

-  0,256*neenakost med spoloma (NS05) 

-  0,165*razmerje zaposlenosti med ženskim in moškim spolom (RZS05) 

+ 0,061*mestno prebivalstvo (MP05) 

-  0,348*delež rojstev na 100 žensk, starih od 15-19 let (DRŽ05).  

Preglednica 30: Ocena regresijske funkcije 2005 

Model 

Nestandardizirani koeficienti 

B Standardna napaka 

1 Konstanta 81,811 5,277 

PLŠ05 ,599 ,271 

NS05 -,256 ,049 

RZS05 -,165 ,025 

MP05 ,061 ,028 

DRŽ05 -,348 ,150 

Vir: United Nations 2013a. 

Iz ocene regresijske funkcije sledi, če se: 

- pričakovana doba šolanja (PLŠ05) podaljša za eno leto, se življenjsko pričakovanje ob 

rojstvu poveča za 0,599 leta, ob nespremenjenih ostalih pogojih,  

- neenakost med spoloma (NS05) poveča za 1 (potencialna izguba zaradi neenakosti med 

spoloma poveča za 1 odstotno točko), se zmanjša življenjsko pričakovanje ob rojstvu za 

0,256 leta, ob nespremenjenih ostalih pogojih, 

- razmerje zaposlenosti med ženskim in moškim spolom (RZS05) poveča za 1 žensko na 

sto moških, se zmanjša življenjsko pričakovanje ob rojstvu za 0,165 leta, ob 

nespremenjenih ostalih pogojih, 

- mestno prebivalstvo (MP05) poveča za 1 odstotno točko, se poveča življenjsko 

pričakovanje ob rojstvu za 0,061 leta, ob nespremenjenih ostalih pogojih in 

- število rojstev na 100 žensk, starih od 15-19 let (DRŽ05), poveča za 1, se zmanjša 

življenjsko pričakovanje ob rojstvu za 0,348 leta, ob nespremenjenih ostalih pogojih. 

Tudi oceno te regresijske funkcije bi lahko uporabili za napovedovanje vrednosti 

življenjskega pričakovanja ob rojstvu glede na dane vrednosti: pričakovana leta šolanja, 

neenakost med spoloma, razmerje zaposlenosti med ženskim in moškim spolom, mestno 

prebivalstvo in delež rojstev na 100 žensk, starih od 15-19 let. Še bolje bi bilo, če bi iz obeh 

regresijskih funkcij ocenili povprečne vrednosti koeficientov ter uporabili tako izpeljano novo 

regresijsko funkcijo.  
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Zanimivo je tudi, da se rezultati med obema regresijskima funkcijama bistveno ne razlikujejo, 

kar kaže na robustnost modela in tako daje dodatno težo rezultatom regresijskega modela. 

V empiričnem delu raziskave smo pri statistični analizi podatkov uporabili osnovne opisne 

statistike, kot so računanje srednjih vrednosti, vrednosti variabilnosti podatkov, njihove 

porazdelitve, strukture ter dinamike, pri analizi dejavnikov smo uporabili kvantitativne 

metode znanstvenega raziskovanja, ki vključujejo korelacijsko in regresijsko analizo. 

Usmerili smo se v poročilo iz leta 2013, vendar uporabili podatke za leto 2010, kot 

zanimivost smo preverili stanje iz leta 2005 in podatke med seboj primerjali. S programom 

SPSS smo proučili značilnosti različnih spremenljivk, ki so vključene v raziskavo, 

izračunavali opisne statistike (povprečja, standardne odklone, porazdelitve …) in uporabili 

metodo bivariatne in multivariatne regresijske analize ter analizo variance, s pomočjo katerih 

smo preverili, kako in kaj vpliva na življenjsko pričakovanje ob rojstvu. 

Ugotoviti smo, da v primeru naše raziskave, naslednji dejavniki statistično značilno vplivajo 

na življenjsko pričakovanje ob rojstvu (tako v letu 2005 kakor tudi v letu 2010): 

- pričakovana leta šolanja (pozitivno vpliva), 

- neenakost med spoloma (negativno vpliva), 

- razmerje zaposlenosti med ženskim in moškim spolom (negativno vpliva), 

- mestno prebivalstvo (pozitivno vpliva) ter 

- delež rojstev na 100 žensk, starih od 15-19 let (negativno vpliva). 

Za potrditev izbranih hipotez smo že predhodno posebej preverili tudi korelacijo med 

življenjskim pričakovanjem ob rojstvu in pričakovanimi leti šolanja ter korelacijo med 

življenjskim pričakovanjem ob rojstvu in deležem rojstev na 100 žensk, starih od 15-19 let. 

Kasneje pa smo v okviru regresijske analize ugotovili tudi, od katerih dejavnikov je odvisno 

življenjsko pričakovanje ob rojstvu in v kakšni smeri deluje odvisnost. Ugotovili smo, da so 

pričakovana leta šolanja močno povezana z življenjskim pričakovanjem ob rojstvu in nanj 

pozitivno vplivajo, kar pomeni da višja kot so pričakovana leta šolanja, višje je življenjsko 

pričakovanje ob rojstvu. Ravno tako smo ugotovili, da je delež rojstev na 100 žensk v starosti 

15-19 let, močno povezan z življenjskim pričakovanjem ob rojstvu in nanj negativno vpliva, 

kar pomeni, da nižji kot je delež rojstev na 100 žensk, starih od 15-19 let, višje je življenjsko 

pričakovanje ob rojstvu. Prav tako smo v okviru prvega in drugega regresijskega modela 

potrdili, da višja neenakost med spoloma vpliva na nižje življenjsko pričakovanje ob rojstvu. 

Z izračuni v empiričnem delu magistrske naloge smo tako potrdili hipotezo 1, hipotezo 2 in 

hipotezo 3. 
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4 EKONOMSKE IMPLIKACIJE DOLŽINE ŽIVLJENJSKE DOBE V SLOVENIJI 

Prebivalci, ki so danes stari nad 64 let, predstavljajo več kot šestino vsega prebivalstva 

Slovenije, v prihodnjih petih desetletjih se bo ta delež povečal na tretjino. Do leta 2050 naj bi 

se življenjsko pričakovanje ob rojstvu podaljšalo na 79,8 let za moške, za ženske pa na 85,2 

let (Penger in Dimovski 2007, 43-44). Po podatkih za Slovenijo iz leta 2006 je starost 65 let 

in več dočakalo 887 žensk na 1000 živorojenih žensk ter 748 moških na 1000 živorojenih 

moških. 

Leta 1992 je delež starejših prebivalcev (osebe v starosti 65 ali več let), med prebivalci 

današnje EU znašal 14,1 %, med prebivalci Slovenije pa 11,1 %. Leta 2012 je delež starejših 

prebivalcev v celotni EU znašal 17,8 %, v Sloveniji pa 16,8 % (Statistični urad Republike 

Slovenije 2013, 8). V začetku leta 2013 je bilo v Sloveniji 17,1 % prebivalcev v starosti 65 let 

in več. Delež starejših prebivalcev se je od leta 1992 do leta 2012 bolj kot v Sloveniji povečal 

le še na Malti, v Latviji in v Litvi (Statistični urad Republike Slovenije 2014a). 

Število starejših od 65 let naj bi se iz 325.000 v letu 2008 povečalo na 589.900 v letu 2060, 

kar bo predstavljalo kar 33,4 % vseh prebivalcev (Ministrstvo za delo, družino, socialne 

zadeve in enake možnosti 2009). 

Ob povečanju deleža prebivalcev, starih 65 ali več let, bo v prihodnosti zelo pomembno tudi 

povečanje deleža prebivalcev, starih 80 ali več let. Delež teh med celotnim prebivalstvom se 

bo do leta 2060 močno povečal, v EU bo znašal 12 %, v Sloveniji pa še nekoliko več (število 

starejših od 80 let naj bi se v obdobju 2008-2060 iz 71.200 povečalo na kar 249.500, kar bo 

predstavljalo 14,1 % vseh prebivalcev (Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake 

možnosti 2009). Danes je v Sloveniji 4,5 % prebivalcev, starih 80 ali več let (Statistični urad 

Republike Slovenije 2013, 29). To bo močno vplivalo na povečanje potreb in izdatkov za 

pokojnine, zdravstvo, dolgotrajno oskrbo ter drugih, s starostjo povezanih izdatkov (Penger in 

Dimovski 2007, 43- 44). 

Doseganje visoke starosti je zlasti odraz boljših življenjskih ter zdravstvenih razmer. Od leta 

1992 se je v Sloveniji življenjsko pričakovanje ob rojstvu podaljšalo, in sicer za moške za 7,6 

leta, za ženske pa za 5,7 leta. V letu 2012 umrli moški so bili v povprečju stari 71,8 let, 

ženske pa 80 let. Deček, rojen leta 2012 v Sloveniji, lahko pričakuje, da bo dočakal 77 let, 

deklica, rojena v istem letu v Sloveniji, pa 82,9 let. Hkrati z življenjskim pričakovanjem ob 

rojstvu se podaljšuje tudi pričakovano trajanje življenja pri starosti 65 let. Leta 2011 je 65-

letni prebivalec EU lahko pričakoval, da bo živel povprečno še 17,8 leta, 65-letna prebivalka 

EU pa še 21,3 leta; v Sloveniji sta bili vrednosti nekoliko nižji: moški v tej starosti so lahko 

pričakovali še 16,9, ženske pa 21,1 let (Statistični urad Republike Slovenije 2013, 8). 

V skupino starejših (osebe v starosti 65 ali več let), danes že sodijo prebivalci iz številčno 

zelo močne generacije, rojene po 2. svetovni vojni, t. i. baby boom generacije. V Sloveniji je 
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bilo po 2. svetovni vojni absolutno največ rojstev v obdobju 1949–1953, ko se je letno rodilo 

približno 34.000 otrok (za primerjavo: leta 2012 se je v Sloveniji rodilo manj kot 22.000 

otrok). Že v prihodnjih nekaj letih se bosta torej tako število kot delež starejših prebivalcev 

močno povečala. Kljub v zadnjih letih nekoliko povečani rodnosti se bo indeks staranja, tj. 

razmerje med prebivalci, starimi 65 ali več let, in otroki, starimi manj kot 15 let, v Sloveniji 

povečeval. Eurostatove projekcije prebivalstva EUROPOP2010 predvidevajo, da bo v 

Sloveniji že leta 2035 kar dvakrat toliko starejših kot otrok. Celotna EU naj bi takšno 

razmerje med starejšimi in otroki dosegla pozneje, in sicer leta 2050 (Statistični urad 

Republike Slovenije 2013). 

Še pomembnejše kot številčno razmerje med starejšimi in otroki je številčno razmerje med 

delovno sposobnimi in vsemi drugimi prebivalci. Koeficient starostne odvisnosti je kazalnik, 

ki izraža razmerje med starostno odvisnimi (to so otroci do 14. leta in starejši, tj. osebe od 65. 

leta dalje) in delovno sposobnimi prebivalci (to so prebivalci, stari 15-64 let). Danes je v 

Sloveniji na vsakih 100 delovno sposobnih prebivalcev 46 otrok in starejših (oz. od 100 

delovno sposobnih je odvisnih 46 otrok in starejših). Projekcije EUROPOP2010 

predvidevajo, da bo leta 2060 v Sloveniji od 100 delovno sposobnih prebivalcev odvisnih 25 

otrok in 58 starejših, skupaj torej 83 prebivalcev (Statistični urad Republike Slovenije 2013, 

8-9). Eurostatove projekcije kažejo, da bo delež starejših od 65 let leta 2025 znašal 36 % 

predvidenega števila oseb, starih med 15 in 64 let, do leta 2060 pa že 62 % glede na število 

oseb, starih od 15-64 let (Kump in Krašovec 2009, 43). 

4.1 Vpliv na pokojninski sistem 

V letu 2012 je bilo v Sloveniji 589.562 prejemnikov pokojnin, to je okoli 140.000 več kot 

pred dvajsetimi leti. Število prejemnikov pokojnin se je v dvajsetih letih povečalo za skoraj 

tretjino. V teh dvajsetih letih se je povečalo tudi število zavarovancev, ampak za precej manj, 

za 91.000 ali le za 12 %. Številčno razmerje med plačniki in prejemniki je čedalje bolj 

neugodno. Razmerje med številom zavarovancev in številom upokojencev je čedalje slabše. V 

letu 1992 je za pokojnino enega upokojenca delalo 1,7 delovno aktivnega prebivalca, v letu 

2002 1,6, v letu 2012 pa le še 1,5 (Statistični urad Republike Slovenije 2013, 24). V letu 2025 

naj bi bilo to razmerje 1:1,3, okoli leta 2040 pa 1:1, kar pomeni, da bo takrat vsak zaposleni 

delal za enega upokojenca (Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje 2010, 3). 

Podaljšuje se tudi povprečna doba prejemanja pokojnin. Prejemniki starostnih pokojnin, ki 

jim je pravica do prejemanja pokojnine z njihovo smrtjo prenehala v letu 2002, so pokojnino 

prejemali povprečno 14 let in 10 mesecev; tisti, ki so umrli v letu 2012, pa so pokojnino 

prejemali povprečno 16 let in 1 mesec (Statistični urad Republike Slovenije 2013, 25). 

Kljub nekaterim pozitivnim učinkom pokojninske reforme iz leta 2000, se odhodki iz 

pokojninske blagajne povečujejo, medtem ko se prihodki v pokojninsko blagajno nižajo. 
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Pokojninski sistem iz leta 2000 preprosto ni bil več prilagojen vse manjšemu delu aktivnih 

prebivalcev, ki ustvarja dohodke, vse večjemu delu mladih, ki zaradi izobraževanja kasneje 

vstopa na trg dela, ter vse večjemu deležu starejših, ki se razmeroma zgodaj upokojujejo 

(Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje 2010). 

Tako je s 1. 1. 2013 začela veljati nova pokojninska zakonodaja, ki je upokojitvene pogoje še 

dodatno zaostrila. Vzroki za spremembo pokojninske zakonodaje so predvsem: 

- neugodne demografske razmere, 

- predčasno upokojevanje in  

- slabitev pokojninske blagajne.  

4.1.1 Neugodne demografske razmere 

Zaradi vse daljše življenjske dobe in nizke stopnje rodnosti se prebivalstvo Slovenije vse bolj 

stara, zato se tudi razmerje med upokojenci in delovno aktivnim prebivalstvom iz leta v leto 

slabša. Okoli leta 2040 bo število upokojencev in delovno aktivnih izenačeno, nato pa bo 

število upokojencev celo preseglo število zaposlenih (Urad Vlade Republike Slovenije za 

komuniciranje 2010, 3). 

4.1.2 Predčasno upokojevanje 

Povprečna pokojninska doba vseh upokojencev v Sloveniji je decembra 2008 znašala 32 let in 

2 meseca in je bila s tem daleč pod zastavljeno dobo 40 let. Povprečna pokojninska doba 

starostno upokojenih je znašala 34 let in 11 mesecev, invalidsko upokojenih 26 let in 

družinsko upokojenih 28 let in 1 mesec. V Slovenji smo priča tudi precejšnjim razlikam med 

pokojninskimi dobami žensk in moških. Povprečna starost ob starostni upokojitvi v letu 2008 

je znašala 57 let in 6 mesecev za ženske ter 60 let in 9 mesecev za moške (Ministrstvo za 

delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 2009, 4-5). 

Decembra 2011 so bili v Sloveniji povprečni prejemniki starostne pokojnine, ki jim je bila 

prvič priznana pravica do pokojnine, stari okoli 60 let (moški 61,1 let, ženske 58,7 let), kar je 

dobri 2 leti več kot leta 2002. Osebe, ki so decembra 2011 prejemale starostno pokojnino, so 

bile pred upokojitvijo v povprečju zaposlene 35,3 let (moški 37,5 let, ženske 33,4 let). 

Povprečna pokojninska doba vseh starostnih upokojencev se je od leta 2002 podaljšala za 1,5 

leta. Povprečna pokojninska doba upokojencev v Sloveniji je konec leta 2011 znašala le 32 let 

in 7 mesecev (Statistični urad Republike Slovenije 2014b in Ministrstvo za delo, družino, 

socialne zadeve in enake možnosti 2012). 

Stopnja zaposlenosti starejših oseb med 55 in 64 letom je v letu 2011 znašala 31,2 %, kar je 

precej nižje od stopnje zaposlenosti starejših oseb v EU-27, ki znaša 47,4 %. Stopnja 

zaposlenosti v tej starostni skupini v Sloveniji se je še znižala od leta 2008 (leta 2008 je 
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znašala 32,8 %) zaradi učinkov gospodarske krize, medtem ko se je ta stopnja v EU-27, kjer 

so se države prav tako soočale s svetovno gospodarsko krizo, v enakem obdobju dvignila iz 

45,6 % na 47,4 % (Vlada Republike Slovenije 2014a). 

Nizko stopnjo zaposlenosti starejših oseb so kot eno večjih težav izpostavili že leta 2000 na 

Evropskem svetu v Lizboni. Leto kasneje so se v Stockholmu zavezali k uresničitvi cilja in 

sicer dvigu stopnje zaposlenosti starejših (55-64) znotraj EU do leta 2010 na 50 %. Naslednje 

leto so v Barceloni dodali še nov cilj večje aktivnosti starejših, in sicer dvig povprečne starosti 

umika iz trga dela v državah članicah za 5 let.  

Nizka zaposlitvena stopnja starejših je v Sloveniji posledica zgodnjega odhoda iz trga dela 

oziroma predčasnega upokojevanja, ki je bilo značilno za tranzicijsko obdobje slovenskega 

gospodarstva. Takrat je del aktivne populacije prešel v odkrito brezposelnost in v upokojitev 

zaradi sprostitve delovnopravne zakonodaje (Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in 

enake možnosti 2009, 4). 

V zadnjih 30 letih se je življenjsko pričakovanje moškega povečalo za več kot 8 let in 2 

meseca na 75 let, za žensko pa za več kot 7 let in 8 mesecev na 82 let in 3 mesece. Razmerje 

med številom zavarovancev in upokojencev je leta 1990 znašalo 2:1 (782.222 zavarovancev 

in 384.094 upokojencev), v letu 2008 pa je bilo to razmerje le še 1,7:1 (904.667 zavarovancev 

in 527.975 upokojencev). Zmanjševanje števila zavarovancev oz. delovno aktivnega 

prebivalstva v primerjavi z upokojeno populacijo sprošča izjemen pritisk na javnofinančno 

vzdržnost pokojninskega sistema (Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake 

možnosti 2009, 3). 

Dvig upokojitvene starosti v Sloveniji, ki ga prinaša nova pokojninska reforma, naj bi tako 

zvišal vrednost tega kazalnika, po katerem se Slovenija znatno razlikuje od povprečja držav 

članic EU. Glede na napisano je morda presenetljivo, da je bila Slovenija v letu 2012 med 

vsemi državami članicami EU prva po stopnji aktivnosti v starostni skupini 25-49 let 

(Statistični urad Republike Slovenije 2013, 12). 

Evropske projekcije trga dela zaradi kasnejšega upokojevanja do leta 2060 predvidevajo 

močnejšo participacijo na trgu dela zlasti med prebivalci, starimi 55-64 let. Medtem ko je bilo 

leta 2011 aktivnih le 31,2 % oseb v starosti 55-64 let, naj bi bilo leta 2060 aktivnih 62 % oseb 

te starosti; razlika med spoloma bo minimalna (Statistični urad Republike Slovenije 2014b). 

Leta 2012 so zaposlene osebe v Sloveniji, stare 55-64 let, predstavljale desetino vseh 

zaposlenih med 15. in 64. letom starosti. V prihodnjih desetletjih bo njihov delež vztrajno 

rasel in leta 2060 naj bi dosegel 17 %. Aktivnost prebivalcev pri nekoliko poznejših letih ne 

pomeni le poznejšega upokojevanja in s tem manjših izdatkov za pokojnine, temveč tudi 

ohranjanje umske dejavnosti in telesnega zdravja posamezne osebe (Statistični urad 

Republike Slovenije 2013, 14). 
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Pričakuje se, da bo v Sloveniji ob nespremenjenem pokojninskem sistemu leta 2060 

povprečna upokojitvena starost moških in žensk 63,1 let, ko bodo imeli za seboj v povprečju 

37,6 let delovne dobe. V EU bo povprečna upokojitvena starost 64,5 let za moške in 64,2 let 

za ženske. 

Danes izdatki za pokojnine predstavljajo 11,2 % bruto domačega proizvoda. Projekcije javnih 

izdatkov v zvezi s staranjem prebivalstva kažejo na večanje tega deleža, ki naj bi leta 2060 

dosegel 18,3 %. Upokojencev, starih manj kot 65 let, je danes 33,6 %, ob koncu obdobja, ki 

ga zajemajo projekcije, pa jih bo 13,6 %. 

Leta 2010 je za 100 prejemnikov vseh pokojnin s prispevki plačevalo 154 pokojninskih 

zavarovancev. Kljub predvidenemu kasnejšemu upokojevanju se bo zaradi podaljševanja 

pričakovanega trajanja življenja ta koeficient močno znižal in leta 2060 bo stotim 

upokojencem pokojnine plačevalo 86 pokojninsko zavarovanih. Razmerje med starejšimi in 

delovno sposobnimi oz. razmerje med delovno aktivnimi in upokojenci bo lahko delovalo kot 

zaviralec gospodarske rasti, saj bo moralo relativno malo delovno aktivnih vzdrževati veliko 

neaktivnih (Statistični urad Republike Slovenije 2014b). 

Eno od orodij za blaženje močne odvisnosti neaktivnih (zlasti upokojencev) od delovno 

aktivnih je gotovo kasnejše upokojevanje. Za aktivno staranje in kasnejše upokojevanje so 

pomembni dobro zdravstveno stanje, prilagojene oblike dela ter fleksibilnejši delovni pogoji 

(možnost skrajšanega delovnega časa, možnost postopnega upokojevanja ) in vseživljenjsko 

učenje. Skozi vso delovno dobo je potrebno vzdrževati takšno razmerje med delom in prostim 

časom, ki bo omogočalo delo tudi v starosti (Statistični urad Republike Slovenije 2014b). 

Hkrati s spodbujanjem starejših, da ostanejo aktivni, je treba spremeniti stališča in mnogokrat 

odklonilni odnos do starejših delavcev med celotno delovno skupino (starost naj ne bi bila 

ovira niti pri vstopanju na trg delovne sile) (Dimovski in Žnidaršič 2006). Podjetja se bodo 

morala opreti na izkušnje in znanje teh »starajočih se« delavcev ter hkrati aktivno pripraviti 

mlajše, da jih bodo pozneje zamenjali. Napredna podjetja naj bi znala izkoristiti prednost 

raznovrstnosti delovne sile (tudi starostne raznovrstnosti), tako da bodo hkrati zadostila 

ekonomskim merilom ter dosegala konkurenčno prednost in trajnostno rast (Penger in 

Dimovski 2007, 51). 

4.1.3 Slabitev pokojninske blagajne 

Intenzivno staranje prebivalstva ima neposredne učinke na javne finance že danes. Razmerje 

med številom zavarovancev in upokojencev vse bolj upada. To pomeni, da:  

- sta leta 1990 za enega upokojenca delala dva zaposlena,  

- je leta 2011 za enega upokojenca delalo le še 1,53 zaposlenega in da bo 
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- glede na trend staranja in ob predpostavki, da ostane v veljavi obstoječi pokojninski 

sistem, okoli leta 2040 za enega upokojenca delal le še en zaposlen. 

Zmanjševanje števila zavarovancev oziroma delovno aktivnega prebivalstva v primerjavi z 

upokojeno populacijo sprošča izjemen pritisk na javnofinančno vzdržnost pokojninskega 

sistema (Vlada Republike Slovenije 2014a). 

Razmerje med povprečno plačo in povprečno pokojnino 

Razmerje med povprečno neto plačo in povprečno starostno pokojnino se je znižalo s 75,3 % 

v letu 2000 na 63,1 % v letu 2011. Če bi se trend nadaljeval, bi konec leta 2024 primerna 

pokojnina znašala le še 56 % plače, ki jo je zavarovanec prejemal v zadnjem letu pred 

upokojitvijo (Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 2012).  

Po najnovejših projekcijah se je izkazalo, da bodo odhodki za pokojnine leta 2016 narasli že 

kar na 12,28 % BDP, in sicer iz 11,62 % v letu 2011, ko je državni proračun moral prispevati 

za izplačila pokojnin 1,4 milijarde evrov. Tako bo državni proračun samo do leta 2016 (v 

petih letih) moral zagotoviti dodatno milijardo v primerjavi z letom 2011 oziroma letno 200 

milijonov evrov več (Vlada Republike Slovenije 2014a). 

Modernizacija pokojninskega sistema sledi uresničitvi naslednjih ciljev:  

- finančna vzdržnost pokojninskega sistema, 

- dostojnost pokojnin,  

- preglednost pokojninskega sistema z uvedbo informativnih osebnih računov, 

- vzpostavitev načela odvisnosti med vplačili in izplačili,  

- ohranitev medgeneracijske solidarnosti in 

- povečanje deleža aktivnih zavarovancev.  

Ključne spremembe pokojninske reforme 

Z reformo se upokojitvena starost za moške in ženske z najmanj 15 leti zavarovalne dobe 

postopoma dviguje na 65 let, minimalna starost za pridobitev pravice do starostne pokojnine 

pa bo 60 let ob sočasnem izpolnjevanju 40 let pokojninske dobe brez dokupljene dobe (ženske 

in moški). Upokojitvena starost za predčasno pokojnino bo za oba spola 60 let, predčasno pa 

se bodo lahko zavarovanci upokojili ob dopolnitvi 40 let pokojninske dobe. Upoštevajo se 

plačani prispevki v kateremkoli zaporednem 24-letnem obdobju, s čimer se omogoča 

pravičnejši način odmere pokojnine. 

Nov zakon uvaja maluse in bonuse za predčasen odhod v upokojitev oziroma podaljšanje 

aktivnega dela ob izpolnjevanju pogojev za upokojitev. Pri odmeri pokojnine se zavarovancu, 

za vsak mesec razlike do izpolnitve pogojev za starostno upokojitev, pokojnina zniža za 0,3 

odstotka. Tiste, ki se bodo odločili za delno upokojitev, se bo skušalo z dodatnim denarnim 
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bonusom v obliki 5 % odmerjene predčasne oziroma starostne pokojnine dodatno motivirati 

za ostajanje v zaposlitvi, in sicer do dopolnitve 65. leta starosti. Poleg tega so spremembe v 

pokojninski reformi še (Vlada Republike Slovenije 2014b): 

- zaustavitev nadaljnjega padanja pokojnin, 

- informativna osebna evidenca - večja preglednost za večjo solidarnost, 

- večja fleksibilnost in odprtost instituta delne pokojnine,  

- usklajevanje pokojnin – 60 % od rasti povprečne bruto plače, 40 % od rasti cen 

povprečnih življenjskih stroškov, 

- prilagoditev poklicnega zavarovanja in 

- dodatno zavarovanje za zagotovitev dodatnega dohodka.  

4.2 Vpliv na sistem javnega zdravstva 

Življenjsko pričakovanje ob rojstvu se povečuje in k tem izboljšavam je veliko prispeval tudi 

napredek v zdravstveni oskrbi. Izdatki za zdravstveno oskrbo pa s starostjo zaradi pogostejše 

obravnave rastejo. Na 100.000 prebivalcev, starih 65-69 let, je bilo v letu 2010 v Sloveniji 

zabeleženih nekaj manj kot 24.000 odpustov iz bolnišnic, na 100.000 prebivalcev, starih 85-

89 let, pa jih je bilo skoraj 44.000. Moških – teh je sicer bilo med starejšimi prebivalci v 

starosti 65 ali več let malo manj kot 40 % – je bilo med vsemi odpuščenimi iz bolnišnic 46 %. 

Največja razlika med spoloma med starejšimi je v starostni skupini 65-74 let; v tej starostni 

skupini so moški sicer predstavljali 45 % vsega prebivalstva, med bolnišničnimi odpusti pa je 

znašal njihov delež 54 %. Pri višjih starostih so razlike nekoliko manjše, a še vedno opazne. 

Močnejšo zastopanost moških med bolnišničnimi pacienti v starosti 65-74 let je mogoče 

povezati s podatki o povprečni starosti umrlih, saj so bolnišnična zdravljenja najpogostejša 

prav v zadnjih letih pred smrtjo posameznika. V letu 2010 je bila povprečna starost umrlih 

moških v Sloveniji 70,7 let, povprečna starost žensk pa 79,3 let (Statistični urad Republike 

Slovenije 2013, 29). 

Ker se zahtevnost in stroški obravnav s staranjem prebivalstva povečujejo, naj bi bili po 

navedbah Resolucije o nacionalnem planu zdravstvenega varstva od 2008 do 2013 stroški 

obravnave državljana starejšega od 65 let 4,5-krat višji od stroškov povprečnega državljana, 

tistih nad 80 let pa kar 6-krat višji (Ceglar in Marušič 2009, 73-74). 

Leta 2010 so javni izdatki za zdravstvo v Sloveniji predstavljali 6,9 % BDP, zasebni izdatki 

pa 2,5 % (skupno 9,4 % BDP) (Statistični urad Republike Slovenije 2014b). 

Zaradi znižanja prihodkov od prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje (in ob cilju, da 

se financiranje izvaja brez zadolževanja ali dviga prispevne stopnje), so se javni izdatki za 

zdravstvo že tri leta zapored realno zniževali, skupaj v letih 2010-2012 za 5 %. Tako se je 

delež javnih izdatkov v BDP v letu 2011 po oceni ZZZS znižal na 6,5 % BDP, v letu 2012 pa 

na 6 % BDP. Hkrati se je spremenilo razmerje med javnimi in zasebnimi izdatki za zdravstvo. 
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Delež javnih izdatkov je v letu 2011 znašal 72,3 %, v letu 2012 pa 71,8 % (UMAR 2012b, 

178-179). 

Leta 2009 je bilo uvedeno znižanje cen zdravstvenih storitev za 2,5 % ter selektivno znižanje 

materialnih stroškov v cenah zdravstvenih storitev. Leta 2010 so bila znižana sredstva za 

dežurstva, za akutno bolnišnično obravnavo ter za terciar. Tudi v letu 2011 so bili uvedeni 

varčevalni ukrepi (zmanjšanje sredstev za dežurstva, zmanjšanje deleža administrativno 

tehničnega kadra v cenah zdravstvenih storitev) (Vlada Republike Slovenije 2013, 5). V letu 

2012 so bili potrebni dodatni ukrepi za stabilno javno financiranje zdravstva. Uvedeni so bili 

z Zakonom o uravnoteženju javnih financ (ZUJF), k znižanju javnih izdatkov so največ 

prispevali s prenosom dela plačil za zdravstvene storitve na dopolnilna zdravstvena 

zavarovanja, z znižanjem plač in znižanjem bolniškega nadomestila (iz 90 % na 80 %); poleg 

ukrepov ZUJF je bil z majem 2012 ponovno sprejet še ukrep linearnega znižanja cen 

zdravstvenih storitev za dodatne 3 % (UMAR 2012b, 178-179). 

Leta 2013 sta bili ukinjeni pravici do pogrebnine in posmrtnine v breme obveznega 

zdravstvenega zavarovanja. Od 1. 1. 2014 dalje se zagotavljata kot posebni obliki izredne 

denarne socialne pomoči po smrti družinskega člana, oziroma kot pomoč pri kritju stroškov 

pogreba (ZZZS 2014). 

Za prihodnost so pripravljeni scenariji v več variantah, ki upoštevajo različne možnosti 

razvoja; večina jih napoveduje, da bo leta 2060 za zdravstvo potrebnih 7 %-8 % BDP 

(Statistični urad Republike Slovenije 2013, 29).  

Poleg zagotovitve sistema finančne vzdržnosti zdravstvenega varstva so ključnega pomena 

tudi naslednji ukrepi (Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije 2007): 

- ukrepi na področju krepitve in ohranjanja zdravja, 

- ukrepi za izboljšanje sistema upravljanja zdravstvenega varstva ter 

- ukrepi za izboljšanje kakovosti in varnosti v zdravstvu.  

4.3 Vpliv na sistem izobraževanja 

Leta 2007 je Slovenija sprejela Strategijo vseživljenjskega učenja, ki v svojem prvem cilju 

določa, da je potrebno vsem ljudem omogočiti učenje in izobraževanje v vseh življenjskih 

obdobjih ter na vseh področjih življenja ter v vseh okoljih (MŠŠ 2007, 7).  

Starejši so izpostavljeni različnim tveganjem kot so poslabšanje finančnega položaja, krčenje 

socialnega življenja, zmanjšanje avtonomije ter slabšanje socialnih mrež. Ravno 

izobraževanje lahko prispeva k udejanjanju aktivnega staranja – razvoju potencialov za 

sodelovanje v ekonomskem, kulturnem, političnem in družbenem življenju v skupnosti. 

(Kump in Krašovec 2009, 8-9). 
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Na odločitev za izobraževanje vpliva več dejavnikov. Kump in Krašovec (2009) jih razdelita 

na sociološke dejavnike (izobraževanje v mladosti, prejšnje udeležbe v izobraževanju 

odraslih), psihološke (osebnostne lastnosti in kognitivne zmožnosti, motivacija, stališča) in 

ekonomske dejavnike (stroški izobraževanja, izobraževanje kot investicija …). 

Vključevanje starejših v proces vseživljenjskega učenja vključuje vsaj dva pomembna vidika. 

Po eni strani gre za vprašanje vključevanja v proces učenja starejših zaposlenih kakor tudi 

drugih starejših oseb, ki niso več zaposlene (Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 

2006, 27-29). Seveda aktualne demografske spremembe in trendi, ki so pogojeni z 

zniževanjem rodnosti in daljšanjem življenjske dobe, prinašajo posledice tudi za formalno 

izobraževanje, ne nazadnje tudi za visokošolsko izobraževanje (Čepar in Bojnec 2008, 68-86). 

4.3.1 Vključevanje starejših zaposlenih v proces učenja 

V prihodnje se bo struktura delovne sile intenzivno spreminjala (število mladih – do 30 let – 

bo upadlo; število starejših – od 50 do 64 let – bo narastlo). Ker se bo delež starejših 

zaposlenih v prihodnosti povečeval, bodo morali delodajalci poiskati nove možnosti, da bi 

spodbujali delo starejših (Kump in Krašovec 2009, 41). 

Udeležba v izobraževanju odraslih upada s starostjo in stopnjo izobrazbe (med aprilom 2008 

in aprilom 2009 se je izobraževalo le 27 % starejših, ki sodijo v kategorijo starejših delavcev 

(50-64 let). Če imajo starejši zaposleni manj kot srednješolsko izobrazbo, je delež 

izobraževalno dejavnih še bistveno manjši (Kump in Krašovec 2009, 45). 

Kump in Krašovec (2009) ugotavljata tudi, da več kot polovica podjetij, ki zaposluje določen 

delež starejših oseb, uvaja ukrepe v smeri aktivnega staranja kot so ustrezno izobraževanje ter 

prilagajanje delovnega procesa in delovnega mesta potrebam starejših delavcev ter si 

prizadevajo za spreminjanje podjetniške kulture. Delodajalci navajajo, da svoje starejše 

zaposlene cenijo zaradi njihovih kvalitet (pripadnost podjetju, strokovno znanje, voditeljske in 

mentorske sposobnosti, odgovornost, zanesljivost ter njihove delovne izkušnje). Med slabosti 

navajajo težave z uporabo novih tehnologij, zmožnost učenja novega, znanje jezikov, 

mobilnost. Vendar je v primeru zaposlovanja starejših oseb na novo le malo podjetij izkazalo 

pripravljenost, da tako osebo zaposli (skoraj 80 % podjetij je med leti 2005-2008 zaposlovalo 

izključno mlade ljudi). 

Delodajalci se že zavedajo, da ima generacija, ki počasi odhaja iz delovnih organizacij, 

pomembna znanja in izkušnje. Da bi preprečili odliv usposobljene delovne sile, izvajajo 

različne formalne programe (spodbujanje medgeneracijskega usposabljanja, ponovno 

usposabljanje strokovnjakov, ki se v podjetja vračajo kot mentorji pripravnikom …).  

Najpomembnejše možnosti, ki bi jih morala izvesti podjetja za uspešnejše soočanje s 

starajočo se delovno silo, so (Buck in Dworschak 2003, 34 ter Kump in Krašovec 2009, 57): 
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- ustvarjanje čim bolj heterogene starostne strukture v podjetjih, 

- ustvarjati letom primerna delovna mesta, 

- stalno posodabljanje znanj v delovnih organizacijah, 

- spodbujanje možnosti za prehajanje med zaposlitvami in delovnimi mesti, 

- spodbujanje medgeneracijskega prenosa znanja in 

- stalno vključevanje starejših delavcev v prenose inovacij. 

Pomembno je tudi, da se starejšim omogoči enostaven dostop do nadaljnjega izobraževanja 

ter se ob tem spodbuja sodelovanje med različnimi sektorji podjetja in visokošolskimi zavodi. 

Z uresničevanjem navedenega ukrepa se zagotavlja kakovost dela starejših še zaposlenih oseb 

ter njihovo aktivno vlogo (in ne samo pasivno vlogo) v procesu dela (Ministrstvo za delo, 

družino in socialne zadeve 2006, 27-29). 

4.3.2 Spodbujanje aktivnega preživljanja starosti 

Poleg spodbujanja aktivnega vključevanja starejših v delo je potrebno zagotoviti pogoje za 

aktivno preživljanje starosti tistim starostnikom, ki to zmorejo, želijo in hočejo. Pri tem je 

gotovo zelo pomembno, da imajo starejši možnost vključevanja v programe izobraževanja za 

tretje življenjsko obdobje. (Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 2006, 27-29).  

Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje je mreža 46 univerz po 43 krajih v Sloveniji. 

Ima več kot 21.000 slušateljev ter več kot 1.000 mentorjev in prostovoljcev (Slovenska 

univerza za tretje življenjsko obdobje 2014). V okviru vsebin se starejši lahko učijo različnih 

vsebin kot je arheologija, računalništvo, književnost, psihologija, tuji jeziki itd. Slušatelji 

univerze za tretje življenjsko obdobje se lahko vključijo tudi v različne programe 

prostovoljnega dela, ki jih univerza organizira sama ali v sodelovanju npr. s kulturnimi, 

izobraževalnimi, humanitarnimi in zdravstvenimi ustanovami. Starejši se vključujejo v krožke 

tudi v okviru ljudskih univerz, javnih knjižnic in mnogih drugih organizacij (Kump in 

Krašovec 2009, 77-78). 

Pomembno je tudi spodbujanje medgeneracijskega učenja in izobraževanja, saj s 

spodbujanjem le tega pomembno vplivamo na medsebojno razumevanje, možnost sožitja, pa 

tudi na možnost medgeneracijskega prenosa izkušenj, znanj in spretnosti (Ministrstvo za delo, 

družino in socialne zadeve 2006, 27-29). Sodoben način življenja namreč vse bolj ločuje 

različne generacije – predvsem mlajšo in starejšo generacijo. Življenje v večgeneracijskih 

skupnostih postaja vse redkejše, zato tudi ni mogoče pričakovati poznavanja značilnosti 

staranja, načina življenja starejše generacije, vzpostavljenega vsakdanjega dialoga predvsem 

med starejšo in mlado generacijo. Takšen način učenja in izobraževanja lahko pozitivno 

vpliva na stališča (zlasti mlajših ljudi) ter na osebne in socialne potrebe različnih generacij. Z 

medgeneracijskim izobraževanjem lahko vplivamo na zmanjšanje stereotipov o starih ljudeh 
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ter na boljše sodelovanje med generacijami tako na osebnem področju kot na področju dela 

(Kump in Krašovec 2009, 59-60). 

Na splošno prevladujejo 3 modeli medgeneracijskega učenja (Kump in Krašovec 2009, 65): 

- po prvem modelu starejši delujejo kot mentorji, svetovalci otrok in mladih (običajno v 

šolskem okolju),  

- po drugem modelu imajo mladi aktivnejšo vlogo in nudijo pomoč starejšim in 

- po tretjem modelu skupine mladih in starejših z vzajemnim učenjem prispevajo k 

izboljšanju kakovosti življenja v skupnosti (skupne kulturne aktivnosti, urejanje okolice 

...). 

Z medgeneracijskim učenjem se večajo priložnosti za prostovoljno delo starejših ter s tem 

priložnost za aktivno vključevanje v skupnost (Kump in Krašovec 2009, 61). Tak način 

učenja spodbuja seznanjanje mlade generacije z značilnostmi staranja, starajoče se družbe, 

spodbuja razvoj socialnih veščin in usposablja mlado generacijo za medgeneracijsko 

komunikacijo (Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 2006, 27-29). 
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5 UGOTOVITVE 

V tem poglavju smo predstavili ugotovitve testiranja hipotez, prispevek k znanosti in stroki 

ter možnosti za nadaljnje raziskovanje. 

5.1 Ugotovitve testiranja hipotez 

S t-testom za odvisna vzorca smo potrdili, da je povprečno življenjsko pričakovanje ob 

rojstvu v letu 2010 večje od povprečnega življenjskega pričakovanje ob rojstvu v letu 2005. 

Potrdili smo, da je povprečno življenjsko pričakovanje ob rojstvu v letu 2010 večje od 

povprečnega življenjskega pričakovanje ob rojstvu v letu 2005, kar pomeni, da se skozi čas 

povečuje. 

S t-testom za neodvisna vzorca kakor tudi s kombinacijsko preglednico in χ2
 testom smo 

potrdili, da je povprečno življenjsko pričakovanje ob rojstvu večje v državah, ki imajo tudi 

daljšo pričakovano dobo šolanja. Ugotovil smo, da je povprečno življenjsko pričakovanje ob 

rojstvu večje v državah, kjer je povprečna doba šolanja 12 in več let ter da je povprečno 

življenjsko pričakovanje ob rojstvu nižje v državah, kjer je povprečna doba šolanja manj kot 

12 let. 

S t-testom za neodvisna vzorca kakor tudi s kombinacijsko preglednico in χ2
 testom smo 

potrdili tudi, da imajo v državah z višjim življenjskim pričakovanjem ob rojstvu nižji delež 

rojstev na 100 žensk, starih od 15-19 let in obratno, da imajo v državah z nižjim življenjskim 

pričakovanjem ob rojstvu višji delež rojstev na 100 žensk, starih od 15-19 let. Z drugimi 

besedami, nižji kot je delež rojstev na 100 žensk, starih od 15-19 let, višje je življenjsko 

pričakovanje ob rojstvu. 

Za potrditev izbranih hipotez smo posebej preverili tudi korelacijo med življenjskim 

pričakovanjem ob rojstvu in pričakovanimi leti šolanja ter korelacijo med življenjskim 

pričakovanjem ob rojstvu in deležem rojstev na 100 žensk, starih od 15-19 let ter izvedli tudi 

regresijsko analizo. Potrdili smo, da so pričakovana leta šolanja močno in pozitivno povezana 

z življenjskim pričakovanjem ob rojstvu, kar pomeni da višja kot so pričakovana leta šolanja, 

višje je življenjsko pričakovanje ob rojstvu. Podobno smo potrdili, da je delež rojstev na 100 

žensk v starosti 15-19 let močno in negativno povezan z življenjskim pričakovanjem ob 

rojstvu. Nižji kot je delež rojstev na 100 žensk, starih od 15-19 let, višje je življenjsko 

pričakovanje ob rojstvu.  

Nato smo izvedli še regresijsko analizo za leti 2005 in 2010. Najprej smo se osredotočili na 

življenjsko pričakovanje ob rojstvu v letu 2010. Zanimalo nas je, kaj vse vpliva na življenjsko 

dobo, kako in v kakšni meri. Visoko statistični regresijski model z izjemno visoko 

pojasnjevalno močjo kaže, da bo življenjska doba v neki državi daljša, če je pričakovano 

število let šolanja višje, če je neenakost med spoloma manjša, če je razmerje zaposlenosti med 
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ženskim in moškim spolom nižje, če je v tej državi več mestnega prebivalstva ter če je delež 

rojstev na 100 žensk, starih od 15-19 let, nižji.  

Zanimivo je, da prav tako tudi regresijski model na podlagi podatkov iz leta 2005 pripelje do 

enakih dejavnikov dolžine življenjske dobe, ki delujejo v enakih smereh. V obeh primerih 

regresijska modela izpolnjujeta potrebne metodološke predpostavke, ali pa sta tem 

predpostavkam zelo blizu. Med pojasnjevalnimi spremenljivkami, ki so bile vključene v 

model, ni bila potrjena multikolinearnost. 

Glede na absolutno velikost regresijskih koeficientov lahko ugotovimo, da je v obeh 

regresijskih modelih po pomenu oziroma moči med vsemi vključenimi dejavniki absolutno na 

prvem mestu dejavnik dolžine življenjske dobe pričakovana leta šolanja, na drugem mestu 

delež rojstev na 100 žensk, starih od 15-19 let ter na tretjem mestu po moči vpliva pa 

neenakost med spoloma. To pa so ravno dejavniki, ki so bili vključeni v tri hipoteze 

postavljene tej v magistrski nalogi. 

Pričakovana leta šolanja so prav gotovo pomemben faktor ekonomske razvitosti. Višja 

izobrazba daje posamezniku možnost, da pride do boljše zaposlitve in boljšega prihodka ter 

do boljše kakovosti življenja, kar pozitivno vpliva na dolžino življenjske dobe. Države, kjer se 

ljudje šolajo dalj časa, imajo višjo ekonomsko rast in stabilnost, s tem pa tudi daljšo 

življenjsko dobo. Žal še vedno obstajajo regije, kjer otroci pogosto opuščajo osnovnošolsko 

šolanje oz. se šolajo v presledkih (s temi težavami se srečujejo zlasti v subsaharski Afriki in 

Južni Aziji). 

Višji delež rojstev na 100 žensk, starih od 15-19, negativno vpliva na dolžino življenjske 

dobe. Dekleta, ki zgodaj postanejo matere, se pogosto prenehajo izobraževati. Prenehanje in 

prekinitev izobraževanja pomeni, da imajo ta dekleta nižjo izobrazbo, kar povzroča izgubo 

možnosti zaslužka. Ta dekleta so velikokrat finančno odvisna od svoje družine. Poleg tega se 

zelo mlada dekleta bolj pogosto od odraslih žensk srečajo s komplikacijami med nosečnostjo 

in porodom ter imajo večje tveganje za smrt ob porodu (možnost za smrt je dvakrat večja kot 

pri ženski, ki rodi pozneje v življenju). Otroci mladih mater so tudi bolj nagnjeni k 

umrljivostim in boleznim. 

Neenakost med spoloma je sestavljeno merilo, ki odraža potencialno izgubo zaradi neenakosti 

med ženskim in moškim spolom skozi tri dimenzije: reproduktivno zdravje, opolnomočenje 

ter trg dela. Reproduktivno zdravje je opredeljeno kot dobro fizično, mentalno ter družbeno 

počutje na vseh področjih, ki so povezana z reproduktivnim sistemom, njegovim funkcijam in 

procesom. Težave z reproduktivnim zdravjem so še vedno glavni vzrok za smrti in obolenja 

žensk v rodnem obdobju. Tveganje za smrt pri porodih se zmanjšuje skozi izobraževanje, 

primerno prehrano, dostopnostjo kontracepcijskih sredstev in zdravstveno oskrbo nosečnic. 

Opolnomočenje žensk je pomemben vidik v smeri enakosti med spoloma, saj daje ženskam 

več avtonomnosti in pomeni izboljševanje enakopravnosti med spoloma. V preteklosti so bile 
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ženske diskriminirane na vseh področjih delovanja v političnem življenju, v sedanjem času pa 

postaja njihova politična zastopanost vedno bolj vidna. Tudi enakopravna zastopanost žensk 

na trgu dela ostaja izziv za vrsto žensk, ki delajo na negotovih ter nizko plačanih delovnih 

mestih. Zlasti v razvijajočih se državah je velik delež žensk zaposlen v ne-formalnih 

dejavnostih. Vsi ti pokazatelji neenakosti med spoloma negativno vplivajo na dolžino 

življenjske dobe (večja kot je neenakost med spoloma, krajša je dolžina življenjske dobe). 

Razmerje zaposlenosti med ženskim in moškim spolom vsaj na prvi pogled presenetljivo 

negativno vpliva na dolžino življenjske dobe (večje kot je nesorazmerje v zaposlenosti 

moških in žensk, krajša je dolžina življenjske dobe). V razvitih državah je še v prejšnjem 

stoletju veljalo, da je moški tisti, ki finančno preživlja družino. To se v novejši dobi 

spreminja, saj so ženske vse bolj enakopravne moškim in se zaposlujejo na delovnih mestih, 

ki so včasih veljala izključno za moške. Opažamo, da se v vrsti manj razvitih držav 

vključevanje žensk v trg dela povečuje (in je marsikje že primerljivo z moškimi), vendar je to 

delo zlasti fizično naporno in slabo plačano. Opažamo, da je v manj razvitih državah kljub 

visoki zastopanosti žensk na trgu dela, življenjsko pričakovanje ob rojstvu veliko nižje v 

primerjavi z razvitimi državami, kjer je prav tako iz leta v leto vedno več žensk zaposlenih. 

Vsebinsko ozadje tega kazalnika bi bilo vredno v prihodnje še dodatno raziskati, lahko da 

posredno odraža stanje kakega drugega kazalnika, ki v ta model ni bil vključen. Kazalnik 

namreč zavzema višje vrednosti ne samo, če je število zaposlenih žensk višje, ampak tudi, če 

je število zaposlenih moških nižje. Vsekakor bi pričakovali, da bo življenjska doba višja v 

državah, kjer je več zaposlenih žensk, kot pa v državah, kjer je manj zaposlenih žensk pri 

ostalih nespremenjenih pogojih, kar sicer ne sledi iz predznaka tega dejavnika v naši analizi. 

Po drugi strani pa višji kazalnik lahko pomeni tudi manjše število zaposlenih moških, kar pa 

lahko kaže na splošno na težave na trgu dela, višjo splošno stopnjo brezposelnosti ter slabše 

ekonomske razmere države, kar pa logično vodi v nižje življenjsko pričakovanje ob rojstvu, to 

pa je skladno s predznakom tega dejavnika. 

Mestno prebivalstvo je bolj razširjeno v razvitejših državah (leta 2005 je 75 % prebivalcev 

razvitejših držav ter 43 % prebivalcev manj razvitih držav živelo v urbanem okolju). Življenje 

v urbanem okolju omogoča večjo dostopnost do izobrazbe, zdravstvenih in socialnih storitev, 

večjo možnost zaposlovanja, lažjo oskrbo z vodo ter boljše higienske razmere, kar pozitivno 

vpliva na dolžino življenjske dobe. 

S kvantitativno analizo v empiričnem delu magistrske naloge smo na podatkih HDR potrdili 

hipotezo 1, hipotezo 2 in hipotezo 3, ki smo jih postavili na začetku naše raziskave. Daljša 

pričakovana doba šolanja pozitivno vpliva na dolžino življenjske dobe. Večji delež rojstev na 

100 žensk, starih od 15-19 let, negativno vpliva na dolžino življenjske dobe. Neenakost med 

spoloma negativno vpliva na dolžino življenjske dobe.  
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5.2 Prispevek k znanosti in stroki ter možnosti za nadaljnje raziskovanje 

Izvirni znanstveni prispevek magistrske naloge se kaže v izvirnih ugotovitvah povezanih z 

dejavniki dolžine življenjske dobe, ki so bile pridobljene na podlagi lastne empirične študije. 

Lastna regresijska modela vodita v izvirne ugotovitve, ki se nanašajo na vrsto dejavnika, smer 

vpliva posameznega dejavnika ter njegovo moč vpliva oz. pomembnost za dolžino življenjske 

dobe. 

Možnost dodatnega in poglobljenega raziskovanja se pojavlja predvsem v smislu podrobnejše 

analize dejavnika »razmerje zaposlenosti med ženskim in moškim spolom« in njegovega 

vpliva na življenjsko pričakovanje ob rojstvu. Smiselno bi bilo namreč relativno zaposlenost 

žensk glede na moške ločeno analizirati v razvitih in v nerazvitih državah. Visoka 

participacija žensk na trgu dela (npr. subsaharska Afrika), zlasti na nekvalificiranih delovnih 

mestih, je znak ekonomske (ne)razvitosti. Ravno tako je nezaposlenost žensk lahko znak 

ekonomske (ne)razvitosti ali neenakosti med spoloma v neki državi, lahko pa je tudi odraz 

nekih drugih vrednot ter socialnega in kulturnega okolja. 

Med raziskavo smo opazili tudi odstopanja pri dolžini življenjskega pričakovanja ob rojstvu 

glede na višino BDP-ja. Nekatere države z nizkim BDP-jem imajo visoko pričakovano dobo 

ob rojstvu, ker njihova vlada visoko vrednoti potrebe ljudi. Lep primer je Kuba, ki ima sicer 

zelo nizek bruto domači proizvod, vendar je tam življenjsko pričakovanje skoraj 77 let. Drugi 

razlog za nizek BDP ter sorazmerno visoko življenjsko pričakovanje ob rojstvu je nivo ne-

tržnih aktivnosti. Na primer, kjer je veliko samozadostnega kmetovanja, imajo ljudje dovolj 

hrane vendar ne bodo prispevali k domačemu bruto proizvodu, ker hrane ne bodo kupovali oz. 

je ne bodo prodajali, zato tudi ne bo izmenjave denarja. Zato ocenjujemo, da je smiselna v 

prihodnje tudi dodatna in podrobnejša analiza vpliva BDP-ja na življenjsko pričakovanje ob 

rojstvu. 

Na splošno velja, da se življenjsko pričakovanje ob rojstvu v razvijajočih se državah 

podaljšuje. To ne velja za vse države (kot npr. južno Afriške države in države bivše Sovjetske 

zveze), kjer se je življenjsko pričakovanje ob rojstvu celo zmanjšalo. Vzroki za nižje 

pričakovanje ob rojstvu so ekonomska in socialna nestabilnost, prekomerna uporaba alkohola 

in tobačnih izdelkov, hrana z nizko hranilno vrednostjo in slabšanje zdravstvenega sistema. 

Ravno tako ocenjujemo, da bi bilo smiselno s podrobnejšo analizo raziskati tudi vpliv 

omenjenih dejavnikov na življenjsko pričakovanje ob rojstvu. 
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6 SKLEP 

Namen magistrske naloge je bil proučiti in predstaviti vzroke, ki vplivajo na dolžino 

življenjske dobe prebivalstva v svetu. Predvsem nas je zanimalo, kateri dejavniki in v 

kolikšnem obsegu vplivajo na dolžino življenjske dobe. Poleg tega smo preučili, kakšne so 

ekonomske implikacije v primeru Slovenije za zdravstveni sistem, pokojninski sistem in 

sistem izobraževanja. 

Empirični del je bil kvantitativna raziskava. Uporabili smo sekundarne podatke 187 držav iz 

celega sveta, ki smo jih pridobili od United Nations Development Programme - Human 

Development Report iz leta 2005 (United Nations 2005) in 2013 (United Nations 2013a). 

Usmerili smo se v poročilo iz leta 2013, vendar uporabili podatke za leto 2010, kot 

zanimivost smo preverili stanje iz leta 2005 in podatke med seboj primerjali. S programom 

SPSS smo proučili značilnosti različnih spremenljivk, ki so vključene v raziskavo, 

izračunavali opisne statistike (povprečja, standardne odklone, porazdelitve …) in uporabili 

metodo bivariatne in multivariatne regresijske analize ter analizo variance, s pomočjo katerih 

smo preverili, kako in kaj vpliva na dolžino življenjske dobe. 

Ugotoviti smo, da v primeru naše raziskave, naslednji dejavniki statistično značilno vplivajo 

na življenjsko pričakovanje ob rojstvu (tako v letu 2005 kakor tudi v letu 2010): 

- pričakovana leta šolanja (pozitivno vpliva), 

- neenakost med spoloma (negativno vpliva), 

- razmerje zaposlenosti med ženskim in moškim spolom (negativno vpliva), 

- mestno prebivalstvo (pozitivno vpliva) ter 

- delež rojstev na 100 žensk, starih od 15-19 let (negativno vpliva). 

Priporočila za vodenje učinkovitih politik na področjih na katerih je pomembna dolžina 

življenjske dobe 

1. Pokojninski sistem 

Število prebivalcev starejših od 65 let predstavlja več kot tretjino vsega prebivalstva 

Slovenije, v letu 2060 naj bi se ta delež povečal za tretjino. Do leta 2050 naj bi se življenjsko 

pričakovanje ob rojstvu podaljšalo na 79,8 let za moške, za ženske pa na 85,2 let (Penger in 

Dimovski 2007, 43-44). 

V letu 2012 je bilo v Sloveniji 589.562 prejemnikov pokojnin, to je okoli 140.000 več kot 

pred dvajsetimi leti. Število prejemnikov pokojnin se je v dvajsetih letih povečalo za skoraj 

tretjino. Podaljšuje se povprečna doba prejemanja pokojnin (leta 2002 je znašala v povprečju 

14 let in 10 mesecev, v letu 2012 pa 16 let in 1 mesec). Vedno slabše je tudi razmerje med 

številom zavarovancev in številom upokojencev. V letu 1992 je za pokojnino enega 
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upokojenca delalo 1,7 delovno aktivnega prebivalca, v letu 2002 1,6, v letu 2012 pa le še 1,5 

(Statistični urad Republike Slovenije 2013, 24). V letu 2025 naj bi bilo to razmerje 1:1,3, 

okoli leta 2040 pa 1:1, kar pomeni, da bo takrat vsak zaposleni delal za enega upokojenca 

(Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje 2010, 3). 

Zaradi neugodnih demografskih razmer, predčasnega upokojevanja ter slabitve pokojninske 

blagajne je v letu 2013 prišlo do modernizacije pokojninskega sistema, ki sledi uresničitvi 

naslednjih ciljev:  

- finančna vzdržnost pokojninskega sistema, 

- dostojnost pokojnin, 

- preglednost pokojninskega sistema z uvedbo informativnih osebnih računov, 

- vzpostavitev načela odvisnosti med vplačili in izplačili,  

- ohranitev medgeneracijske solidarnosti in 

- povečanje deleža aktivnih zavarovancev.  

Upokojitvena starost za moške in ženske z najmanj 15 leti zavarovalne dobe se dviguje na 65 

let, minimalna starost za pridobitev pravice do starostne pokojnine bo 60 let ob sočasnem 

izpolnjevanju 40 let pokojninske dobe brez dokupljene dobe. Uvajajo se tudi malusi za 

predčasen odhod v upokojitev ter bonusi v primeru podaljšanja aktivnega dela ob 

izpolnjevanju pogojev za upokojitev.  

2. Javno zdravstvo 

Življenjsko pričakovanje ob rojstvu se povečuje in k tem izboljšavam je veliko prispeval tudi 

napredek v zdravstveni oskrbi. Zaradi vse daljšega življenjskega pričakovanja ob rojstvu 

rastejo tudi izdatki za zdravstveno oskrbo, saj se zahtevnost in pogostost obravnav s staranjem 

prebivalstva povečujeta.  

V zdravstvu se srečujemo tako s pomanjkanjem sredstev in s tem povezanimi varčevalnimi 

ukrepi (zmanjševanje sredstev za dežurstva, nižanje bolniških nadomestil, nižanje cen 

zdravstvenih storitev …), kot tudi z vedno večjimi potrebami prebivalstva po zdravstveni 

oskrbi, zato so pri izvajanju programov na področju javnega zdravstva ključnega pomena tudi 

ukrepi na področju kakovosti in učinkovitosti storitev.  

Pomembno je, da ukrepi temeljijo na: 

- načelu zagotavljanju finančne vzdržnosti zdravstvenega sistema, 

- načelu krepitve in ohranjanja zdravja, 

- načelu izboljšanja sistema upravljanja zdravstvenega varstva ter  

- na načelu izboljšanja kakovosti in varnosti v zdravstvu.  

Ob tem je pomembno zagotavljanje vzajemnosti in pravičnosti storitev.  
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3. Izobraževanje 

Ker so starejši izpostavljeni različnim tveganjem (poslabšanje finančnega položaja, krčenje 

socialnega življenja, zmanjšanje avtonomije, slabšanje socialnih mrež), je ravno 

izobraževanje tisto, ki lahko prispeva k udejanjanju aktivnega staranja (Kump in Krašovec 

2009, 8-9). 

Delež starejših zaposlenih se bo v prihodnosti povečeval, zato bodo morali delodajalci 

poiskati nove možnosti, da bi spodbujali delo starejših. Najpomembnejše možnosti, ki bi jih 

morala izvesti podjetja za uspešnejše soočanje s starajočo se delovno silo, so (Buck in 

Dworschak 2003, 34 in Kump in Krašovec 2009, 57): 

- ustvarjanje čim bolj heterogene starostne strukture v podjetjih, 

- ustvarjanje letom primernih delovnih mest, 

- stalno posodabljanje znanj v delovnih organizacijah, 

- spodbujanje možnosti za prehajanje med zaposlitvami in delovnimi mesti, 

- spodbujanje medgeneracijskega prenosa znanja in 

- stalno vključevanje starejših delavcev v prenose inovacij. 

Poleg spodbujanja aktivnega vključevanja starejših v delo, je pomembno spodbujati 

medgeneracijsko učenje in izobraževanje ter vključevanje starejših v programe izobraževanja 

za tretje življenjsko obdobje (Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 2006, 27-29). 



85 

LITERATURA IN VIRI 

Acemoglu, D. in S. Johnson. 2007. Disease and Development: The Effect of Life Expectancy 

on Economic Growth. V: Journal of Political Economy 115 (6): 925–985. 

Bergh, A. in T. Nilsson. 2010. Good for Living? On the Relationship between Globalization 

and Life Expectancy. V: World Development 38 (9): 1191–1203. 

Blackburn, K. in G. P. Cipriani. 2002. A model of longevity, fertility and growth. V: Journal 

of Economic Dynamics and Control 26 (2): 187–204. 

Bloom, E. D. 2006. Education in a Globalized World. V: World Economics 7 (4): 87–109. 

Bloom, E. D. 2011. 7 Billion and Counting. V: Science 333: 562–569. 

Buck, H. in B. Dworschak. 2003. Ageing and work in Europe: Strategies in company level 

and public policies in selected european countries. Stuttgart: Fraunhofer Institute for 

Industrial Ingineering.  

Ceglar, J. in D. Marušič. 2009. Izziv slovenskega zdravstvenega sistema. Kako od zahtev 

zdravstvenega sistema do realnih potreb? V: Zbornik 16. strokovno srečanje ekonomistov 

in poslovnih delavcev v zdravstvu na temo Zdravstvo v času gospodarske krize- smo 

pripravljeni na spremembe? 71–79. Ljubljana: Društvo ekonomistov v zdravstvu. 

Cervellati, M. in U. Sunde. 2009. Life Expectancy and Economic Growth: The Role of the 

Demographic Transition. V: Journal of Economic Growth 16 (2): 99–133. 

Chunling, L., M. T. Schneider, P. Gubbins, K. L. Kemon, D. Jamison in C. L. J. Murray. 

2010. Public financing of health in developing countries: a cross-national systematic 

analysis. Http://probeinternational.org/library/wp-content/uploads/2010/11/Public-fi-

nancing-of-health-in-developing-countries.pdf (8. 11. 2013). 

Čepar, Ž. in Š. Bojnec. 2007. Fertility transition in Croatia and Slovenia and model of 

fertility. V: Enterprise in transition: proceedings: book of extended abstracts. Split: 

University of Split, Faculty of Economics, str. 73–75. 

Čepar, Ž. in Š. Bojnec. 2008. Population aging and the education market in Slovenia and 

Croatia. V: Eastern European economics 46 (3): 68–86. 

Dimovski, V. in J. Žnidaršič. 2006. Od koncepta zgodnjega upokojevanja k strategiji 

aktivnega staranja. V: Kakovostna starost 9 (1): 2–14. 

European Union. 2012. The 2012 Ageing Report: Economic and Bugetary Projections for the 

27 EU Member States (2010–2060). Http://ec.europa.eu/economy_finance/ 

publications/european_economy/2012/pdf/ee-2012-2_en.pdf (12. 12. 2013). 



86 

Eurostat. 2013a. Median age of population, EU-27, 1991-2011. 

Http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/images/a/a0/Median_age_of_populat

ion%2C_EU-27%2C_1991-2011_%281%29_%28years%29.png (12. 3. 2014). 

Eurostat. 2013b. Total fertility rate, 1960-2011 (live births per woman). 

Http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php?title=File:Total_fertility_r

ate,_1960-2011_(live_births_per_woman).png&filetimestamp=20130129121040Http:// 

(2. 3. 2014). 

Eurostat. 2013c. Life expectancy at birth, 1980-2011. Http://epp.eurostat.ec. 

europa.eu/statistics_explained/index.php?title=File:Life_expectancy_at_birth,_1980-

2011_(years).png&limit=50&filetimestamp=20130129120827#filehistory (28. 2. 2014). 

Eurostat. 2013d. Population age structure by major age groups, 1991 and 2011. 

Http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php?title=File:Population_age

_structure_by_major_age_groups,_1991_and_2011_(%25_of_the_total_population).png

&filetimestamp=20130129113537 (2. 3. 2014). 

Evropska komisija. 2013a. Staranje prebivalstva. Http://ec.europa.eu/health/ageing/ 

policy/index_sl.htm (2. 8. 2013). 

Evropska komisija. 2013b. Pripravimo se na staranje Evrope. Http://ec.europa. 

eu/news/economy/120515_sl.htm (28. 7. 2013). 

Evropska komisija. 2013c. EU Employment and Social Situation. Special Supplement on 

Demographic Trends. Http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KE-BH-13-

0S2/EN/KE-BH-13-0S2-EN.PDF (13. 1. 2014). 

Gerber, S. B. 2005. Using SPSS for Windows: data analysis and graphics. New York: 

Springer. 

Hall, E. R. in C. I. Jones. 2004. The Value of life and the rise in health spending. Cambridge: 

National Bureau of Economic Research. 

Hansen, C. W. 2012. The effect of life expectancy on schooling: Some panel data evidence. 

Http://econ.au.dk/fileadmin/Economics_Business/Research/Seminars/Economic_Seminar

s_Series/2012/ES_12_Hansen_The_effect_of_life.pdf (15. 8. 2014). 

ICRW. 2005. A Second Look at the Role Education Plays in Women's Empowerment. 

Http://www.icrw.org/files/publications/A-Second-Look-at-the-Role-Education-Plays-in-

Womens-Empowerment.pdf (23. 12. 2013). 

International Labour Organization. 2004. Global Employment Trends for Women. 

Http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_elm/---trends/documents/ 

publication/wcms_114289.pdf (10. 1. 2014). 



87 

International Labour Organization. 2013. Labour force participation rate. 

Http://kilm.ilo.org/manuscript/kilm01.asp (17. 12. 2013). 

International Monetary Fund. 2013. Women Work and the Economy: Macroeconomic Gains 

from Gender Equity. Http://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2013/sdn1310.pdf (27. 12. 

2013). 

Jayachandran, S. in A. Lleras-Muney. 2009. Life Expectancy and Human Capital 

Investments: Evidence from Maternal Mortality Declines. V: Quarterly Journal 

Economics 124 (1): 349–398. 

Kabir, M. 2008. Determinants of Life Expectancy in Developing Countries. V: The Journal of 

Developing Areas 41 (2): 185–204. 

Kinsella, K. in W. He. 2009. An Aging World: 2008. Https://www.census.gov/prod/2009pubs/ 

p95-09-1.pdf (12. 2. 2014). 

Kump, S. in S. J. Krašovec. 2009. Vseživljenjsko učenje – izobraževanje starejših odraslih. 

Http://www.pei.si/UserFilesUpload/file/zalozba/ZnanstvenaPorocila/04_09_vsezivljenjsk

oucenje,izobrazevanjestarejsihodraslih.pdf (22. 1. 2014). 

Malačič, J. 2003. Demografija: Teorija, analiza, metode in modeli. Ljubljana: Ekonomska 

fakulteta.  

Marmot, M. 2006. Health in an unequal world. V: The Lancet 368 (9552): 2081–2094. 

Measure Evaluation Population and Reproductive Health. 2013. Family Planning and 

Reproductive Health Indicators Database. Http://www.cpc.unc.edu/ 

measure/prh/rh_indicators (20. 12. 2013). 

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. 2006. Strategija varstva starejših do leta 

2010 – Solidarnost, sožitje in kakovostno staranje prebivalstva. 

Http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/strategij

a_varstva_starejsih_splet_041006.pdf (28. 12. 2013). 

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. 2009. Modernizacija 

pokojninskega sistema v Republiki Sloveniji. Http://imedi.si/blog/jeanmark/ 

files/2009/09/gradivo_za_novinarje_modernizacija_PIZ-25-9-09.pdf (27. 12. 2013). 

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. 2012. Modernizacija 

pokojninskega sistema 2012. Http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/ 

delovna_razmerja_in_pravice_iz_dela/pokojninsko_in_invalidsko_zavarovanje/moderniz

acija_pokojninskega_sistema_2012/ (3. 1. 2014). 

Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije. 2007. Strateški cilji in ukrepi. 

Http://www.mz.gov.si/fileadmin/mz.gov.si/pageuploads/aktualno/javna_razprava/plan_zd

ravstvenega_varstva/plan_zdravstvenega_varstva.pdf (11. 2. 2014). 



88 

MŠŠ. 2007. Strategija vseživljenjskosti učenja v Sloveniji. Http://www.mss.gov.si/ 

fileadmin/mss.gov.si/pageuploads/podrocje/razvoj_solstva/IU2010/Strategija_VZU.pdf 

(4. 1. 2014). 

Penger, S. in V. Dimovski. 2007. Strategija aktivnega staranja prebivalstva Slovenije s 

poudarkom na kakovostnem staranju in medgeneracijskem sožitju. V: UMAR - IB revija 

2007 (1): 4255. 

Population Reference Bureau. 2013. Trends in Adolescente Feritility - a Mixed Picture. 

Http://www.prb.org/Publications/Articles/2013/adolescent-fertility.aspx (21. 12. 2013). 

Rafalimanana, H. 2006. Adolescent fertility in the developing world: Levels and trends in the 

1990s and early 2000s. Http://paa2006.princeton.edu/papers/60711 (15. 12. 2013). 

Singh, G. K. in M. Siahpush. 2014. Widening Rural–Urban Disparities in Life Expectancy, 

U.S., 1969–2009. V: American Journal of Preventive Medicine 46 (2): 19–29. 

Singh, S. in J. E. Darroch. 1999. Adolescente Pregnancy and Childbearing: Levels and Trends 

in Developed Countries. V: Family Planning Perspectives 32 (1): 14–23. 

Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje. 2014. Tretje življenjsko obdobje. 

Http://www.slovenska-univerza3.si/slovenska-univerza (2. 2. 2014). 

Statista. 2014. Median age of the world population from 1990 to 2010 and a forecast until 

2100. Http://www.statista.com/statistics/268766/median-age-of-the-world-population/ 

(16. 3. 2014).  

Statistical Consultants. 2013. Life expectancy at birth versus GDP per capita. 

Http://www.statisticalconsultants.co.nz/weeklyfeatures/WF6.html (22. 12. 2013). 

Statistični urad Republike Slovenije. 2004. Indeks staranja. Http://www.stat.si/doc/pub/rr816-

2004/IZRACUNI_SLO.htm (21. 1. 2014). 

Statistični urad Republike Slovenije. 2010. Starejše prebivalstvo v Sloveniji. 

Http://www.stat.si/doc/StarejsePrebivalstvo.pdf (21. 11. 2013).  

Statistični urad Republike Slovenije. 2013. Starejši na trgu dela. 

Http://www.stat.si/doc/pub/starejsi.pdf (11. 1. 2014).  

Statistični urad Republike Slovenije. 2014a. Mednarodni dan starejših 2013. 

Http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=5780 (2. 1. 2014). 

Statistični urad Republike Slovenije. 2014b. Vse starejši in vse dlje aktivni. 

Http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=5044 (7. 1. 2014). 

Svetovna banka. 2012a. World Development Indicators. Http://data.worldbank.org/ 

sites/default/files/wdi-2012-ebook.pdf (11. 12. 2013). 



89 

Svetovna banka. 2012b. Gender Equality and Development. Http://siteresources. 

worldbank.org/INTWDR2012/Resources/7778105-1299699968583/7786210-131593622 

2006/Complete-Report.pdf (3. 11. 2013). 

Svetovna banka. 2013. Urban Development. Http://data.worldbank.org/topic/urban-

development (2. 1. 2014). 

The National Bureau of Economic Research. 2009. The Cost of Low Fertility in Europe. 

Http://www.nber.org/digest/jul09/w14820.html (22. 2. 2014). 

UMAR. 2012a. Indeks staranja. Http://www.umar.gov.si/fileadmin/user_upload/ 

publikacije/dr/13/Va/A5_9.xls (10. 3. 2014). 

UMAR. 2012b. Poročilo o razvoju. Http://www.umar.gov.si/fileadmin/user_upload/ 

publikacije/pr/2012/PoR_2012.pdf (17. 12. 2013). 

UNEP. 2001. State of the environment and policy retrospective 1971-2002. 

Http://www.grida.no/geo/geo3/english/pdfs/chapter2-8_urban.pdf (2. 1. 2014). 

UNESCO. 2013. Unesco report. Http://www.unesco.org/new/en/media-services/single-

view/news/unesco_report_shows_less_than_40_of_countries_provide_girls_and_boys_e

qual_access_to_education/#.UuvKHreA2bh (23. 12. 2013). 

UNFPA. 2013a. Master Plans for Development. Http://www.unfpa.org/ 

public/home/sitemap/icpd/International-Conference-on-Population-and-Development/ 

ICPD-Summary (3. 1. 2014). 

UNFPA. 2013b. Improving Reproductive Health. Https://www.unfpa.org/rh/ (22. 12. 2013).  

Unicef. 2012. The state of the world's children. Children in an Urban World. 

Http://www.unicef.org/sowc2012/pdfs/SOWC%202012-Main%20Report_EN_13Mar 

2012.pdf (21. 12. 2013). 

United Nations. 2005. Human Development Report 2005. Http://hdr.undp.org/en/media/ 

HDR05_complete.pdf (8. 3. 2013). 

United Nations. 2006. World Urbanization Prospects: The 2005 Revision. 

Http://www.un.org/esa/population/publications/WUP2005/2005WUPHighlights_Final_R

eport.pdf (23. 12. 2013). 

United Nations. 2009. World Population Ageing 2009. Http://www.un.org/esa/ 

population/publications/WPA2009/WPA2009_WorkingPaper.pdf (15. 11. 2013).  

United Nations. 2010. Human Development Report 2010. Http://hdr.undp.org/sites/ 

default/files/reports/270/hdr_2010_en_complete_reprint.pdf (3. 8. 2013). 

United Nations. 2012a. The Millenium Development Goals Report. Http://www.un.org/ 

millenniumgoals/pdf/MDG%20Report%202012.pdf (7. 11. 2013). 



90 

United Nations. 2012b. World Urbanization Prospects. The 2011 Revision. 

Http://esa.un.org/unup/pdf/WUP2011_Highlights.pdf (23. 12. 2013) 

United Nations. 2013a. Human Development Report 2013, Complete. 

Http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2013_EN_complete.pdf (12. 5. 2013). 

United Nations. 2013b. Poraba za javno zdravstvo. Https://data.undp.org/ 

dataset/Expenditure-on-health-public-of-GDP-/g8ue-u768 (12. 12. 2013). 

United Nations. 2013c. Pričakovana leta šolanja. Https://data.undp.org/dataset/Expected-

Years-of-Schooling-of-children-years-/qnam-f624 (12. 12. 2013). 

United Nations. 2013d. Neenakost med spoloma. Https://data.undp.org/dataset/GII-Gender-

Inequality-Index-value/bh77-rzbn (12. 12. 2013). 

United Nations. 2013e. Bruto domači proizvod na prebivalca. 

Https://data.undp.org/dataset/GDP-per-capita-2005-PPP-/navj-mda7 (12. 12. 2013). 

United Nations. 2013f. Mestno prebivalstvo. Https://data.undp.org/dataset/Population-urban-

of-population-/p2kf-c3hg (12. 12. 2013). 

United Nations. 2013g. Delež rojstev med ženskami v starosti 15–19 let. 

Https://data.undp.org/dataset/Adolescent-fertility-rate-women-aged-15-19-years-b/vnn5-

nmkh (12. 12. 2013). 

United Nations. 2013h. Razmerje zaposlenosti med ženskim in moškim spolom. 

Https://data.undp.org/dataset/Labour-force-participation-rate-female-male-ratio-/mtkz-

495d (12. 12. 2013). 

United Nations. 2013i. Razmerje med ženskim in moškim spolom z vsaj srednješolsko 

izobrazbo. Https://data.undp.org/dataset/Population-with-at-least-secondary-education-

femal/xqnj-nupf (12. 12. 2013). 

United Nations. 2013j. Making Education a priority in the post 2015 development agenda. 

Http://www.unicef.org/education/files/Education_Thematic_Report_FINAL_v7_EN.pdf 

(3. 1. 2014). 

United Nations. 2014. Guidelines on Women's Empowerment. Http://www.un.org/popin/ 

unfpa/taskforce/guide/iatfwemp.gdl.html (27. 2. 2014). 

Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje. 2010. Varna starost za vse generacije. 

Http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/Varna_s

tarost_za_vse_generacije_koncna.pdf (27. 12. 2013). 

Valkonen, T., A. P. Sihvonen in E. Lahelma. 1997. Health expectancy by level of education 

in Finland. V: Social Science & Medicine 44 (6): 801–808. 



91 

Vlada Republike Slovenije. 2013. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 

zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Http://www.davcnaoaza.si/wp-

content/uploads/Predlog-sprememb-zakona-o-zdravstvenem-zavarovanju.pdf (12. 12. 

2013). 

Vlada Republike Slovenije. 2014a. Nova pokojninska zakonodaja. Razlogi za spremembe. 

Http://www.vlada.si/teme_in_projekti/arhiv_projektov/nova_pokojninska_zakonodaja/ra

zlogi_za_spremembe/ (5. 1. 2014). 

Vlada Republike Slovenije. 2014b. Nova pokojninska zakonodaja. Http://www.vlada.si/teme_ 

in_projekti/arhiv_projektov/nova_pokojninska_zakonodaja/ (5. 1. 2014). 

Williamson, J. B. in U. Boehmer. 1997. Female life expectancy, gender stratification, health 

status, and level of economic development: A cross-national study of less developed 

countries. V: Social Science & Medicine 45 (2): 305–317. 

World by map. 2012. Median age. Http://world.bymap.org/MedianAge.html (15. 3. 2014).  

World Health Organisation. 2011. Global Health and Ageing. Http://www.who.int/ 

ageing/publications/global_health/en/ (23. 12. 2013).  

World Health Organisation. 2013a. Trade, foreign policy, diplomacy and health. 

Http://www.who.int/trade/glossary/story047/en/ (5. 12. 2013). 

World Health Organisation. 2013b. Global Health Observatory. Http://www.who.int/ 

gho/maternal_health/reproductive_health/adolescent_fertility_text/en/index.html (27. 11. 

2013). 

Zhang, Jie in Junsen Zhang. 2005. The Effect of Life Expectancy on Fertility, Saving, 

Schooling and Economic Growth: Theory and Evidence. V: The Scandinavian Journal of 

Economics 107 (1): 45–66. 

Zheng X. Y., Y. L. Han, C. Guo, L. Zhang, Y. Qiu in G. Chen. 2014. Progress in Research of 

Nutrition and Life Expectancy. V: Biomed Environ Sci 27 (3): 155-161. 

ZZZS. 2014. Novosti glede pravice do pogrebnine in posmrtnine. 

Http://www.zzzs.si/zzzs/internet/zzzs.nsf/o/884EE6C3E2644441C1257C38004060CF?O

penDocument (3. 3. 2014). 

 


