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POVZETEK 

Slovensko prebivalstvo se vse bolj stara. Delež starejšega prebivalstva je že prerasel delež 

mladine. Demografske projekcije pa napovedujejo še pove�anje te razlike. Podaljšanje 

življenjske dobe, kot velik dosežek družbe, ni problem. Težava je v izredno nizki rodnosti. 

�utijo se že ekonomske posledice predvsem v pokojninskem, zdravstvenem in socialnem 

sistemu. Država bi morala v takem primeru sprejeti družinsko politiko, bolj prijazno mladim 

družinam, a je konec maja 2012 sprejela Zakon za uravnoteženje javnih financ, s katerim je 

posegla in oklestila kar nekaj družinskih pravic. Zato smo s pomo�jo ankete prou�evali ter 

potrdili domneve, da bodo vladni var�evalni ukrepi negativno vplivali na rodnost Slovencev. 

Starši so namre� mnenja, da ti zmanjšujejo družinske prejemke, mladi se bodo zaradi njih 

težje odlo�ali za velike družine z vsaj tremi ali ve� otroki, problem pa vidijo tudi v tem, da 

država premalo pozornosti nameni problemu nizke rodnosti.  

Klju�ne besede: rodnost, dejavniki rodnosti, stopnja rodnosti, družinska politika, Zakon za 

uravnoteženje javnih financ, protikrizni ukrepi. 

 

SUMMARY 

The Slovenian population is increasingly aging. The percentage of the elderly population has 

already outgrown the percentage of youth. Demographic projections predict even further 

increase of this difference. The increasing life expectancy, as a great achievement of the 

society, is not a problem. The real problem is extremely low fertility rates. It is already felt the 

economic consequences particularly in the pension, health and social system. Slovenia should 

adopt a family policy, more friendly for young families. But, unfortunately, in the end of May 

2012 they adopt law to balance public finances, which intervened and cut back a good number 

of family rights. Thus, using our own survey, we investigated and confirmed the assumptions, 

that government's austerity measures will further worsen fertility rates in Slovenia. The 

parents are indeed of the opinion that reducing family benefits makes it more difficult to 

decide in favor of larger families with at least three or more children. Parents also see a 

problem in the fact that the country gives insufficient attention to the problem of low fertility. 

Keywords: fertility, factors of fertility, fertility rate, family policy, Act on balancing public 

finances, anti-crisis measures. 

UDK: 314.112:336.5(043.2)  
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1 UVOD 

V prvem poglavju naloge je opredeljeno raziskovalno podro�je in opisan problem, ki bo 

obravnavan s to nalogo. Dolo�eni so namen in cilji naloge ter temeljna teza, ki je kasneje na 

podlagi izvedene ankete preverjana s pomo�jo treh hipoteze. Na kratko so predstavljene 

uporabljene metode raziskovanja in opredeljene predpostavke ter omejitve pri izdelavi naloge.  

1.1 Opredelitev raziskovalnega podro�ja in opis problema 

S starostjo Zemlje naraš�a tudi število njenega prebivalstva. Danes svetovno prebivalstvo 

šteje že ve� kot 7 milijard ljudi. Rast svetovnega prebivalstva gre predvsem na ra�un dveh 

dejavnikov, ki pa geografsko nista uravnotežena. V ve�ini razvitih držav, kamor spadajo tudi 

evropske države, se vse bolj pove�uje delež starejšega prebivalstva. Ljudje se danes vse bolj 

zavedamo pomembnosti zdravega na�ina življenja, vse boljša je zdravstvena oskrba, prav tako 

je boljša tudi osebna higiena, k temu pa sta velik delež prispevala tudi industrializacija in 

razvoj tehnologije. V Evropski uniji je delež starejšega prebivalstva v letu 2013 v povpre�ju 

znašal že 18,2 % (Eurostat 2014a), medtem ko je v drugih razvitih državah ta delež nekoliko 

manjši. V Sloveniji je predstavljal 17,3 % (SURS 2013c). Po drugi strani pa prihaja do vse 

ve�jega števila rojstev v državah tretjega sveta, kar predstavlja 97 % vsega pove�anja. V 

razvitih državah nadalje število rojstev mo�no upada in je vsako leto manjše. Ve�ina teh 

držav je pod pragom zagotavljanja enostavne reprodukcije prebivalstva. Za dolgoro�no 

ohranjanje nespremenjenega števila prebivalstva naj bi vsaka ženska v svoji rodni dobi rodila 

2,1 živega otroka. V Sloveniji je trenutna stopnja rodnosti 1,58, kar je bistveno premalo za 

dolgoro�no enostavno obnavljanje prebivalstva (�erni� in Kumer 2011, 4; SURS 2014b). 

Tega, da je to resen problem, se je za�ela zavedati tudi politika, saj je na tem podro�ju v letu 

2006 pripravila osnutek Strategije za dvig rodnosti v Sloveniji. S tem naj bi država poskušala 

z razli�nimi ukrepi vplivati oziroma spodbuditi ve�jo rodnost med Slovenci. Vendar je bila ta 

zaradi negativnega odziva javnosti in razli�nih kritik, predvsem zaradi predloga pla�ljivega 

splava, umaknjena iz javne razprave. V letu 2008 pa je nastopila še svetovna finan�na in 

ekonomska kriza, katere vplive zelo mo�no �utimo tudi pri nas. Posledi�no je morala država 

sprejeti protikrizne ukrepe, ki pa mo�no posegajo v družinske transferje, namenjene 

družinam. Zato v pri�ujo�i magistrski nalogi raziskujemo, kakšna so pri�akovanja ljudi glede 

sprejetih vladnih ukrepov in ali lahko ti ukrepi negativno vplivajo na prihodnje odlo�itve 

mladih za rojstvo otrok. Predmet raziskave je torej analiza podatkov o pri�akovanjih ljudi 

glede vpliva veljavnih ukrepov na rodnost. Vprašanje je, ali se bo rodnost v Sloveniji zaradi 

krize in posledi�no sprejetih vladnih ukrepov lahko še dodatno znižala in se bo delež 

starejšega prebivalstva nad 65 let še pove�eval. To je vprašanje, na katero bomo poskušali na 

podlagi analize mnenj staršev v zaklju�ku naloge tudi odgovoriti.  

Današnja starostna struktura slovenskega prebivalstva je mo�no pod vplivom starejšega 

prebivalstva, starega nad 65 let, ki ga predstavljajo ve�inoma generacije, rojene v obdobju od 
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1922 do 1943, deloma pa tudi že generacije otrok blaginje oziroma »babyboomersi«, to so 

generacije, rojene v obdobju po 2. svetovni vojni, do leta 1960. Že ime »babyboomersi« pove, 

da gre za po številu mo�ne generacije, ki danes že prehajajo iz skupine aktivnega prebivalstva 

med starejše upokojensko prebivalstvo. V tem obdobju je delež otrok, starih do 14 let, 

predstavljal skoraj tretjino celotnega prebivalstva Slovenije, medtem ko je bil delež starejšega 

prebivalstva nad 65 let le dobrih 7 %. Generacijam »babyboomersov« sledijo generacije »x« 

(otroci, rojeni v obdobju od leta 1961 do leta 1980) in generacije »y« oziroma t. i. nekstersi 

(otroci, rojeni v �asu od leta 1981 do leta 1994). V tem �asu je delež otrok upadel s tretjine na 

slabo �etrtino celotne slovenske populacije, medtem ko je delež starejšega prebivalstva že 

po�asi za�el naraš�ati, in sicer je v povpre�ju znašal slabih 11 %, kar je za 4 odstotne to�ke 

ve� v primerjavi s prejšnjo generacijo. Od leta 1995 naprej sledijo generacije »z« oziroma 

»iGeneracije«, ki jih zastopajo vnuki »babyboomersov«. Delež teh otrok je v primerjavi z 

generacijami »babyboomersov« zelo upadel, in sicer na skoraj 15 %, medtem ko se je delež 

starejšega prebivalstva pove�al na slabih 16 % in tako prvi� presegel delež mladih. Razvidno 

je, da se starostna struktura prebivalstva spreminja oziroma pove�uje v korist starejšega 

prebivalstva (Vertot 2010, 9; �epar in Bojnec 2008, 68–86). Zaradi rušenja generacijske 

strukture prebivalstvena piramida izgublja svojo prvotno obliko in namesto piramide vse bolj 

spominja na »žaro« (Jakoš 2007a). Slovenija je v skladu z evropskimi navodili pripravila 

projekcijo prebivalstva po starostnih skupinah od leta 2008 do leta 2060 (srednja razli�ica), iz 

katere izhaja, da se bo celotno prebivalstvo Slovenije do leta 2020 pove�alo za dobrih 35 

tiso�, nato pa bo sledil upad števila prebivalcev, in sicer bo ta v letu 2060 znašal le še slabih 

1,8 milijona ljudi. Starostna struktura se bo pove�ala v korist starejšega prebivalstva, in sicer 

bo delež tega leta 2060 predstavljal že ve� kot tretjino vsega slovenskega prebivalstva, delež 

mladih, starih do 14 let, pa se bo znižal na dobrih 10 % (Vertot 2009, 33–42).  

Podobno kot slovensko prebivalstvo se tudi mnogo drugih prebivalstev, predvsem v 

gospodarsko razvitih državah, vse bolj stara. To predstavlja resen problem, s katerim se 

spopada današnja družba. Ena od pomembnih posledic staranja je rušitev razmerja med 

upokojenci in delovno sposobnim oziroma aktivnim prebivalstvom. Števil�ne generacije 

»babyboomersov« odhajajo v pokoj, zaradi gospodarske krize pa se ta proces še pospešuje, 

saj prihaja do pred�asnega oziroma prezgodnjega upokojevanja delavcev, katerih podjetja so 

šla v ste�aj. Na drugi strani pa uvajanje mladih v delo poteka prepo�asi, saj se mladi zaradi 

podaljševanja študija zaposlijo zelo pozno, �e sploh dobijo priložnost za redno delovno 

razmerje. Tako se razmerje med upokojenci in aktivnim prebivalstvom iz leta v leto slabša. 

Leta 1984 so za pokojnino enega upokojenca prispevali trije zaposleni, v letu 1991 je bilo to 

razmerje 1 : 2, danes pa za pokojnino enega starostnika prispeva le še 1,6 delavca. To 

razmerje pa se bo glede na starostno strukturo slovenskega prebivalstva samo še poslabševalo. 

Predvideva se, da bo v letu 2025 razmerje med upokojencem in zaposlenimi le še 1 : 1,13, 

okoli leta 2040 pa bo pokojnina enega upokojenca na ple�ih enega zaposlenega. Kasneje se 

celo pri�akuje, �e ne bo prišlo do reforme, da se v pokojninsko blagajno ne bo ve� stekalo 

dovolj prispevkov, ki bi pokrivali pokojnine starostnikov (MDDSZ 2010). Nizka stopnja 
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rodnosti, ki proces staranja prebivalstva mo�no pospešuje, je predvsem posledica ekonomskih 

in socialnih sprememb družbe. Povpre�na starost žensk ob rojstvu prvega otroka se iz leta v 

leto zvišuje, mladi se danes vse kasneje odlo�ajo za družino. Težava je verjetno v veliki meri 

v tem, da danes mladi vse težje dobijo redno službo, �e pa jo dobijo, je ta za dolo�en �as, 

pla�e pa ne dosegajo zneskov, primernih za ureditev doma in družine. Tako mladi 

podaljšujejo študij, ostajajo pri starših in pozno vstopajo na trg dela. Vse to pa bo dolgoro�no 

še bolj postaralo slovensko prebivalstvo in še poslabšalo ravnovesje med mlado in staro 

generacijo. Skrb vzbujajo�e je razmišljanje Vlade RS, ki je z var�evalnimi ukrepi neposredno 

posegla prav v slednje. Z 31. majem 2012 je pri�el veljati Zakon za uravnoteženje javnih 

financ (ZUJF, Uradni list RS, št. 40/12, 96/12, 104/12, 105/12, 25/13, 46/13, 56/13, 63/13, 

63/13, 99/13, 99/13, 101/13, 101/13), ki v veliki meri posega v družinsko politiko, in sicer 

znižuje starševsko nadomestilo, zmanjšuje višino otroškega dodatka, ukinja brezpla�ni vrtec 

za drugega otroka in znižanje cene vrtca za starejšega otroka, ukinja razli�ne subvencije, 

namenjene mladim družinam pri reševanju stanovanjskega vprašanja, znižuje pla�e javnih 

uslužbencev itd. Ti ukrepi pa verjetno ne bodo pozitivno vplivali na rodnost.  

Inštitut RS za socialno varstvo je v letu 2010 na podlagi naro�ila Direktorata za družino 

izvedel raziskavo o vplivu veljavnih ukrepov družinske politike na odlo�anje za otroke. 

Preverjali so, kaj si bodo�i starši želijo oziroma kateri ukrepi družinske politike bi jih 

spodbudili k starševstvu. Na podlagi pridobljenih mnenj so pripravili predloge in priporo�ila 

za izboljšanje obstoje�e družinske politike, da bi z njimi spodbudili mlade k zgodnejšemu 

odlo�anju za starševstvo (Rakar idr. 2010, 8). Ena izmed glavnih ugotovitev te raziskave je 

bila, da ukrepi družinske politike nimajo velikega vpliva na odlo�itve bodo�ih staršev glede 

otrok, oziroma je ta zelo majhen in praviloma kratkoro�en, vendar pa bi brez njih lahko prišlo 

še do nižje rodnosti (Rakar idr. 2010, 137). Nekatere evropske države so poskušale spodbuditi 

rodnost z razli�nimi denarnimi spodbudami. Njihov rezultat je bil zelo razli�en. Nekje se je 

pokazal rahlo pozitiven odziv, nekatere države pa tega vpliva na rodnost niso zaznale. Vendar 

iz tega ne moremo sklepati, da tovrstne spodbude niso primerne. Lahko pa bi rekli, da na tem 

podro�ju še ni dovolj izkušenj. Vlade, ki se ukvarjajo s tem problemom, posegajo po preve� 

ustaljenih ukrepih, najverjetneje jim primanjkuje tudi materialnih sredstev, zastaviti pa bi si 

morale tudi bolj jasne demografske cilje (Mala�i� 2013, 29). Iz navedenega lahko sklepamo, 

kot da aktivna družinska politika naj ne bi imela pomembnejše vloge pri odlo�itvah za bodo�e 

starševstvo.  

Demografski razvoj v Sloveniji je možno spremeniti in obvladati, vendar se morajo nosilci 

ustreznih politik pri tem zavedati, da se stvari ne bodo uredile same po sebi. Staranje 

prebivalstva ima namre� številne posledice, ki lahko ogrozijo preživetje našega naroda. Zato 

je nujno potrebno urediti prebivalstveno politiko, s katero se bodo družine lažje odlo�ale za 

vsaj dva ali tri otroke (Mala�i� 2003, 183). Pri tem pa je nujno zavedanje, da podaljševanje 

življenjske dobe, ki se lahko odraža tudi v staranju prebivalstva, vsekakor ni težava, temve� je 

dosežek družbe. Glavna težava trenutnega stanja glede starostne strukture prebivalstva je torej 
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v izredno nizki rodnosti, ki danes ne zagotavlja niti enostavnega obnavljanja prebivalstva. 

Politika rešuje to stanje na napa�ni strani. Ukvarja se s problemom pokojnin, in sicer tako, da 

podaljšuje delovno dobo in znižuje višino pokojnin, nih�e pa se ne ukvarja z osnovnim 

problemom, tj. nizko rodnostjo. Razlog za to je verjetno v tem, da je reševanja tega zelo drago 

in dolgotrajno. Rezultati bi bili vidni šele �ez veliko politi�nih mandatov (Jakoš 2007a). 

Politika bi morala ustvariti takšne pogoje, kjer bi se mladi odlo�ali za otroke izklju�no samo 

zaradi lastne želje in jih pri tem ne bi omejevali ekonomski stroški (Jakoš 2007a). Avtor 

rešitev vidi v stanovanjskih fondih za mlade z nizko najemnino, brezpla�nem vrtcu, 

brezpla�nem šolanju, vklju�no s knjigami, malicami, ekskurzijami in podobno. Rezultat višje 

rodnosti pomeni ve� otrok, posledi�no ve�je investicije, na primer, v vrtce ter šole, kasneje 

rast števila bolj izobraženega prebivalstva, temu sledi ve�ja gospodarska rast, ve� prihodkov, 

kar pomeni tudi ve� trošenja in ve� davkov ter prispevkov za zdravstveno in pokojninsko 

blagajno.  

1.2 Namen, cilji in hipoteze 

S problemom nizke rodnosti se v Sloveniji sre�ujemo že zadnja tri desetletja, kar gre lahko 

pripisati tudi ekonomski krizi v za�etku 80. let, kakor tudi drugim dejavnikom, ki vplivajo na 

nizko rodnost (�erni� Isteni� 1994, 10). Raziskovalni projekt Prebivalstvo, družina in 

blaginja: stališ�a do politike in ukrepov (Stropnik in �erni� Isteni� 2001), ki je bil vklju�en v 

mednarodno raziskavo PPA2 (Population-related Policy Acceptance and Attitude Survey 2), 

izvedeno v letu 2000, je pokazal, da so primarni razlogi, zaradi katerih se ženske odlo�ajo za 

manj otrok kot v prejšnjih generacijah, predvsem ekonomska kriza in nezaposlenost 

(premajhni in negotovi prihodki), neugodni stanovanjski pogoji in majhna možnost reševanja 

stanovanjskih težav ter visoki stroški, povezani z otroki. Za ve� kot 80 % anketirancev so bili 

ti dejavniki zelo pomembni (Stropnik in �erni� Isteni� 2001, 12). Stropnik in Šircelj (2008, 

1040) ugotavljata, da je ta raziskava izredno podobna raziskavi FFS (Fertility and family 

surveys) iz leta 1995, kjer so ekonomska kriza, nezaposlenost, finan�no breme otrok in slabi 

stanovanjski pogoji predstavljali glavne razloge, zakaj se ženske odlo�ajo za manj otrok. Ve� 

kot polovica vprašanih ni hotela imeti ve� otrok zaradi stroškov, povezanih z njimi. Vendar pa 

je o�itno, da se tudi ljudje brez finan�nih in stanovanjskih težav v številnih primerih ne 

odlo�ajo za ve� kot dva ali celo enega otroka (Stropnik in Šircelj 2008, 1040). Skoraj enake 

rezultate bi dobili tudi danes, saj je situacija, v kateri se trenutno nahajamo, zelo podobna. 

Zato se poraja vprašanje, ali lahko trenutni var�evalni ukrepi Vlade RS tudi tokrat negativno 

vplivajo na rodnost Slovencev. Ker pa so ti ukrepi za�eli veljati šele v za�etku junija 2012, se 

bodo dejanske posledice teh ukrepov na rodnost statisti�no lahko preverile šele �ez �as. 

Zaradi navedenega smo izvedli anketo, s katero smo preverili mnenja posameznikov glede 

vplivov var�evalnih ukrepov, sprejetih z ZUJF, na rodnost, kar je bil tudi osnovni namen 

magistrske naloge. 
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Cilji magistrske naloge so: 

• preu�iti strokovno literaturo s podro�ja teorij rodnosti; 

• teoreti�no predstaviti dejavnike rodnosti in posledice nizke rodnosti; 

• na podlagi statisti�nih podatkov analizirati dinamiko rodnosti v zadnjih desetletjih v 

Sloveniji in jo primerjati z dinamiko v Evropski uniji; 

• predstaviti zakonodajo na podro�ju družinske politike in prou�iti poseg ZUJF na tem 

podro�ju; 

• v empiri�nem delu naloge s pomo�jo ankete preveriti temeljno tezo ter hipoteze glede 

mnenj slovenskih (potencialnih) staršev o vplivu vladne politike ter predvsem ZUJF na 

rodnost v Sloveniji. 

Po uvodnem poglavju sledi pregled teorij rodnosti in dejavnikov rodnosti, nato pa na podlagi 

sekundarnih podatkov, zbranih s statisti�nih portalov, sledi analiza dinamike rodnosti v 

Sloveniji ter primerjava z gibanji v Evropski uniji. Sledi prikaz družinske zakonodaje in 

Zakona o uravnoteženju javnih financ. Osrednji del naloge pa se nanaša na analizo primarnih 

podatkov, zbranih na podlagi opravljene raziskave mnenj. Anketa je osredoto�ena na zbiranje 

podatkov o pri�akovanjih posameznikov glede odlo�anja za rojstvo otroka oziroma pove�anje 

števila družinskih �lanov po sprejetju protikriznih ukrepov, ki posegajo v družinske prejemke 

in subvencije za mlade družine. Sledita statisti�na obdelava in analiza teh podatkov. 

Temeljna teza naloge se glasi: Starši majhnih otrok in tisti, ki bodo v kratkem to postali, so 

mnenja, da bodo aktualni vladni var�evalni ukrepi negativno vplivali na rodnost v Sloveniji. 

Temeljno tezo smo v nadaljevanju preverili s pomo�jo naslednjih hipotez o mnenjih 

Slovencev v izbrani starostni skupini:  

• Hipoteza 1: Država premalo pozornosti nameni problemu nizke rodnosti. 

• Hipoteza 2: Var�evalni ukrepi vlade zmanjšujejo družinske prejemke. 

• Hipoteza 3: Zaradi sprejetih vladnih var�evalnih ukrepov se bodo mladi težje odlo�ali za 

družine z vsaj tremi ali ve� otroki. 

V okviru analize podatkov, pridobljenih z anketo, smo preverili tudi, ali obstajajo razlike v 

odgovorih anketirancev, ki se med seboj razlikujejo po stopnji izobrazbe, po zaposlitvenem 

statusu, po višini dohodka in po tipu družine. Glede na to, da analiza temelji na prou�evanju 

družbenoekonomskih dejavnikov odlo�anja za otroka, je namre� pri�akovati, da bodo razlike 

glede dojemanja vpliva vladnih var�evalnih ukrepov na odlo�itve za otroka med posameznimi 

tako opredeljenimi skupinami anketiranih statisti�no zna�ilne.  

1.3 Uporabljene metode raziskovanja 

Magistrska naloga je sestavljena iz teoreti�nega in empiri�nega dela. V prvem, teoreti�nem 

delu naloge, so s pomo�jo metod deskripcije, eliminacije ter sinteze prou�eni strokovna 

literatura in viri s podro�ja rodnosti ter zakonodaja s podro�ja družinske politike. Opisani so 
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osnovne opredelitve rodnosti, njene teorije in raz�lenjeni dejavniki, ki vplivajo nanjo ter njene 

posledice. Temu sledi kvantitativna analiza dinamike rodnosti v Sloveniji in Evropi ter 

primerjava med razli�nimi državami na podlagi sekundarnih podatkov, zbranih s pomo�jo 

statisti�nih portalov SURS in Eurostat. 

 Empiri�ni del magistrske naloge temelji na kvantitativni analizi primarnih podatkov, zbranih 

s pomo�jo anketiranja. Zbiranje mnenj posameznikov smo izvedli s pomo�jo spletne ankete. 

Takšen na�in anketiranja je glede na izbrano ciljno skupino anketirancev najbolj primeren. 

Danes je ve�ina mladih ra�unalniško pismena in jim takšen na�in komuniciranja najbolj 

odgovarja, saj niso �asovno in prostorsko omejeni. Zbiranje podatkov na takšen na�in 

omogo�a tudi hiter in u�inkovit na�in zbiranja potrebnih podatkov v elektronski obliki za 

nadaljnjo obdelavo. Spletna anketa je bila objavljena na štirih spletnih forumih, in sicer 

Ringaraja, Mama, Med.over.net in Bibaleze. To so spletne klepetalnice, na katerih 

razpravljajo in si izmenjujejo razli�na mnenja predvsem starši, tisti posamezniki, ki bodo to v 

kratkem postali, in tisti, ki si to želijo postati. Na teh forumih se torej sre�ujejo ljudje, ki jih 

združuje problematika starševstva, rojstva, zdravja in vzgoje otrok. Poleg objave na spletnih 

forumih je bila anketa objavljena tudi na socialnem omrežju Facebook, Mama.si in 

Bibaleze.si, nekaj anket pa je bilo tudi neposredno poslanih prek elektronske pošte s prošnjo, 

da se vprašalniki posredujejo naprej prijateljem in znancem. Pri vseh objavah smo za 

sodelovanje v anketi prosili mlade in bodo�e starše pa tudi tiste, ki si to želijo postati. Pri tem 

gre za namensko obliko vzor�enja anketirancev. To je sicer oblika neslu�ajnostnega 

vzor�enja, pri katerem je vzorec lahko slabše reprezentativen, saj je element slu�ajnosti v 

dolo�eni meri okrnjen. Vendar smo reprezentativnost vzorca poskušali izboljšati prav z 

izbrano tehniko anketiranja, to je s spletnim anketiranjem, ki v okviru ciljne skupine ni 

omejen samo na dolo�en geografski prostor, in s �asovno dovolj velikim intervalom. Anketa 

je bila na spletu objavljena en mesec, in sicer od 16. marca 2014 do 15. aprila 2014. 

Vprašanja v anketi so bila razdeljena na dva dela. Prvi del ankete je sestavljen iz vprašanj, s 

pomo�jo katerih smo kasneje preverjali posamezne hipoteze. Vprašanja so bila predvsem 

zaprtega tipa, s petstopenjsko Likertovo mersko lestvico. Takšna vprašanja omogo�ajo 

vprašanim hitrejše odgovarjanje na vprašanja, za tistega, ki analizira anketo, pa je prednost, da 

pridobljene podatke hitreje in lažje analizira v primerjavi z odprtimi vprašanji. Slabost takšnih 

podatkov pa je v tem, da so odgovori lahko površni (Easterby Smith, Thorpe in Lowe 2007, 

167). Anketirance smo prosili, naj ozna�ijo odgovor, ki odraža njihovo stopnjo strinjanja 

oziroma nestrinjanja s postavljeno trditvijo pri posameznem vprašanju. Pri tem so lahko 

izbirali med oceno 1, ki je pomenila, da se z zastavljeno trditvijo popolnoma ne strinjajo, 

oceno 2, ki je pomenila, da se ne strinjajo z navedeno trditvijo, oceno 3, ki je predstavljala 

oceno anketirancev, ki se z navedeno trditvijo niti niso strinjali niti strinjali, oceno 4, ki je 

pomenila, da se strinjajo, in oceno 5, ki pa je predstavljala najvišjo stopnjo strinjanja z 

navedeno trditvijo. Dve vprašanji v prvem delu ankete pa sta odprtega tipa, in sicer smo z 

njima spraševali po številu otrok posameznika in idealnem številu otrok v družini. V drugem 

delu ankete pa so vprašani podali podatke o nekaterih svojih demografskih zna�ilnostih. Na 
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podlagi opravljenega anketiranja smo zbrali podatke o mnenjih posameznikov glede 

postavljene temeljne teze in posameznih hipotez. Pri statisti�ni obdelavi zbranih anketnih 

podatkov sta uporabljena Microsoft Excel 2010 in ra�unalniški statisti�ni paket SPSS–17.0. 

Predvsem z izra�unavanjem opisnih statistik ter na podlagi t-testov za aritmeti�no sredino 

stopenj strinjanja anketirancev je preverjana veljavnost posameznih hipotez. Pri tem je 

testirano, ali aritmeti�na sredina posameznih odgovorov anketirancev statisti�no zna�ilno 

navzgor ali navzdol odstopa od tri, ki predstavlja sredino lestvice na petstopenjski lestvici, ki 

so jo imeli na razpolago sodelujo�i za oceno stopnje strinjanja s posameznimi trditvami v 

anketi. Smer odstopanja je pri preverjanju odvisna od vsebine posamezne hipoteze. Ker pa gre 

vedno za preverjanje odstopanja samo v eno smer, gre za t. i. enostranski test, pri katerem 

lahko dobljeno dvostransko to�no stopnjo zna�ilnosti delimo z dva, da dobimo ustrezno 

enostransko to�no stopnjo zna�ilnosti. Tako smo postavili metodološko ni�elno hipotezo, ki 

pravi, da je povpre�na vrednost testiranih trditev manjša ali vsaj enaka povpre�ni vrednosti 

tri, medtem ko alternativna hipoteza domneva, da je povpre�na ocena testiranih trditev ve�ja 

kot tri. To velja za testiranje trditev �etrtega, osmega, devetega, desetega, dvanajstega, 

trinajstega, štirinajstega in petnajstega vprašanja. Za preverjanje trditve drugega in tretjega 

vprašanja pa smo z ni�elno hipotezo preverjali, ali je povpre�na vrednost testiranih trditev 

ve�ja ali vsaj enaka povpre�ni vrednosti tri. Alternativna hipoteza pa je domnevala, da je 

povpre�na ocena testiranih trditev manjša od tri. S pomo�jo kombinacijskih tabel in �2-testov 

smo preverili, ali obstajajo po posameznih hipotezah statisti�ne razlike med skupinami 

anketirancev, ki smo jih oblikovali glede na višino dohodka, stopnjo izobrazbe, zaposlitveni 

status in tip družine. S �2-testi smo preverjali tudi reprezentativnost uporabljenega vzorca po 

klju�nih spremenljivkah. Pri tem smo iskali razlike med populacijo, ki predstavlja eno 

skupino ljudi, in vzorcem, ki predstavlja drugo skupino ljudi. Gre za empiri�no preverjanje, 

ali sta si obe skupini po izbrani lastnosti podobni ali ne. �e sta si dovolj podobni, potem je 

vzorec dober predstavnik populacije, sicer pa ni. Ni�elna hipoteza �2-testa namre� pravi, da so 

relativne frekvence med obema skupinama (tako v populaciji kot vzorcu) enake, alternativna 

hipoteza pa pravi, da so te frekvence razli�ne. �e je izra�unana to�na stopnja zna�ilnosti �2-

statistike 0,05 ali manj, lahko zavrnemo ni�elno hipotezo o enakosti frekvenc ter sprejmemo 

sklep, da vzorec ni reprezentativen. Na koncu s pomo�jo metode sinteze sledita predstavitev 

klju�nih ugotovitev in interpretacija dobljenih rezultatov.  

1.4 Predpostavke in omejitve raziskave 

Ustavna pravica vsakega posameznika je, da svobodno odlo�a o rojstvu svojih otrok, pri 

�emer država »omogo�a možnosti in ustvarja razmere za uresni�evanje te svoboš�ine« 

(Ustava RS, Uradni list RS, št. 33/91, 42/97, 66/00, 43/03, 68/06). Predpostavka, iz katere 

izhajamo v nalogi, je torej, da vsak posameznik oziroma par samostojno in svobodno 

sprejema odlo�itve o rojstvu svojih otrok. Predpostavljamo tudi, da so odgovori anketirancev, 

ki smo jih pridobili s pomo�jo anketiranja, iskreni in odražajo njihova dejanska mnenja.  
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Vendar pa na odlo�anje o rojstvu otrok vpliva veliko razli�nih dejavnikov. Na rodnostno 

obnašanje ljudi vplivajo tako posredni kakor tudi neposredni dejavniki. Med posredne štejemo 

tiste, ki vplivajo na spolne odnose, na zanositev ter na samo nose�nost in porod (Šircelj 2006, 

36). Neposredne dejavnike pa avtorji najpogosteje razvrš�ajo v naslednje skupine: biološke, 

ekonomske, družbene, kulturne, antropološke, psihološke in geografske dejavnike rodnosti 

(Josipovi� 2004, 61). V nalogi je omejitev na raziskovanju rodnosti v povezavi z vladno 

politiko, ki posredno prek svojih ukrepov vpliva na družinske prejemke in subvencije za 

mlade družine. Omejitev je torej na raziskovanju rodnosti z vidika tega 

družbenoekonomskega dejavnika.  

Pri zbiranju sekundarnih podatkov prek statisti�nih podatkovnih portalov, objavljenih na 

SURS in Eurostat, smo ugotovili nekaj omejitev. Zaradi nedoslednosti v opredelitvah in 

merjenju po državah EU - 28 Eurostat ne objavlja ve� podatkov o povpre�ni starosti matere 

pri prvem rojstvu (Hoorens idr. 2011, 8). Tako so na razpolago samo podatki o povpre�ni 

starosti matere po vseh rojstvih. Podatki za povpre�no starost matere in celotna stopnjo 

rodnosti so na Eurostatu na razpolago le od leta 2001 naprej. Na spletnem podatkovnem 

portalu SURS pa so podatki za ob�ine na razpolago samo do leta 2011, novejši podatki še 

niso objavljeni. 

Pri izbiri anketirancev smo se omejili le na dolo�eno skupino posameznikov. Anketirali smo 

posameznike, ki obiskujejo spletne forume, prek katerih si starši in tisti, ki si to želijo postati, 

izmenjujejo razli�na mnenja ter razpravljajo o otrocih. Anketo smo objavili tudi na socialnem 

omrežju Facebook, Mama.si in Bibaleze.si, prav tako pa smo nekaj anket posredovali 

neposredno na elektronske naslove. Pri vseh objavah in v elektronskem vabilu za sodelovanje 

v anketi smo povabili k sodelovanju mlade in bodo�e starše ter tiste, ki si to želijo postati. 

Tako smo se omejili predvsem na mnenja staršev z majhnimi otroki in na mnenja tistih 

posameznikov, ki si želijo postati oziroma bodo postali starši. To je skupina ljudi, ki je najbolj 

primerna za raziskavo mnenj glede vpliva ZUJF, saj so var�evalne ukrepe, ki posegajo v 

družinske prejemke, prav oni najbolj ob�utili. Raziskava je krajevno omejena na obmo�je 

Slovenije, �asovno pa od 16. marca 2014 do 15. aprila 2014. Pri analizi dinamike rodnosti 

smo raziskavo �asovno omejili na obdobje od 2. svetovne vojne naprej. Omejitve raziskave 

predstavlja tudi nezmožnost posploševanja rezultatov anketiranja na obmo�ja izven meja 

Slovenije, prav tako pa obstaja zadržanost tudi pri posploševanju rezultatov anketiranja na 

celotno Slovenijo, saj so rezultati preverjanja reprezentativnosti pokazali, da po spolu, 

starosti, izobrazbi ter zastopanosti po regijah vzorec ni reprezentativen za celotno Slovenijo. 

Zagotovo pa lahko rezultate anketiranja jemljemo vsaj kot zanimivo študijo primera. 

Pri ugotavljanju statisti�nih razlik v mnenjih med posameznimi skupinami anketirancev, ki 

smo jih ugotavljali s kombinacijskimi tabelami in �2-testom, smo naleteli na težavo. V 

posameznih poljih oziroma celicah je pri�akovana frekvenca manj kot 5. Zato smo posamezne 

stopnje strinjanja in posamezne skupine anketirancev združili v manjše razrede. Na takšen 
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na�in smo zagotovili, da je �2-test metodološko ustrezen, saj mora biti za zagotovitev 

metodološke ustreznosti �2-testa izpolnjeno tudi to. Vse pri�akovane frekvence morajo biti 

najmanj 1 ter 80 % celic kombinacijske tabele mora imeti pri�akovano frekvenco vsaj 5 ali 

ve�. Le v dveh primerih je še vedno prisotna težava z nizko vrednostjo pri�akovanih frekvenc, 

vendar je ta odstotek po združitvi skupin bistveno manjši.  
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2 TEORIJE IN DEJAVNIKI RODNOSTI  

V drugem poglavju naloge sta najprej na kratko opredeljena rodnost in njeno merjenje, nato je 

povzetih nekaj najpogosteje obravnavanih teorij rodnosti, ki jih najdemo v strokovni literaturi. 

Sledita razdelitev in kratek opis dejavnikov, ki vplivajo na rodnost. Ob koncu poglavja pa so 

predstavljene še ekonomske in druge posledice, ki so odraz današnje nizke rodnosti.  

2.1 Osnovne opredelitve in merjenje rodnosti 

Mala�i� (2006, 77) definira rodnost z demografskim pojavom, ki je izražen kot razmerje med 

številom rojstev in številom prebivalstva kot celote. Opredeljuje jo kot nujen pogoj za 

naravno reprodukcijo prebivalstva, saj brez rojevanja ni mogo�e obnavljanje �loveštva. Na 

rast prebivalstva oziroma reprodukcijo pa poleg rodnosti vplivata še smrtnost in migracije. 

Pozitivna rast prebivalstva pomeni, da so rodnost in migracije višje od smrtnosti ter obratno. 

V demografski statistiki se rodnost lo�i med zakonsko, kamor se štejejo vsa rojstva otrok 

poro�enim staršem, in izvenzakonsko, kjer gre za rojstva otrok neporo�enim staršem oziroma 

rodnost v izvenzakonski zvezi. Poleg navedenega pa lo�imo še med na�rtovano, lahko tudi 

zavedno ali regulirano, in nena�rtovano rodnostjo. Na�rtovana je zna�ilna za razvite države, 

kjer se posamezniki zavestno odlo�ajo za rojstvo svojih otrok; koliko jih bodo imeli in kdaj. 

Takšno rodnost regulirajo z uporabo razli�nih kontracepcijskih sredstev. Nena�rtovana 

rodnost pa je še vedno zna�ilna za nerazvite države (Mala�i� 2006, 78). 

Najpreprostejši na�in merjenja rodnosti je s pomo�jo absolutnega števila živorojenih v 

dolo�enem obdobju (navadno v enem letu) in na dolo�enem obmo�ju (navadno v izbrani 

državi). Eden od najpomembnejših bolj kompleksnih kazalnikov rodnosti pa je celotna 

oziroma totalna stopnja rodnosti, ki nam pove, koliko otrok v rodnem obdobju, tj. od 15. do 

49. leta starosti, rodi ena ženska, pod pogojem, da je doživela 49. leto starosti. To je kazalnik 

obnavljanja ali reprodukcije prebivalstva, ki mora za enostavno oziroma obnovitveno 

reprodukcijo prebivalstva dosegati vrednost 2,1. To pomeni, da mora vsaka ženska v svojem 

rodnem obdobju roditi vsaj 2,1 živega otroka, da se bo prebivalstvo dolgoro�no obnavljajo 

(Mala�i� 2006, 80).  

Poleg totalne stopnje rodnosti med kazalnike rodnosti uvrš�amo še splošno stopnjo natalitete, 

ki jo izra�unamo kot razmerje med številom živorojenih in celotnim številom prebivalstva 

sredi leta, pri �emer je to razmerje pomnoženo s 1.000. Ta kazalnik nam torej pove število 

živorojenih na 1.000 prebivalcev dolo�enega obmo�ja v enem letu ali pa v enem mesecu, �e 

gre za mese�no stopnjo (Mala�i� 2006, 78).  

Poznamo še splošno stopnjo rodnosti, ki jo izra�unamo kot razmerje med številom 

živorojenih otrok dolo�enega leta in številom žensk v rodni dobi sredi istega leta, pri �emer je 
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to razmerje spet pomnoženo s 1.000. Pove nam, koliko živorojenih otrok se je rodilo na 1.000 

žensk v rodni dobi dolo�enega leta.  

Pogosto izra�unavamo starostno specifi�ne stopnje rodnosti, ki nam pokažejo razmerje med 

številom živorojenih otrok ter številom žensk v izbrani starostni skupini, ki so te otroke rodile 

v dolo�enem koledarskem letu (SURS b. l.). S tem nam starostno specifi�ne stopnje rodnosti 

pokažejo zna�ilnosti rodnosti v odvisnosti od starosti. Izra�unavamo jih po enoletnih ali 

petletnih starostnih razredih. 

Kot kazalnik obnavljanja prebivalstva pa se omenjata še bruto in neto stopnji obnavljanja, ki 

nam pokažeta, kakšno je povpre�no število živorojenih deklic, ki jih rodijo generacije žensk 

iste starosti. Razlika med tema kazalnikoma je v tem, da neto stopnja upošteva samo ženke, ki 

so doživele 49 let, medtem ko bruto stopnja upošteva vse ženske, �eprav so umrle pred 

koncem rodne dobe (Mala�i� 2006, 81). 

2.2 Teorije rodnosti 

V nadaljevanju magistrske naloge so predstavljene nekatere najbolj pogosto obravnavane 

teorije, ki se ukvarjajo z raziskovanjem in razlaganjem naravnega gibanja prebivalstva. Gre za 

prou�evanje odnosa med rodnostjo in smrtnostjo prebivalstva ter iskanja in pojasnjevanja 

njunih dejavnikov. Skozi obdobja sta se rodnostno obnašanje in umrljivost prebivalstva zelo 

spreminjala. Pri tem so imeli njuni dejavniki (razli�ni avtorji jih razli�no poudarjajo) zelo 

pomembno vlogo. To velja še posebno za dejavnike, ki so vplivali oziroma še vplivajo na 

rodnost. Navedene spremembe rodnosti in umrljivosti odražajo današnjo demografsko podobo 

prebivalstva in pomemben del te podobe je tudi njena starostna struktura, ki danes predstavlja 

velik problem ter izziv za številne države in je hkrati motivacija za našo raziskavo.  

2.2.1 Teorija demografskega prehoda 

Klasi�na teorija demografskega prehoda oziroma teorija natan�nih prehodov je najstarejša 

teorija demografije prebivalstva in tudi ena najbolj znanih teorij. Prvi koncept te teorije je 

postavil Thompson leta 1929 (Szreter 1993, po Rajgelj 2008, 24), vendar v tistem �asu teorija 

ni bila najbolje sprejeta med strokovno in politi�no javnostjo. Šestnajst let kasneje sta jo 

ponovno oživela Notestein in Davis (Szreter 1993, po Rajgelj 2008, 24). Teorija je 

predpostavljala, da je hitra rast prebivalstva posledica industrializacije in modernizacije. To je 

prineslo boljše zdravstvo, napredek medicine in višji življenjski standard, kar se je odrazilo na 

znižanju umrljivosti prebivalstva. Rodnost pa se je na te spremembe odzvala nekoliko 

kasneje. Postopoma se je zniževala kot posledica družbenih in gospodarskih sprememb, ki so 

vplivale na cilje ter želje ljudi. V razvitem industrijskem okolju se spremeni status družine. 

Zaradi ve�je želje po izboljšanju izobraževanja, ve�je materialne blaginje in boljšega zdravja 

otrok ter ve�je vloge ženske zunaj doma se vse ve� staršev odlo�i za manjše družine. Vse to je 
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vplivalo na manjšo prebivalstveno rast (Mala�i� 2006, 222). Teorija demografskega prehoda 

je predpostavljala tri faze prehoda: predtranzicijsko obdobje, za katero je zna�ilen po�asen 

naravni prirast kot posledica visoke rodnosti in visoke umrljivosti. Sledi tranzicijsko obdobje, 

katerega zna�ilnost je hitra rast prebivalstva. V tem obdobju umrljivost pada, medtem ko 

rodnost ostaja na enaki stopnji kot v predhodnem obdobju. Zadnja faza pa je obdobje, za 

katero je zna�ilna po�asna oziroma negativna rast prebivalstva, kot razmerje med nizko 

stopnjo smrtnosti in nizko stopnjo rodnosti (Rajgelj 2008, 26). 

Teorija demografskega prehoda temelji torej na povezanosti upadanja umrljivosti z znižanjem 

rodnosti kot posledica industrijske revolucije in spremembe v družbenem življenju. Vendar pa 

se s tem ne strinjajo vsi. Njeni kritiki vidijo njeno šibkost prav v tej povezavi. Razlogi za 

upadanje rodnosti niso povezani samo z upadanjem smrtnosti, temve� so bistveno širši. To 

dokazuje Francija, kjer je rodnost za�ela upadati že pred industrializacijo, torej še preden je 

za�ela upadati smrtnost. Ponekod se je smrtnost znižala že pred desetletji, medtem ko je 

rodnost še vedno na visoki stopnji. Gre torej za problem v �asovni in prostorski opredelitvi 

teorije. Iz navedenega lahko sklepamo, da ta teorija drži predvsem za evropske in druge 

razvite države. Zaradi kritik so se razvile razli�ne teorije, ki so dopolnile obstoje�e temelje 

teorije demografskega prehoda oziroma postavile nove (Josipovi� 2004, 54).  

2.2.2 Drugi demografski prehod 

Drugi demografski prehod oziroma druga demografska tranzicija, kot jo nekateri imenujejo, 

je teorija, ki dopolnjuje in nadgrajuje teorijo demografskega prehoda. Njen avtor je demograf 

Van de Kaa. Pri svoji raziskavi se je osredoto�il na obdobje po zaklju�enem demografskem in 

»babyboom« (povojnem) obdobju. Gre za obdobje, ko se je rodnost za�ela zniževati do 

stopenj, kjer je rast prebivalstva ni�elna in ne zagotavlja ve� enostavnega obnavljanja 

prebivalstva (Josipovi� 2004, 55). Vzroke za takšen upad rodnosti vidi in utemeljuje v 

individualizmu. V ospredju ni ve� družina, temve� je poudarek na posamezniku in njegovi 

samoizpolnitvi oziroma samouresni�itvi. Razlog za to je v vse višjem življenjskem standardu, 

ki je pogojen z višjo in kakovostnejšo izobrazbo posameznika. Tako otroci za ženske 

predstavljajo predvsem oportunitetne stroške. Poudarek je na kakovosti, in ne na kvantiteti 

otrok, kar ima za posledico še višje neposredne stroške, ki jih imajo starši z otroki. Zaradi 

tega so pari spoznali, da lahko z enim ali najve� dvema otrokoma zadovoljijo svojo potrebo 

po otrocih. Poleg navedenega pa so na starševstvo pomembno vplivale še družbene in 

kulturne spremembe. Prihaja do sprememb v partnerskih zvezah, kjer ni ve� v ospredju 

poroka med pari, temve� ima vse ve�jo vlogo kohabitacija. Svoj doprinos k upadanju rojstev 

pa je prinesla tudi kontracepcija, ki je postala orodje za na�rtovanje, ali sploh in kdaj imeti 

otroka (Rajgelj 2008, 28).  
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2.2.3 Teorija medgeneracijskega pretakanja blaginje  

Teorija medgeneracijskega pretakanja blaginje je kritika teorije demografskega prehoda, ki je 

delo Caldwella in njegove skupine raziskovalcev. Opazovali so demografske procese v 

nekaterih deželah tretjega sveta in v Avstraliji ter jih primerjali z Evropo (�erni� Isteni� 1994, 

33). Idejna zasnova te teorije je v iskanju usmerjenosti pretoka blaginje oziroma bogastva (pri 

�emer avtor ni mislil bogastvo le v denarnem smislu) med otroki in starši. �e je ta pretok 

usmerjen od otrok k staršem, je rodnost velika, �e pa ta tok poteka v nasprotni smeri, potem 

rodnost za�ne upadati (Josipovi� 2004, 58). Caldwell torej glavni razlog za upadanje rodnosti 

razlaga s spremenjeno smerjo medgeneracijskega pretakanja blaginje. Rodnostno obnašanje 

parov razlaga z ekonomsko racionalnim vedenjem družin. Starši, ki so imeli ve� otrok, so bili 

z delom manj obremenjeni, kar je še posebej veljalo za ženske, ki so se primožile v moževo 

družino in so bile izkoriš�ana delovna sila. Družine z ve� �lani so bile sposobne ustvariti ve� 

dobrin, uspešneje braniti svoj življenjski prostor, lažje reševati krizne situacije in ohranjati 

svojo kontinuiteto. Njihova prednost je tudi v delitvi stroškov, pri �emer je treba poudariti, da 

so bili stroški otrok in žensk relativno nizki v primerjavi z njihovimi prihodki. Ekonomska 

prednost velikih družin pa se je še posebej pokazala, ko so otroci odrasli in so bili sami 

sposobni služiti denar. Z uveljavljanjem enakih pravic žensk in z za�etkom obveznega 

izobraževanja otrok je po Caldwellovi teoriji rodnost pri�ela upadati. Stroški otrok so se 

bistveno pove�ali, njihovi prihodki k skupnemu gospodinjstvu pa bistveno znižali. Posledi�no 

temu je prišlo do spremenjenega toka blaginje od staršev k otrokom (�erni� Isteni� 1994, 33–

37).  

2.2.4 Teorija investiranja v �loveški kapital  

Temelje teorije investiranja v �loveški kapital so postavili Mincer, Schultz in Becker. Teorija 

obravnava vse izdatke, ki jih imajo starši z izobraževanjem svojih otrok. Gre torej za 

investicijo v lastne otroke, �e posplošimo investicijo v �loveški kapital. Pri tem so poleg 

stroškov za izobraževanje upoštevani tudi vsi ostali stroški, tako materialni kot tudi 

nematerialni. Koliko pa so starši pripravljeni investirati v svoje otroke, je odvisno od 

dohodkov v družini in pomo�i družbe. Teorija je bila še dopolnjena z ugotovitvami, da v 

družinah z veliko otroki ni interesa za vlaganje v izobraževanje h�erk, saj je bila vloga ženske 

v�asih v rojevanju potomcev in skrbi za dom ter otroke, medtem ko so otroci bogatejših 

»dražji«, saj so njihovi starši glede na svoj dohodek pripravljeni ve� in kakovostnejše 

investirati v svoje otroke. Prav to pa je razlog za upadanje rodnosti v drugi polovici 20. 

stoletja. Ta teorija je veliko pripomogla k razlagi sprememb rodnostnega obnašanja 

posameznikov in stroškov otroka, prav tako pa je tudi skupaj z ekonomsko teorijo 

gospodinjske proizvodnje prispevala k analizi oportunitetnih stroškov (Stropnik 1997, 24–27).  
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2.2.5 Ekonomske teorije rodnosti  

Avtorji ekonomskih teorij rodnosti gledajo na rodnost z ekonomskega vidika in jo primerjajo 

s ponudbo ter povpraševanjem po dobrinah. Nizko rodnost pojasnjujejo z maksimizacijo 

koristnosti posameznikov glede na njihove denarne zmožnosti (Rakar idr. 2010, 27).  

Pionirja razvoja ekonomske teorije rodnosti sta bila Leibenstein (1975, po Rajgelj 2008, 29) 

in Becker (1981, po Rajgelj 2008, 29), ki sta postavila glavne temelje ekonomske razlage 

rodnosti. Razloge za upadanje rodnosti sta iskala in pojasnjevala z višino dohodkov 

posameznika in »ceno« (stroški, povezani z nego, vzgojo in izobraževanjem) otroka. Trdila 

sta, da je upadanje rodnosti mo�no povezano z višino dohodka posameznika. Z višanjem 

dohodka se viša status družine, višajo se potrebe po statusnih potrebah. Ker pa imajo otroci 

svojo »ceno«, družina ne more ve� ohranjati svojega statusnega položaja. To pa je razlog za 

upadanje rodnosti (Rajgelj 2008, 29). Becker se v svoji ekonomski teoriji rodnosti še bolj 

poglobi v razmerje med »kvantiteto in kvaliteto« otrok. Upadanje rodnosti pojasnjuje z višjo 

»kvaliteto« otrok, ki sicer staršem omogo�a ve�jo koristnost, po drugi strani pa je takšna 

»kvaliteta« povezana z višjo »ceno« otroka. Potrebo oziroma željo po otrocih tako pojasnjuje 

z ekonomsko teorijo dobrin, ki temelji na obratnem sorazmerju med ceno in koli�ino. 

Pove�anje cene neke dobrine ima za posledico nižje povpraševanje po tej dobrini (Stropnik 

1997, 28–29).  

Leibensteinu in Beckerju so sledili še drugi avtorji, ki pa so njuno teorijo še nadgradili. 

Potrdili so negativno povezavo med višino dohodka žensk in številom njenih otrok, medtem 

ko so za to relacijo med moško populacijo ugotovili pozitivno povezavo (Rajgelj 2008, 29).  

Raziskovalca Gauthier in Hatzius (1997, po Rajgelj 2008, 31) sta se pri razlagi ekonomskih 

dejavnikov rodnosti osredoto�ila na družinsko politiko in njene vplive na dvig rodnosti. Iskala 

sta možno povezavo med vladno podporo družinam in stopnjo rodnosti. V svojo raziskavo sta 

vklju�ila ve� evropskih držav. Ugotovila sta, da državne denarne podpore pozitivno vplivajo 

na stopnjo rodnosti, vendar pa se ta stopnja med posameznimi državami bistveno razlikuje. V 

anglosaksonskih državah imajo podpore zelo majhen, nepomemben vpliv, medtem ko je v 

skandinavskih državah ta vpliv zelo velik. Tako sta avtorja sklenila, da ima državna podpora 

le delni vpliv na zvišanje rodnosti (Rajgelj 2008, 31).  

Ve�ina kritik teorije demografskega prehoda je pozitivne narave. Gre predvsem za 

poglobljeno in natan�nejše opredeljevanje dejavnikov, ki vplivajo na rodnost ter smrtnost. 

Medtem nekateri kritiki zanikajo teorijo demografskega prehoda, ker ta opisuje le razvoj 

prebivalstva, ne pojasni pa vzroka za takšen razvoj (Mala�i� 2006, 223–224). Danes je 

rodnost v ve�ini razvitih držav že pod pragom, ki še omogo�a enostavno obnovo prebivalstva, 

pa še vedno nimamo prave rešitve za dvig rodnosti. Razlogi za upadanje umrljivosti so jasni. 

Z napredkom, modernizacijo in industrializacijo se je podaljšala življenjska doba ljudi. 

Pravega na�ina za dvig rodnosti pa še ni uspelo pojasniti teoretikom oziroma imajo pri tem 
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razli�na mnenja. Tako lahko zaklju�imo, da nobena teorija ni popolna, kar kaže na dejstvo, da 

ni enega samega pravega razloga za nizko rodnost, temve� je za to treba povezati ve� 

razli�nih vzrokov (Šircelj 2006, 32). Pomembno pa je tudi zavedanje, da ni mogo�e izumiti 

univerzalne rešitve, ki bo dvignila rodnost v vseh državah z nizko rodnostjo. Posamezni 

dejavniki, ki vplivajo na rodnost, se razlikujejo ne samo med posameznimi državami, ampak 

tudi znotraj nje. Razlikujejo se že med posameznimi generacijami (Ule in Kuhar 2003, 108). 

Zato Hirschman meni (McDonald 2001, po Ule in Kuhar 2003, 108), da je: 
[…] analiza dejavnikov precej podobna reševanju regresijske ena�be: naloga je najti pravi skupek 

napovednikov, rešiti ena�bo in odkriti, kateri dejavniki so pomembnejši pri napovedovanju 

socialnih rezultatov. 

2.3 Dejavniki rodnosti 

V nadaljevanju magistrske naloge so neposredno ter sistemati�no opisani in raz�lenjeni 

dejavniki rodnosti, ki jih razli�ni avtorji najve�krat opredeljujejo kot pomembne dejavnike, ki 

vplivajo na rodnost. Prav rodnost je namre� v nadaljevanju magistrske naloge v središ�u 

empiri�ne raziskave, zato njenemu teoreti�nemu razumevanju namenjamo nekoliko ve� 

prostora. 

2.3.1 Posredni in neposredni dejavniki rodnosti  

Šircelj (2006, 36) opredeljuje rodnost kot »družbeno preoblikovan biološki proces«, na 

katerega vplivajo razli�ni dejavniki rodnosti. Gre za vpliv kombinacije bioloških in družbenih 

dejavnikov. Dejansko bi bila rodnost bistveno ve�ja, �e bi bila odvisna samo od biološkega 

dejavnika. Šircelj pa poleg navedenega še ugotavlja, da imajo ti dejavniki v razli�nih �asovnih 

obdobjih razli�en vpliv, in sicer odvisno od gospodarskega in socialnega razvoja družbe. 

Vendar pa lahko dolo�imo nekatere najpomembnejše dejavnike, ki so bili skupni razvitim 

zahodnim državam. V �asu pred demografskim prehodom sta bila to umrljivost in poro�enost, 

kasneje pa kraj prebivališ�a (mesto - podeželje), dohodek, izobrazba, kulturna raven itd. Ti 

dejavniki imajo še danes velik vpliv na rodnost. Pridružili pa so se jim še drugi dejavniki, 

predvsem osebni in psihološki.  

Najosnovnejša delitev dejavnikov rodnosti je delitev na neposredne in posredne dejavnike. 

Neposredni so lažje vidni, ne delujejo izolirano, temve� povezano in tudi lažje jih 

kvalificiramo ter merimo. Vendar sami po sebi ne zadoš�ajo dovolj za pojasnitev rodnostnega 

obnašanja posameznikov (Šircelj 2006, 36).  

Davis in Blake (1956, po Mala�i� 2006, 107) sta neposredne dejavnike razvrstila v tri skupine 

dejavnikov, in sicer so to: 
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• dejavniki, ki vplivajo na spolne odnose (to so dejavniki, ki vplivajo na oblikovanje in 

ukinjanje skupnosti v reproduktivnem obdobju, in dejavniki, ki vplivajo na vzpostavitev 

spolnih odnosov znotraj skupnosti); 

• dejavniki, ki vplivajo na zanositev (plodnost ali neplodnost zaradi neprostovoljnih 

vzrokov, uporaba ali neuporaba kontracepcije in plodnost ali neplodnost zaradi 

prostovoljnih vzrokov - sterilizacija ipd.); 

• dejavniki, ki vplivajo na nose�nost in porod (smrt plodu zaradi neprostovoljnih vzrokov in 

smrt plodu zaradi prostovoljnih vzrokov). 

Raziskovanje posrednih dejavnikov je v primerjavi z neposrednimi bolj zapleteno, saj jih 

težko dolo�imo, prav tako pa je težava tudi v njihovem obseg (Šircelj, 2006, 36). Prav zaradi 

njihovega obsega jih razli�ni avtorji razli�no razvrš�ajo v ve�je skupine. Vsem delitvam pa je 

skupno, da vsebujejo biološke dejavnike rodnosti. Najosnovnejša delitev posrednih 

dejavnikov je delitev, ki dejavnike deli na biološke in družbene dejavnike (Josipovi� 2004, 

62). Tej delitvi so razli�ni avtorji dodali še nove dejavnike. Najbolj raz�lenjena delitev 

posrednih dejavnikov je delitev v šest razli�nih skupin, in sicer biološke, ekonomske, 

družbene, kulturne, antropološke in psihološke dejavnike (Mala�i� 2006, 108–109).  

Biološki dejavniki 

Josipovi� (2004, 63) navaja, da so: 
[…] biološki dejavniki rodnosti najpomembnejši z vidika splošne sposobnosti rojevanja, saj 

dolo�ajo okvir in zgornjo mejo rodnosti �loveške vrste. 

Pri tem gre za ugotavljanje plodnosti in neplodnosti oziroma sterilnosti prebivalstva (Šircelj 

2006, 38). Kasneje ko se ženska odlo�i za prvega otroka, manj možnosti ima za drugega 

oziroma za ve� otrok, �eprav si jih želi. Statisti�ni podatki kažejo, da je vse ve� žensk, ki ne 

rodijo nobenega otroka. Ta delež se z leti ve�a, 20 % žensk, rojenih v 60. letih, nima svojih 

potomcev, medtem ko je ta odstotek pri ženskah, ki so rojene po 70. letu, že v višini 25 % 

(Ule in Kuhar 2003, 61). Josipovi� (2004, 63) poleg starosti med biološke dejavnike, ki 

pomembno vplivajo na rodnost, uvrš�a še starostno strukturo prebivalstva, dojenje, obdobje 

med porodi, dedne lastnosti in biološko-medicinske dejavnike, ki vplivajo na zanositev, potek 

nose�nosti in porod. So pa biološki dejavniki tesno povezani tudi z drugimi posrednimi 

dejavniki, še posebno z družbenimi. To pa je razlog, da jih težko natan�no kvalificiramo in še 

težje merimo (Šircelj 2006, 38). Danes namre� vse ve� posameznikov posega po 

kontracepcijskih sredstvih. Tako je težko ugotoviti, ali gre le za za�asno samovoljno 

neplodnost, ali pa je ta neplodnost trajna kot posledica bolezni (Mala�i�, 2006, 108).  
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Ekonomski dejavniki 

Prvotno so ekonomske dejavnike rodnosti obravnavali skupaj z družbenimi dejavniki. Z 

razvojem ekonomske teorije rodnosti pa so te dejavnike za�eli obravnavati samostojno v svoji 

skupini posrednih dejavnikov rodnosti (Josipovi� 2004, 63). Gre torej za dejavnike, ki so 

ekonomsko povezani z rodnostnim obnašanjem posameznikov. Med najpomembnejše 

ekonomske dejavnike rodnosti se štejejo cena, strošek, dohodek, oblikovanje »�loveškega 

kapitala« otrok in vrsta drugih ekonomskih kategorij (Šircelj 2006, 41). Skozi �as sta se 

oblika in vloga družine bistveno spremenila. Pred �asom je bila vloga žensk v tem, da so 

rojevale �im ve� potomcev ter so skrbele za dom in otroke. Postopoma so se zaposlovale na 

trgu dela. Tudi otroci niso ve�, s pri�etkom množi�nega izobraževanja, prispevali k dohodku 

družine, temve� so se zaradi tega ve�ali njihovi stroški. Spreminjali so se tudi ekonomski 

odnosi med družinami. Vse to in še drugi ekonomski dejavniki so prispevali svoje k 

zniževanju rodnosti (Mala�i� 2006, 108). S pomo�jo kontracepcijskih sredstev se danes 

posamezniki lahko zavestno odlo�ijo, koliko otrok si želijo. Željo po otrocih oblikujejo na 

podlagi primerjave zadovoljstva in koristi otroka, pri �emer gledajo na denarni ter psihološki 

strošek otroka. Odlo�itev o številu otrok po ekonomski teoriji rodnosti je mo�no povezana z 

dohodkom družine. Ve�ji ko je ne pomeni nujno, da je tudi ve�ja želja po številu otrok, 

temve� je ve�ja želja po »kvalitetnih« otrocih. To pomeni, da starši takim otrokom namenijo 

ve� pozornosti in ve� vlagajo v njihovo kakovost (Mala�i� 2006, 110). Težko pa je trditi, da 

sta višina dohodka in število otrok negativno povezana, saj na odlo�itve ne vplivajo samo 

ekonomski dejavniki, temve� je ta tesno povezana tudi z drugimi opisanimi dejavniki (Šircelj 

2006, 41). 

Eden izmed pomembnejših ekonomskih dejavnikov rodnosti, kakor smo že navedli, je strošek 

otroka, ki nastane zaradi investicije v njegov razvoj oziroma v »kvaliteto« otroka. Zato si še 

poglejmo, kako ti stroški vplivajo na družinski prora�un. Delimo jih na (Stropnik 1997, 38): 

− direktne oziroma dejanske stroške, kamor vštevamo izdatke za hrano, obla�ila, 

izobraževanje ipd. in 

− indirektne oziroma oportunitetne stroške; to so stroški, ki jih imajo starši, predvsem 

ženske, zaradi neizkoriš�enih možnosti za delo, in posledi�no izgubljeni dohodek 

(porodniška, varstvo in nega otroka).  

Navedeni stroški imajo mo�an negativni vpliv na odlo�itve o številu otrok, še posebej je ta 

vpliv zelo prisoten pri ženskah, saj zaradi odsotnosti z dela izgubijo dolo�en dohodek. Ti 

stroški so z dohodkom pozitivno povezani, �e ima ženska višji dohodek, potem so tudi 

oportunitetni stroški višji. Prav to pa je najve�krat razlog, da se izobražene ženske težje 

odlo�ajo za velike družine. �eprav imajo višje dohodke in bi si lahko »privoš�ile« veliko 

družino, se takšne ženske raje kot za »kvantiteto« odlo�ijo za »kvaliteto« otrok (Rajgelj 2008, 

39–40). Tudi raziskava, ki sta jo opravila �epar in Bojnec (2007), poudarja velik pomen 

ekonomskih dejavnikov.  
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Družbeni dejavniki 

Družbeni ali socialni dejavniki, kot jih nekateri pojmujejo, so najpogosteje obravnavani 

dejavniki rodnosti, saj so najve� pripomogli k nizki rodnosti predvsem v �asu demografskega 

prehoda. Med najpomembnejšimi družbenimi dejavniki sta vsekakor industrializacija in 

modernizacija, ki sta ustvarila podlago za nizko rodnost. Omogo�ili sta nastanek in razvoj 

mest, ki pa je še danes pomemben dejavnik nizke rodnosti. Danes med pomembne družbene 

dejavnike, poleg urbanizacije, prištevamo še družbenoekonomski položaj posameznika in 

družine, zaposlenost ter izobrazbo staršev, še posebej žensk. �e te dejavnike povežemo z 

dohodkom, ki je ekonomski dejavnik, dobimo naslednjo ugotovitev: višja izobrazba omogo�a 

ve�je možnosti za zaposlitev in tudi ve�ji zaslužek posameznika. Posledica tega pa je nižja 

rodnost, saj se izobraženi ljudje, predvsem ženske, zaradi izobraževanja in ustvarjanja kariere 

kasneje odlo�ajo za svoje potomstvo (Šircelj 2006, 41). Poleg naštetih dejavnikov pa med 

najpomembnejše družbene dejavnike štejemo še družbene vrednote in norme (Josipovi� 2004, 

64). Danes so v družbi pomembne druge vrednote, kot je bilo to pred leti, v ospredju so 

ekonomske oziroma potrošniške ter politi�ne vrednote. Tradicionalne vrednote o velikih 

družinah pa so danes skoraj že povsem izgubile svoj pomen (Mala�i� 2006, 109). 

Statisti�ni podatki držav Evropske unije kažejo, da se je splošna izobrazba prebivalstva v 

zadnjih desetletjih mo�no pove�ala. Z višjo izobrazbo posamezniki želijo izkoristiti priložnost 

za boljšo zaposlitev, višji dohodek, nekateri pa se s tem izognejo vsaj za nekaj �asa 

negotovosti na trgu dela. Podaljševanje izobraževanja pa pomeni, da se pari kasneje odlo�ajo 

za otroka. Posledi�no temu se zvišuje povpre�na starost matere ob rojstvu prvega otroka. Iz 

navedenega lahko zaklju�imo, da je stopnja izobrazbe predvsem pri ženskah zelo pomemben 

posredni dejavnik rodnosti (Rajgelj 2008, 38). 

Kulturni dejavniki 

Kulturni dejavniki se prepletajo z družbenimi dejavniki, zato jih težko to�no opredelimo 

oziroma dolo�imo. Najpogostejši kulturni dejavniki so: verska in etni�na pripadnost, moralne 

in družbene norme ter javno mnenje (Šircelj 2006, 43).  

Vera je imela v zgodovini mo�an vpliv na rodnost. Spodbujala je velike družine. Danes pa se 

ta vpliv zmanjšuje in se zdi, da so se tradicionalne oblike družine že skoraj izgubile. Ti 

dejavniki so imeli v�asih ve�jo vplivno mo� na rodnostno obnašanje vernikov, kot pa se ta 

kaže danes (Mala�i� 2006, 109).  

Mnenja o etni�ni pripadnosti kot kulturnem dejavniku, ki vpliva na rodnost, so razli�na. 

Raziskave, ki so jih izvedli v državah ZDA, Kanadi, Sovjetski zvezi in nekdanji Jugoslaviji, 

so namre� pokazale, da je rodnost iste etni�ne skupnosti v razli�nih pokrajinah oziroma 

republikah razli�na. Zato ni enotnega mnenja, da etni�na pripadnost vpliva na rodnost. Zdi se, 
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da je na te skupine, bolj kot njihova pripadnost, vplival socialno-ekonomski položaj naroda 

(Šircelj 2006, 44).  

Za kulturne dejavnike lahko re�emo, da vplivajo na rodnost, vendar jih ne moramo analizirati 

samostojno, ker so mo�no prepleteni z družbenimi in ekonomskimi dejavniki (Šircelj 2006, 

44).  

Antropološki dejavniki 

Antropološke dejavnike oziroma osebno-filozofske dejavnike, kot jih opredeljuje Josipovi� 

(2004, 65), je težko dolo�iti oziroma kvalificirati. So namre� mo�no povezani z družbenimi in 

psihološkimi dejavniki rodnosti, zato jih nekateri avtorji ne obravnavajo posebej v svoji 

skupini. Mala�i� (2006, 109) je eden izmed tistih avtorjev, ki te dejavnike uvrš�a v svojo 

skupino in jih povezuje »s �lovekom samim po sebi, njegovim bistvom, eksistenco, smislom 

in perspektivami«. Med antropološke dejavnike se uvrš�a tudi �lovekova pravica o 

svobodnem odlo�anju o rojstvu otrok. Tako je obnova prebivalstva kot celote v rokah 

individualne odlo�itve posameznika. Vsak posameznik namre� neodvisno od drugih odlo�a 

oziroma presoja o svojem potomstvu, pri tem pa ga ne skrbi, kako bodo te odlo�itve vplivale 

na obnovo prebivalstva.  

Psihološki dejavniki 

V zadnjem �asu so z razvojem psihologije pomen pri�eli pridobivati tudi psihološki dejavniki 

rodnosti. Ti dejavniki so tako kot kulturni in antropološki težko dolo�ljivi oziroma je njihov 

vpliv na rodnost težko dolo�iti, saj se prepletajo z ostalimi dejavniki. Tesno so povezani z 

biološkimi in družbenimi dejavniki (Šircelj 2006, 44). Delujejo na treh ravneh (�erni� Isteni� 

1994, 64):  

• na ravni posameznika (psihološke in motivacijske zna�ilnosti posameznikov; vloge 

vrednote, stališ�a); 

• na mikro družbeni ravni (neposreden vpliv manjših interesnih skupin); 

• na makro družbeni ravni (širše družbeno okolje, kjer se oblikujejo kulturni, socialni, 

ekonomski in politi�ni sistemi). 

Vse tri ravni so med seboj zelo povezane in se mo�no prepletajo ter razli�no vplivajo na 

posameznika. Prav tako pa se skozi življenjsko obdobje posameznik spreminja in oblikuje, s 

tem pa se spreminjajo tudi želje po naraš�aju. Tako lahko, na primer, rojstvo prvega otroka 

pozitivno ali pa negativno vpliva na odlo�itve o naslednjem otroku, odvisno od izkušnje 

posameznika. Vsekakor pa se želje po otrocih oblikujejo tudi pod vplivom ekonomskega, 

družbenega in politi�nega razvoja (Šircelj 2006, 45).  
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Josipovi� (2003a, 117) nadalje poleg opisanih šestih dejavnikov med posredne dejavnike 

rodnosti uvrš�a še geografske dejavnike, kot pomemben element rodnostnega obnašanja 

posameznikov. Mnenja je, da bi se morala rodnost glede na opisane definicije in dejavnike 

gibati približno enako, vendar ni tako. Razlike iš�e v specifi�no regionalno-geografski 

strukturi prostora. Tako geografske dejavnike rodnosti deli na skupino tistih, ki neposredno 

(primarno) izvirajo iz geografskega okolja, in na sekundarno geografsko skupino. Med 

slednje, na primer, uvrš�a delež zaposlenih v gospodarstvu, ki primarno spada sicer med 

družbenoekonomske dejavnike rodnosti, vendar pa ima ta sam po sebi razli�no mo� v 

prostoru in tako prihaja do regionalnih razlik v rodnosti. Vsekakor pa se strinja, da je treba pri 

analizi rodnosti upoštevati, da se vsi našteti dejavniki mo�no prepletajo in povezujejo ter jih 

je zato tudi težko kvalificirati, še posebej pa meriti njihovo individualno mo� oziroma vpliv 

na rodnostno obnašanje.  

2.3.2  Objektivni in subjektivni dejavniki rodnosti  

Ule in Kuhar (2003, 108) dejavnike oziroma pogoje, ki vplivajo na odlo�itve za starševstvo, 

delita na objektivne in subjektivne. Med objektivne dejavnike štejejo zdravje in plodnost, 

kon�ano izobraževanje, zadovoljivo zaposlitev, zagotovljeno socialno varnost ter rešen 

stanovanjski problem. Med subjektivne dejavnike rodnosti pa uvrš�ata zrelost, kakovost 

osebnega življenja, trden, varen in ljube� partnerski odnos ter odlo�itev o prevzemu 

odgovornosti za družine in otroke.  

Danes mladi težje sprejemajo odlo�itve za otroka. Razmere, v katerih trenutno živimo, jim 

niso najbolj naklonjene. Družba zahteva vse višjo izobraženost in ekonomsko neodvisnost 

žensk, naraš�ajo�e potrošništvo, ki zahteva visoke dohodke, ter vedno ve�je želje po 

ustvarjanju kariere, tako pri moških kot tudi pri ženskah, in bolj kakovostno življenje. Mladi 

pa poleg pritiska družbe ob�utijo še strah pred obveznostmi, slabe stanovanjske razmere, strah 

pred negotovo prihodnostjo in vse težje zaposlovanje (Ule in Kuhar 2003, 108). Njihova 

zaposlitev je zelo tvegana, �e že dobijo priložnost za službo, je ta najve�krat �asovno 

dolo�ena. Posledi�no se težje finan�no osamosvojijo, še težje pa rešujejo stanovanjske težave. 

Zaradi navedenega nimajo zagotovljene prave materialne in socialne varnosti, nimajo torej 

rešenih objektivnih pogojev, �eprav so že zreli za starševsko vlogo in imajo pravega partnerja, 

s katerim si želijo ustvariti družino. Posledi�no se mladi danes zelo pozno odlo�ajo za svojo 

družino (Rakar idr. 2010, 31–32). Gre torej za družbene okvire, ki mladim otežujejo, 

predvsem pa �asovno odmikajo klju�ne mejnike odraslosti. V raziskavi Mladina 2010 mladi 

ugotavljajo, da so pogoji njihovega odraš�anja in osamosvajanja bistveno težji ter manj 

ugodni v primerjavi s položajem, v katerem so odraš�ale starejše generacije (Urad za Mladino 

2010, 484). Iz navedenega je razvidno, da na odlo�itve mladih, ko se odlo�ajo za otroke, 

vplivajo razli�ni dejavniki, tako osebni, družbeni kot tudi ekonomski. 
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2.4 Ekonomske in druge posledice nizke rodnosti  

Glede na preteklost in pri�akovan demografski razvoj Slovenije je skrb zaradi nizke rodnosti 

zelo velika. Poleg upadanja rodnosti je za evropske države zna�ilna še ena demografska 

sprememba, in sicer je to podaljševanje življenjske dobe. Pri�akovana starost ob rojstvu se je 

v Sloveniji v zadnjih dveh desetletjih zvišala za skoraj 7 let. Do leta 2050 pa se za evropske 

države pri�akuje, da se bo ta podaljšala vsaj še za 5 let. Nizka rodnost in podaljševanje 

pri�akovane starosti bosta zelo spremenila starostno strukturo prebivalstva (Senjur 2007, 3). 

Ta se bo pove�ala v korist starejšega prebivalstva (65 let in ve�), in sicer bo njihov delež leta 

2060 predstavljal že ve� kot tretjino vsega prebivalstva. Najve�je spremembe se pri�akujejo v 

starostni strukturi prebivalstva 80 let in ve�, kjer se bo delež kar štirikrat pove�al in celo 

presegel delež mladih, starih do 14 let, ki bo znašal le še desetino celotnega prebivalstva. 

Predvideva pa se tudi 15-odstotni upad delovno aktivnega prebivalstva (Vertot 2009, 33 in 

42). Gre torej za dva demografska pojava, ki bistveno spreminjata starostno strukturo 

prebivalstva. Velik problem predstavlja razmerje med »babyboom« generacijo, ki odhaja v 

pokoj, in generacijo »babygloom«, tj. generacija z nizko rodnostjo. To pove�anje deleža 

starejšega prebivalstva oziroma upokojencev glede na delež delovno aktivnega prebivalstva 

pa bo povzro�il javnofinan�ne težave predvsem na podro�ju pokojninskega, zdravstvenega in 

socialnega sistema. �e ne bodo izvedene dodatne reforme pokojninskega sistema, bo 

potrebno dodatno zmanjšanje pokojninskega sklada. Današnji pokojninski sistem PAYG 

(»pay as you go«) temelji namre� na naraš�ajo�em prebivalstvu, v skrajnem primeru je 

primeren tudi še pri nespremenjenem številu prebivalstva, nikakor pa ne bo u�inkovit pri 

generacijskem razmerju, kot ga kaže demografska slika (Senjur 2007, 3–4). Pri�akujejo pa se 

tudi naraš�ajo�e zahteve po finan�nih virih in po dodatni delovni sili v zdravstvu ter v oskrbi 

za ostarele, ker bodo starejši nad 80 let imeli najbolj dinami�no rast populacije (Stropnik in 

Šircelj 2008, 1041). To pa pomeni, da bo delovno aktivno prebivalstvo še bolj obremenjeno s 

prispevki, kar bo poslabšalo kupno mo�, posledi�no pa se bo to preneslo tudi na 

gospodarstvo. Gospodarska rast bo nižja, pri�akuje se lahko slabša konkuren�nost 

gospodarstva, kar pa vodi v njegovo neuspešnost in posledi�no do ve�je brezposelnosti ter vse 

ve�je revš�ine (�epar 2007, 6). 

Poleg navedenega opisane demografske spremembe prinašajo še druge težave. Vse bolj se 

namre� uveljavlja poseben demografski trend, ki je zna�ilen tudi za druge evropske države. 

Vedno ve� mladih se seli v mesta oziroma v okolice manjših mestnih obmo�ij, starejši pa 

ostajajo doma na podeželju. Na podeželje pa se preseljuje vedno ve� starejšega prebivalstva, 

ki prihajajo z mestnih obmo�ji in tam iš�ejo svoj mir. S tem prihaja do nesorazmerne 

poseljenosti med posameznimi obmo�ji (�erni� in Kumer 2011, 9). Nadpovpre�na visoka 

rodnost za slovenske razmere je predvsem v okolici manjših mest, ki šteje do 10 tiso� 

prebivalcev, in na podeželju, v okolici teh mest. Obmo�ja z zelo nizko rodnostjo pa so 

predvsem obmejna obmo�ja ob italijanski ter madžarski meji, pa tudi ob hrvaški meji, in sicer 

predvsem v Istri in na Ko�evskem. Ob avstrijski meji pa je nizka rodnost v Pomurju in 
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severozahodni Gorenjski. Takšno rodnostno obnašanje Slovencev bo za prebivalstveno 

politiko velik izziv (Josipovi� 2003b, 7).  

�e bi želeli ohraniti sedanje število prebivalstva, bi letno glede na nizko rodnost in na vse 

manjšo generacijo žensk, ki vstopajo v rodno dobo, potrebovali skoraj 10 tiso� priseljenih 

prebivalcev. Do leta 2030 pa se bo to število moralo pove�ati celo na 15 tiso�. Pri tem se 

moramo zavedati, da zaradi majhnosti naše države to lahko prinese dolo�ene težave, ki so 

povezane predvsem z jezikom, kulturo in zgodovino naroda. �e se bo nadaljeval takšen trend 

rodnosti in priseljevanja, lahko v dobrih tridesetih letih pri�akujemo, da se sicer število 

prebivalcev v Sloveniji ne bo zelo drasti�no znižalo, bo pa manj kot polovica slovenske 

narodnosti (Jakoš 2007b, 36–37).  

Iz navedenega je razvidno, da nizka rodnost prinaša posledice na razli�nih podro�jih. Poleg že 

omenjenega se s spremenjeno starostno strukturo prebivalstva spreminja tudi struktura 

povpraševanja. Relativno se pove�uje povpraševanje po tistih proizvodih in storitvah, ki jih 

iš�ejo starejši prebivalci, ter zmanjšuje povpraševanje po tistih, ki jih potrebujejo mlajši. 

Glede na izkušnje razvitejših držav lahko povzamemo, da se je tega problema treba lotiti 

dolgoro�no, s celovito prebivalstveno politiko, ki bo imela oblikovane jasno zastavljene cilje, 

z razli�nimi vrstami ukrepov, in sicer na vseh podro�jih, ki se nanašajo na položaj staršev in 

družin. Ukrepi morajo biti takšni, da jih bomo lahko merili in nadzirali ter spremljali njihovo 

dejansko izvajanje. Država mora tako sprejeti svojo odgovornost za družino in omogo�iti 

takšne pogoje, da se bodo mladi lažje ter hitreje odlo�ali za starševstvo, in jih spodbuditi k 

lažjemu odlo�anju za ve� otrok. Oblikovati mora širšo družinsko politiko, ki bo zajemala 

razli�na podro�ja, od ureditve trga dela za mlade in zagotovitve konkuren�nosti staršev na 

tem trgu (še posebej mater), na podro�ju pokojninskega in invalidskega varstva bi morala 

upoštevati število vzdrževanih otrok, oblikovati dav�ni sistem, ki bo zagotavljal ve� olajšav 

za družinske �lane, zagotoviti bolj u�inkovito stanovanjsko in šolsko politiko itd. (Merše 

2007, 64–68). Država bo morala poskrbeti tudi za razli�ne spodbude rodnostnega obnašanja 

Slovencev, pri �emer pa ne mislimo le na materialne ugodnosti, temve� tudi na ozaveš�anje in 

izobraževanje Slovencev že v zgodnji otroški dobi o pomenu družine (Josipovi� 2003b, 8).  
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3 GIBANJE RODNOSTI V SLOVENIJI IN EVROPI  

Tretje poglavje naloge je namenjeno predstavitvi gibanja rodnosti. V ta namen smo najprej na 

podlagi statisti�nih podatkov, dostopnih na spletnem portalu SURS, analizirali rodnost v 

Sloveniji. Sledita prikaz in analiza podatkov rodnosti v Evropi po posameznih državah, ki 

smo jih povzeli prek spletnega portala Eurostat. V zadnji to�ki nadalje primerjamo rodnost v 

Sloveniji z Evropo.  

3.1 Rodnost v Sloveniji  

Trend zniževanja živorojenih otrok je v Sloveniji prisoten že ve� kot 100 let. Najbolj je 

intenziven po letu 1980, ko je celotna stopnja rodnosti padla pod vrednost 2,1, s �imer se še 

zagotavlja obnavljanje prebivalstva (SURS 2010, 18).  

Rodnost v Sloveniji je v zadnjih 60 letih zelo upadla, in sicer z dobrih 32 tiso� živorojenih 

otrok leta 1955 na slabih 22 tiso� rojstev v letu 2011. S slike 1 je razviden mo�an upad rojstev 

od leta 1980 naprej, ko se je rodilo še 29.902 otrok. Najnižja rodnost je bila v letih 2001, 2002 

in 2003, in sicer se je v teh letih rodilo le še dobrih 17 tiso� otrok. Temu obdobju nizke 

rodnosti je sledil po�asen dvig. V letu 2006 se je rodilo že 1.611 ve� otrok kot v letu 2003, v 

letu 2008 pa je bilo že skoraj 22 tiso� rojstev, kar je za skoraj 4.500 novorojen�kov ve� kot v 

obdobju najnižje rodnosti pri nas. V letu 2011 je po nekajletnem rahlem dvigu rodnosti 

ponovno zaslediti rahel upad, in sicer se je v tem letu rodilo skoraj 400 otrok manj kot leto 

poprej, v letu 2012 pa je na svet privekalo 21.938 novorojen�kov, kar je samo 9 manj v 

primerjavi s prejšnjim letom. 

 
Slika 1: Živorojeni v obdobju od leta 1954 do leta 2011, v Sloveniji 

Vir: SURS 2014a. 
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Pogled skozi celotno obdobje od leta 1954 do leta 2011 nam pokaže, da se je število 

novorojenih otrok znižalo za skoraj ve� kot tretjino (31 %), medtem ko je razlika med najbolj 

rodnim letom 1955 in letom 2003, ko je to bilo na najnižji ravni, skoraj za polovico oziroma 

za 46 % nižje. �e pa pogledamo število novorojenih otrok v letih po osamosvojitvi Slovenije, 

vidimo, da je bilo najbolj rodno leto 2010, ko se je rodilo dobrih 22 tiso� otrok, najmanj pa 

leto 2003, ki velja za leto, v katerem je na svet privekalo najmanj Slovencev.  

Podobno kot število rojenih otrok se giblje tudi celotna stopnja rodnosti. To je, kot je že v 

za�etku naloge povedano, kazalnik obnavljanja ali reprodukcije prebivalstva. Kot je razvidno 

s slike 2, je najvišjo vrednost ta kazalnik dosegel v letih 1954 in 1955, ko je bila njegova 

vrednost 2,58.  

 
Slika 2: Celotna stopnja rodnosti v obdobju od leta 1954 do leta 2011, v Sloveniji 

Vir: SURS 2014b. 

Obnavljanje oziroma rast prebivalstva je bila zagotovljena vse do leta 1980, po tem letu pa je 

kazalnik padel pod vrednost 2,1. Najnižjo vrednost je dosegel v letih 2001, 2002 in 2003, ko 

je znašal 1,2. To pomeni, da so slovenske matere v svojem rodnem obdobju rodile v 

povpre�ju 1,2 otroka, kar je za ve� kot polovico manj kot v letih 1954 in 1955. V letu 2012 je 

ta kazalnik nekoliko višji, in sicer 1,58, vendar še vedno pod pragom, ki zagotavlja 

obnavljanje slovenskega prebivalstva. 

Materinstvo je do za�etka leta 2011 izkusilo kar 663.127 slovenskih mater, ki so rodile 

1.348.967 otrok. To pomeni, da je vsaka Slovenka rodila v povpre�ju dva otroka. Matere, ki 

so danes stare med 70 in 79 let, so rodile v povpre�ju 2,08 otroka, s �imer je bil izpolnjen 

pogoj za enostavno reprodukcijo, medtem ko mlajše generacije žensk tega ne zagotavljajo ve� 

in je kazalnik splošne stopnje rodnosti bistveno nižji, kot je ta zahtevan za obnavljanje 

generacij. Delež Slovenk (15,2 %), ki so v �asu svojega rodnega obdobja rodile štiri ali ve� 

otrok, je najve�ji med materami, ki so bile rojene pred letom 1930. Mlajše generacije žensk, 
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stare med 20 in 29 let, vstopajo v materinstvo kasneje, kot je bilo to zna�ilno za njihove 

matere. Nadalje 76 % žensk med 20. in 29. letom starosti še niso rodile, medtem ko se ta 

delež med Slovenkami, starimi med 30 in 39 let, bistveno zniža, in sicer kar na 24,2 %. Tako 

so matere v starosti 35 let že štiri od petih žensk (SURS 2013a, 18). 

Preglednica 1: Povpre�na starost matere ob rojstvu prvega otroka in pri vseh rojstvih 

Leto Ob rojstvu prvega otroka Pri vseh rojstvih 

1955–1959 24,7 28,1 

1960–1964 24,5 28,1 

1965–1969 23,7 27,0 

1970–1974 23,0 25,9 

1975–1979 22,9 25,4 

1980–1984 23,0 25,4 

1985–1989 23,3 25,7 

1990–1995 24,4 26,6 

1996–2000 25,9 27,9 

2001–2005 27,3 29,0 

2006 27,9 29,7 

2007 28,2 29,9 

2008 28,4 30,1 

2009 28,5 30,1 

2010 28,7 30,3 

2011 28,8 30,4 

2012 28,9 30,5 

Vir: SURS 2012b. 

V nasprotju z rodnostjo in kazalnikom reprodukcije prebivalstva, ki sta iz leta v leto nižja, 

naraš�a povpre�na starost matere. Iz preglednice 1 je razvidno, da je bila pred nekaj ve� kot 

50 leti povpre�na starost matere dobrih 28 let (pri vseh rojstvih), medtem ko so v tem obdobju 

prvega otroka rodile ženske, mlajše kot 25 let. Po�asi se je povpre�na starost matere 

zmanjševala. Najmlajše matere so bile Slovenke, ki so rodile sredi 70. let prejšnjega stoletja, 

in sicer so bile pri prvem porodu stare slabih 23 let oziroma dobrih 25 let po vseh rojstvih. Po 

tem obdobju pa je povpre�na starost ženske pri porodu za�ela naraš�ati. Vedno manj je bilo 

žensk, ki so rojevale pri starosti manj kot 20 let. Leta 1996 je delež takšnih porodnic znašal 

10 % (Obersnel Kveder idr. 2001, 12). Proces odlaganja materinstva v kasnejša leta se v 

Sloveniji še ni kon�al. V letu 2010 je celotna stopnja rodnosti znašala 1,57, kar je najvišja 

vrednost v zadnjih 22 letih. V letu 2011 je sicer padla za 0,01, v letu 2012 pa narasla na 

vrednost 1,58. Stopnja rodnosti žensk, mlajših od 25 let, je v letu 2010 v primerjavi z letom 

prej ostala na enaki ravni, medtem ko se je stopnja rodnosti mater, starejših od 25 let, 

pove�ala. V tem letu se je ve�ina otrok rodila materam, starim 30 let. Povpre�na starost 
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ženske pri porodu je bila 30,3 leta in se je v letu 2012 še zvišala, na 30,5 leta. Prvorodke so 

bile v letu 2010 v povpre�ju stare 28,7 leta, v letu 2012 pa že skoraj 29 let, kar je najve� po 

drugi svetovni vojni. Polovica vseh rojenih otrok (49,2 %) je bila prvega reda in ve� kot 

tretjina (36,7 %) drugega reda. Vsak deseti otrok pa je bil tretji otrok v družini (Eurostat 

2011a, 58). 

Danes je mati, ki prvi� rodi, v povpre�ju stara že skoraj 29 let, medtem ko je mati po rojstvu 

vseh svojih otrok v povpre�ju že presegla mejo tridesetih let. Tako so danes slovenske matere 

kar šest let starejše kot pred tridesetimi leti. Takšen trend gre pripisati daljšemu izobraževanju 

žensk. Poleg staranja slovenskih mater pa je opaziti tudi (slika 3), da imajo bolj izobražene 

ženske manj otrok, pove�uje pa se tudi delež žensk, ki se sploh ne odlo�ajo za naraš�aj 

(SURS 2013a, 19). 
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Slika 3: Rodnost žensk, starih 30 ali ve� let, po izobrazbi, v Sloveniji, do leta 2011 

Vir: SURS 2013a, 19. 

Slovenska družina ima v povpre�ju vsako leto manj �lanov družine. S slike 4, kjer je podan 

prikaz na podlagi zbranih podatkov s popisom prebivalstva v letih 1971, 1981, 1991, 2002 in 

2011, je razvidno, se je povpre�no število �lanov družine v obdobju 40 let zmanjšalo za 

dobrih 13 odstotnih to�k. V letu 1971 je povpre�na slovenska družina štela 3,35 �lana 

družine, danes pa jih samo še 2,9.  
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Slika 4: Povpre�no število �lanov družine v Sloveniji, po popisih 1971, 1981, 1991, 2002 

in 2011 
Vir: Rener idr. 2006, 36; SURS 2013a. 

Opazno je, da se zmanjšuje število velikih družin, ki imajo 3 ali ve� otrok. Pove�uje pa se 

število družin z enim otrokom in brez otrok.  

 
Slika 5: Družine po številu otrok v Sloveniji, v letu 2011 

Vir: SURS 2013a, 38. 

S slike 5 je razvidno, da je bilo v letu 2011 družin s tremi ali ve� otroki 6,5 % oziroma 

37.034. Naraš�a pa število družin z enim otrokom (41 %) in družin brez otrok (24,3 %). V 

slednjo kategorijo spadajo družine v obdobju t. i. praznega gnezda, to so družine, ko so otroci 

že odšli od doma, kakor tudi mlade družine, kjer se partnerja nista oziroma se še nista odlo�ila 

za naraš�aj. Tako torej ne moremo trditi, da število družin brez otrok naraš�a zaradi mlajših 

parov, ki se še niso oziroma se ne bodo odlo�ili za svoje nasledstvo. Je pa v Sloveniji opaziti 



  28 

trend, da se mladi vse kasneje odlo�ajo za otroke (Rener idr. 2006, 37). To smo lahko 

ugotovili tudi pri povpre�ni starosti matere, ki se je v treh desetletjih postarala za kar šest let.  

Preglednica 2: Družine, statisti�ne regije, Slovenija, 1. 1. 2011 

Statisti�na regija % družin s 3 ali ve� otroki 

Gorenjska  11,3 

Goriška 9,3 

Jugovzhodna Slovenija 11,6 

Koroška 7,2 

Notranjsko-kraška 9,3 

Obalno-kraška 5,2 

Osrednjeslovenska  9,7 

Podravska 6,3 

Pomurska 6,6 

Savinjska 8,0 

Spodnjeposavska 9,2 

Zasavska 6,1 

Slovenija 8,6 

Vir: SURS 2013a, 40. 

V letu 2011 se je rodilo 21.947 otrok, od tega skoraj tri tiso� v ob�ini Ljubljana, sledijo ji 

ostale ve�je ob�ine – Maribor z 970 novorojen�ki, Kranj s 662 dojen�ki, Koper in Celje z 

malo ve� kot 500 otroki, v Novem mestu pa se je rodilo 432 otrok. Najmanj otrok (manj kot 

10) se je leta 2011 rodilo v ob�inah Veržej, Šalovci, Osilnica, Jezersko, Sol�ava in Kobilje. V 

ob�ini Kostel je v letu 2011 na svet prišel en novorojen�ek, medtem ko v ob�ini Hodoš v tem 

letu sploh ni bilo novorojenih otrok. �eprav je v letu 2011 najve� otrok na svet privekalo v 

Ljubljani, pa je to tudi ob�ina, kjer je najve�ji delež žensk, ki se še niso odlo�ile za 

materinstvo, in sicer je takšnih kar tretjina (32,2 %) vseh, žive�ih v Ljubljani. Ob�ina, ki se 

lahko pohvali z najve�jim deležem mater, je Ribnica na Pohorju. V tej ob�ini se je za 

materinstvo odlo�ilo že 82,1 % vseh žensk, od tega jih je ve� kot desetina, ki so rodile štiri ali 

ve� otrok. Za najbolj prijazno ob�ino do otrok bi lahko razglasili ob�ino Gorenja vas - 

Poljane, ki se ponaša z najve�jim deležem žensk (15,1 %), ki so rodile štiri ali ve� otrok, prav 

tako ima ta ob�ina najve� velikih družin, in sicer kar 124, ki štejejo šest ali ve� �lanov, ter 

najve�ji delež mladih (do 14 let) med vsemi prebivalci, in sicer dobrih 20 %. To pa je tudi ena 

izmed redkih ob�in, kjer je število mlajšega prebivalstva še vedno ve�je od števila starejših. 

Vsem slovenskim ob�inam pa je enotno, da prevladuje delež žensk, ki so rodile dva otroka, in 

sicer se ta giblje med dobrimi 30 do 40 %. Povpre�no število otrok se med slovenskimi 

ob�inami giblje od 1,97, kar je za skoraj 30 % nad slovenskim povpre�jem, ki je v letu 2011 

znašal 1,51, do 1,25 otroka na eno Slovenko. Nad slovenskim povpre�jem je 170 ob�in, pri 

�emer ima ob�ina Gorenja vas - Poljane najvišje povpre�je, in sicer skoraj dva otroka na eno 
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žensko. Visoko nad povpre�jem so še ob�ine Loški Potok (1,95), Žetale (1,94), Ribnica na 

Pohorju (1,92) in Vitanje (1,9). Preostalih 40 ob�in pa je pod povpre�jem. Z najnižjim 

povpre�jem se sre�ujejo v ljubljanski ob�ini, kjer ena ženska skrbi v povpre�ju za enega in 

�etrt otroka. Podobno je tudi v ostalih ve�jih ob�inah – Maribor ima povpre�je v višini 1,3 in 

Piran 1,35 otroka na eno mater, Celje ter Koper pa 1,38 (SURS 2012a).  

Demografska podoba Slovenije se je v zadnjih desetletjih zelo spremenila. Prebivalstvo se vse 

bolj stara. Ob prvem popisu prebivalstva, leta 1948, je bila dobra tretjina celotne slovenske 

populacije mlajša od 15 let, medtem ko je bil delež starejšega prebivalstva, starega 65 let ali 

ve�, slabih 8 %. Danes, dobrih 60 let kasneje, pa je stanje ravno obratno. Slovenija ima ve� 

starega kot mladega prebivalstva. S slike 6 je razvidno, da je od sredine leta 2003 delež 

prebivalcev, starejših od 65 let, prvi� presegel delež mlajše populacije. Delež starejšega 

prebivalstva je v letu 2013 znašal 17,1 %, od tega je bila skoraj tretjina (26,8 %) starejših od 

80 let, medtem ko je bil delež mladih 14,5 % (SURS 2013c). 

 
Slika 6: Delež mladega (do 15 let) in starejšega (65 let in ve�) prebivalstva ob popisih, v 

Sloveniji 
Vir: Vertot 2010, 9; SURS 2013c. 

V letu 2011 je bil indeks staranja 116,8, kar pomeni, da je na 100 oseb, mlajših od 15 let, 

živelo skoraj 117 starejših od 65 let. Ob�in, ki imajo delež mlajšega prebivalstva nad 

slovenskim povpre�jem, je kar 113, tj. ve� kot polovica vseh slovenskih ob�in. Z najve�jim 

deležem se ponaša ob�ina Gorenja vas - Poljane, sledijo Komenda, Morav�e, Škocjan, 

Vodice, Dol pri Ljubljani in Škofljica. Pri tem gre pretežno za ob�ine, ki so v okolici 

Ljubljane. To pomeni, da so si v teh ob�inah mlade družine uredile dom, medtem ko se vozijo 

na delo v Ljubljano. Takšno razmerje je posledica pretirano dragih stanovanj v Ljubljani, po 

drugi strani pa je Ljubljana ob�ina z najve� registriranimi podjetji. Obstaja pa tudi ve� ob�in, 

ki imajo delež mladega prebivalstva veliko pod povpre�jem. Ob�ina, ki ima najve�ji delež 

starejšega prebivalstva, je ob�ina Kostel. Ta delež znaša 27 % in bistveno presega slovensko 
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povpre�je. Med ob�ine s starejšim prebivalstvom sodijo še Osilnica, Šalovci, Lendava, Bovec, 

Kobarid in še 94 ob�in, ostale pa so pod povpre�jem. Takšno razmerje pa ne gre pripisati 

samo nižji rodnosti, temve� je zaradi vse ve�jega zavedanja o zdravem pomenu življenja in 

boljšega zdravstva pri�akovana življenjska doba Slovenca oziroma Slovenke vsako leto višja 

(SURS 2012a).  

3.2 Rodnost v Evropi  

V letu 2012 je bilo v državah �lanicah EU - 28 rojenih 5,2 milijona otrok, kar je skoraj 240 

tiso� oziroma 5 % manj v primerjavi z letom 2008, ko se je pri�ela svetovna finan�na in 

gospodarska kriza. �e te podatke primerjamo z letom 1960, ko se je v Evropi rodilo 7,5 

milijona otrok, vidimo, da se je ta številka zmanjšala za kar 31 odstotnih to�k.  

 
Slika 7: Živorojeni v EU - 28, v obdobju od leta 1961 do leta 2012 

Vir: Eurostat 2014b. 

Najve� otrok je bilo rojenih v letu 1964, in sicer 7,8 milijona. Nato pa je število 

novorojen�kov iz leta v leto po�asi upadalo ter leta 2002 doseglo najnižje število 

novorojen�kov, in sicer le še 5 milijonov. V primerjavi z najbolj plodnim letom 1964 je ta 

upad znašal kar dobro tretjino (35,6 %). Tako vidimo, da je upo�asnitev rasti evropskega 

prebivalstva deloma posledica tudi vse nižje rodnosti. Po letu 2002 je sledila rast novorojenih 

otrok, in sicer do leta 2008, ko se je rodilo slabih 5,5 milijona novorojen�kov. Nato pa je 

ponovno nekoliko upadlo, kar gre verjetno pripisati odzivu nekaterih evropskih staršev na 

svetovno finan�no in gospodarsko krizo (Eurostat 2011b; Eurostat 2014b). 
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Slika 8: Celotna stopnja rodnosti v EU - 28, v obdobju od leta 2001 do leta 2012 

Vir: Eurostat 2014c. 

Države EU - 28, ki so imele v 80. letih prejšnjega stoletja celotno stopnjo rodnosti nad 2,1, so 

bile Irska (2,6), Romunija (2,3), Slovaška (2,2) in Švedska (2,1), kasneje v 90. letih pa je tudi 

njim po�asi padla pod kazalnik reprodukcije prebivalstva (Hoorens idr. 2011, 10). S slike 8 je 

razvidno, da je bila raven celotne stopnje rodnosti najnižja v letu 2002, ko je evropska ženska 

v povpre�ju rodila skoraj enega in pol otroka (1,46). Temu je sledil po�asen dvig v vseh 

državah �lanicah EU - 28, tako da je ta dosegla najvišjo raven v letu 2008, in sicer 1,61 otroka 

na eno žensko. Po letu 2008 pa je vrednost ponovno po�asi upadala in v letu 2012 znašala le 

še 1,58 otroka na žensko. V letu 2012 je bila najvišja stopnja totalne rodnosti med �lanicami 

EU - 28 na Irskem in v Franciji (2,01), sledijo Anglija (1,92), Švedska (1,91) in Norveška 

(1,85). Pod evropskim povpre�jem je bilo nadalje kar 18 držav, od tega je imela najnižjo 

stopnjo rodnosti Portugalska (1,28). V Evropi pa sta imeli najvišji kazalnik obnavljanja 

prebivalstvo Tur�ija (2,09) in Islandija (2,4) (Eurostat 2013b). Podatki o celotni stopnji 

rodnosti kažejo, da imajo vzhodne, južne in nemško govore�e evropske države najnižjo 

stopnjo rodnosti. Na primer, v Nem�iji se giblje zadnjih deset let okoli 1,4 otroka na žensko, 

medtem ko so matere z višjo stopnjo rodnosti iz severnega in zahodnega dela Evrope. Tako 

lahko re�emo, da imajo evropske države dve razli�ni »hitrosti« rodnosti (Hoorens idr. 2011, 

10). 

Pri pregledu svetovne rodnosti pa je Evropa poleg vzhodne Azije celina, kjer je stopnja 

rodnosti izredno nizka. Vse države s celotno stopnjo rodnosti pod vrednostjo 1,4 namre� 

izhajajo z teh dveh celin. Podatki za leto 2011 kažejo, da je bila najnižja stopnja rodnosti na 

Kitajskem, in sicer je ena ženska rodila 1,1 otroka, sledijo Latvija (1,2), Hongkong, Koreja, 

Singapur, Bosna in Hercegovina, Madžarska ter Romunija z 1,3 otroka na žensko. Najvišjo 

stopnjo rodnosti na svetu pa dosegajo države osrednje Afrike. Ženska v Gvineji Bissau v 

povpre�ju rodi 7,4 otroka, v Nigeriji pa 7,0. Druga�na slika pa je v južni Afriki, kjer sicer 



  32 

stopnja še zagotavlja rast prebivalstva, je pa ta v primerjavi z državami saharske Afrike 

bistveno nižja in znaša 2,5 otroka na žensko. Visoko stopnjo rodnosti dosegajo tudi nekatere 

azijske države, in sicer Vzhodni Timor (5,7), Jemen (5,2) in Afganistan (5,1) (United Nations 

2013, 3–4). Iz navedenega je razvidno, da je rast prebivalstva demografsko zelo 

neuravnotežena. Države Afrike in Azije, razen vzhodnega dela, imajo izredno visoko stopnjo 

rodnosti, kar prispeva k rasti svetovnega prebivalstva, medtem ko evropske države, Severna 

Amerika, vzhodni del Južne Amerike, Avstralija in države vzhodne Azije mo�no znižujejo 

povpre�no stopnjo celotne rodnosti. Gre za razmerje med razvitimi in manj oziroma 

nerazvitimi državami sveta.  

 
Slika 9: Celotna stopnja rodnosti v svetu 

Vir: Wikipedia 2014. 

V zadnjih 30 letih se je povpre�na starost nose�nic ob�utno dvignila. S slike 11 je razvidno, 

da se je ta v zadnjem desetletju dvignila za ve� kot eno leto. V letu 2012 je povpre�na starost 

matere pri vseh rojstvih v državah �lanicah EU - 28 znašala malo ve� kot 30 let (30,1). 

Najstarejše matere so Španke, Švicarke, Italijanke in Irke, ki so rojevale v povpre�ju stare ve� 

kot 31 let. Najmlajše pa so Bolgarke in Romunke, ki so v povpre�ju rojevale pri starosti 27 

let. Razlika med najstarejšimi in najmlajšimi materami držav �lanic EU - 28 je 4,5 leta, med 

evropskimi materami pa kar 6,8 leta. Najstarejše matere v Evropi pa so v San Marinu, in sicer 

je njihova povpre�na starost kar 32,6 leta, najmlajše pa Azerbajdžanke, in sicer so v 

povpre�ju rojevale pri starosti 25,8 leta (Eurostat 2011b; Eurostat 2014b).  
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Slika 10: Povpre�na starost mater, vsa rojstva, v EU - 28 

Vir: Eurostat 2014d. 

Analize na svetovni ravni kažejo, da se je v državah z visoko stopnjo rodnosti v zadnjih 30 

letih povpre�na starost matere stalno zniževala, medtem ko je v državah z nizko stopnjo ta 

naraš�ala. Pri materah v državah s povpre�no stopnjo rodnosti je bilo od leta 1970 do 1990 

zaznati mo�no znižanje povpre�ne starosti, v zadnjem desetletju pa ponovno naraš�anje, 

vendar je povpre�na starost teh mater še vedno nižja kot pa v državah z nizko rodnostjo. 

Državam z visoko in nizko stopnjo rodnosti je skupno to, da so njihove matere v povpre�ju 

najstarejše. Vzroki za to so razli�ni. Matere v državah z nizko rodnostjo se pozno odlo�ajo za 

otroke in prelagajo materinstvo na kasnejši �as, medtem ko je rodno obdobje v državah z 

visoko rodnostjo daljše. Visoko povpre�no starost matere imajo predvsem države Evrope, 

severne Afrike, zahodne Azije in Avstralija. Države z nizko povpre�no starostjo matere pa so 

predvsem države Azije, vzhodne Evrope, latinske Amerike in karibske države (United 

Nations 2013, 12–13). 

V letu 2013 je bilo celotno prebivalstvo EU - 28 sestavljeno iz 15,6-odstotnega deleža mladih, 

kar 18,2 % prebivalstva, starejšega kot 65 let, in 66,6 % delovno aktivnega prebivalstva. Med 

�lanicami EU - 28 je najve� mladega prebivalstva na Irskem, in sicer 21,9 %, najmanj mladih 

pa je v Nem�iji (13,1 %), Bolgariji (13,6 %) in Italiji (14,0 %), kjer je tudi najve�ji delež 

starega prebivalstva (65 let in ve�), in sicer v Italiji kar 21,2 %, v Nem�iji 20,7 % in v 

Bolgariji 19,2 %. Država EU - 28 z najnižjim deležem starega prebivalstva pa je Irska 

(12,2 %). Med evropskimi državami je Azerbajdžan država z najnižjim deležem starega 

prebivalstva, in sicer ga je le 5,8 % celotne populacije, Tur�ija pa ima najve�ji delež mladega 

prebivalstva, in sicer skoraj �etrtino celotnega turškega prebivalstva (Eurostat 2013a;  

Eurostat 2014a).  
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Slika 11: Delež mladega (do 15 let) in starejšega (65 let in ve�) prebivalstva, v EU - 28 

Vir: Eurostat 2013a; Eurostat 2014a. 

S slike 11 je razvidno, da sta bila v letu 2004 delež starejšega prebivalstva (65 let in ve�) in 

delež mladega prebivalstva v EU - 28 izena�ena, in sicer sta znašala 16,3 %, v letu 2005 pa je 

delež starejšega prebivalstva (16,8 %) že presegel delež mladih (16,0 %) (Eurostat 2014a). 

Evropa skupaj s še nekaterimi državami sveta doživlja velike spremembe prebivalstvene 

strukture. Evropejci živijo daljše in bolj zdravo življenje kot v preteklosti, kar gre pripisati 

boljšemu zdravstvu ter zavedanju prebivalstva o pomenu zdravega na�ina življenja. Pri�akuje 

se, da se bo ta vzorec v prihodnosti še nadaljeval. Prebivalstvo EU - 28 je v letu 2013 

predstavljalo 507 milijonov ljudi, od tega je bilo kar 92 milijonov starejših od 65 let. Poleg 

EU - 28 pa so države z visokim deležem starega prebivalstva še Rusija, Združene države 

Amerike in Japonska, ki ima v svetovnem merilu najstarejše prebivalstvo. Iz preglednice 3 

razvidno, da je bil v letu 2010 delež starejšega prebivalstva (65 do 79 let) v Evropi še enkrat 

ve�ji od svetovnega povpre�ja, delež prebivalstva 80 let in ve� pa skoraj dvakrat ve�ji. Poleg 

Evrope je bila nad povpre�jem še Severna Amerika, ostale celine pa so bile pod svetovnim 

povpre�jem. Podatki za leto 2010 sicer kažejo, da relativno malo ljudi, starejših od 80 let, živi 

v gospodarsko razvijajo�ih se državah, vendar pa se že kažejo znaki staranja tega prebivalstva 

predvsem v Južni Ameriki in Aziji, kjer se stopnja rodnosti po�asi znižuje, prav tako se 

zvišuje pri�akovana starost prebivalstva, kar bo imelo za posledico �edalje starejše 

prebivalstvo (Eurostat 2012, 18–21; Eurostat 2014a).  
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Preglednica 3: Svetovna demografska gibanja in delež starejšega prebivalstva 

 
Celotna 

populacija v 

1000 

Delež starejšega prebivalstva glede na 

celotno populacijo 

50–64 let 65–79 let 80 let in ve� 

1990 2010 1990 2010 1990 2010 

Svet 6.895.889 10,5 13,0 5,1 6,1 1,1 1,5 

Afrika 1.022.234 7,1 7,6 2,8 3,1 0,3 0,4 

Azija  4.164.252 9,7 12,9 4,3 5,6 0,7 1,1 

Evropa 738.199 17,2 19,4 9,9 12,0 2,8 4,2 

Južna Amerika in Karibi 590.082 8,7 11,9 4,1 5,4 0,8 1,4 

Severna Amerika 344.529 13,1 18,9 9,6 9,3 2,7 3,8 

EU - 27 501.102 16,7 19,1 12,3 12,7 3,1 4,7 

Brazilija 194.946 8,8 12,9 3,8 5,5 0,6 1,5 

Kitajska 1.341.335 10,6 16,2 5,1 6,8 0,9 1,4 

Indija 1.224.614 8,8 11,0 3,4 4,3 0,4 0,7 

Indonezija 239.871 8,9 11,1 3,3 4,8 0,4 0,7 

Japonska 126.536 18,3 20,6 9,6 16,4 2,3 6,3 

Rusija 142.958 18,2 20,0 8,1 9,9 2,1 2,9 

Združene države Amerike 310.384 13,0 18,8 9,7 9,3 2,8 3,8 

Vir: Eurostat 2012, 21. 

Pogled na celotno sliko rodnosti v EU - 28 oziroma v Evropi nam pokaže, da je Nem�ija kot 

ena vodilnih evropskih držav država z zelo nizko stopnjo rodnosti. V letu 2012 je znašala le 

1,38, nižjo so imele le še San Marino (država z najnižjo stopnjo rodnosti – 1,26), Portugalska, 

Moldavija, Poljska, Španija, Gr�ija, Madžarska in Slovaška. Povpre�na starost nemške matere 

je 30,6 leta, prvega otroka pa rodijo pri dobrih 29 letih. Nem�ija je tudi država, ki ima najnižji 

delež mlade populacije (13,1 %) in zelo visok delež starega prebivalstva (20,7 %). S podobno 

strukturo prebivalstva je tudi Italija, kjer je delež mladih le 14 %, starejše populacije (65 let in 

ve�) pa kar 21,2 %, kar jih uvrš�a v sam vrh. Italijanke so ene izmed starejših, mater v 

povpre�ju rodijo pri 31,4 leta. V zadnjem desetletju se je stopnja rodnosti nekoliko pove�ala. 

Leta 1995 je bila najnižja in je znašala le 1,19 otroka, leta 2012 pa 1,43. Prispevek k temu so 

v veliki meri doprinesle tujke oziroma migrantke, katerih stopnja rodnosti je v letu 2009 

znašala kar 2,23 leta (Eurostat 2011a, 27). Država EU - 28, ki se lahko poleg Francije pohvali 

z najvišjo stopnjo rodnosti, je Irska. V letu 2012 je znašala 2,01. Prav zaradi visoke stopnje 

rodnosti za evropske razmere pa je to tudi država, katerih matere so v povpre�ju stare 31,5 

leta, kar jih uvrš�a med najstarejše matere EU - 28, starejše so le še Španke. Irska pa je hkrati 

tudi država z ve�jim deležem mladih v primerjavi s starejšo populacijo. Mlajšo starostno 

strukturo prebivalstva imata le še Azerbajdžan, ki ima 22,3 % mladih in 5,8 % starega 

prebivalstva, kar je tudi najnižji delež med evropskimi državami, ter Tur�ija, ki ima najvišji 

delež mlade populacije, in sicer 24,9 % in 7,5 % starega prebivalstva. To je tudi država, ki 
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ima v Evropi najvišjo stopnjo rodnosti, in sicer 2,09, kar je tik pod pragom, ki zagotavlja 

obnavljanje prebivalstva (Eurostat 2013a; Eurostat 2014a; Eurostat 2014c; Eurostat 2014d).  

3.3 Primerjava rodnosti v Sloveniji in v Evropi  

V tem delu naloge je predstavljena primerjava rodnosti Slovenije z Evropo oziroma 

povpre�jem EU - 28. Gre za primerjavo v nekaterih klju�nih to�kah rodnosti, in sicer po 

številu živorojenih otrok, celotni stopnji rodnosti ter povpre�ni starosti mater po vseh rojstvih. 

Ob koncu sledi še primerjava starostne strukture slovenskega in evropskega prebivalstva po 

deležu mlade ter stare populacije.  

Slika 12 prikazuje slovenski in povpre�en EU - 28 indeks živorojenih otrok. Vidimo, da se je 

število živorojenih otrok v Sloveniji od leta 2002 do 2004 gibalo nekoliko druga�e, kot je bilo 

povpre�je držav EU - 28. Leta 2001, 2002 in 2003 so po številu živorojenih otrok v Sloveniji 

znana kot leta z najnižjo rodnostjo. Leta 2003 se je rodilo najmanj otrok po 2. svetovni vojni, 

in sicer le dobrih 17 tiso�, indeks živorojenih otrok je bil tako 98,97, medtem ko je bil 

povpre�ni indeks EU - 28 pozitiven in je znašal 100,93.  

 
Slika 12: Primerjava indeksa živorojenih otrok med Slovenijo in EU - 28 

Vir: SURS 2014a; Eurostat 2014b. 

Za EU - 28 je bilo leto 2002 leto z najnižjim številom rojstev, rodilo se je namre� le nekaj ve� 

kot 5 milijonov otrok. Temu obdobju je sledila rast števila novorojen�kov tako v Sloveniji kot 

tudi v državah EU - 28. V letu 2008 pa je bila rast v Sloveniji nekoliko bolj izrazita, in sicer je 

indeks števila novorojenih otrok znašal 110,06, medtem ko je bil povpre�en indeks EU - 28 

102,74. Po tem letu pa je bilo v nekaterih državah EU - 28 zaznati upad rojstev, tako da se je 

povpre�ni evropski indeks znižal in leta 2009 znašal 98,96. V Sloveniji se je število 

novorojenih otrok znižalo leta 2011, in sicer za manj kot 2 %. Upad novorojen�kov bi lahko v 
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nekaterih evropskih državah povezali s svetovno finan�no in gospodarsko krizo, vendar ta 

odziv ni bil za vse evropske države zna�ilen. Lanzieri (2013, 5) je spremembe rodnosti 

povezal z nekaterimi ekonomskimi spremenljivkami. Iskal je korelacijo med znižanim BDP 

kot kazalnikom gospodarske rasti države in znižano celotno stopnjo rodnosti z zamikom do 

treh let. Ugotovil je, da imata Španija in Latvija zelo mo�no korelacijo med tema 

spremenljivkama, in sicer brez zamika, z zamikom enega leta so Bolgarija, Poljska in 

Romunija, z dveletnim zamikom pa so �eška, Danska, Estonija, Gr�ija, Nizozemska, Finska, 

Švedska, Islandija, Norveška in Hrvaška. V nekaterih državah je bila ta korelacija sicer 

negativna, vendar je bila ta zanemarljiva. Prikazal je tudi, kako se je celotna stopnja rodnosti 

prvorodnic in drugorodnic odzvala na krizo. Ob�utiti je razliko, in sicer se je stopnja rodnosti 

pri prvorodkah v primerjavi z drugorodkami v evropskem povpre�ju znižala. Odstotek rojstev 

prvorojencev se je v obdobju 2007–2011 znižal z 48,6 na 48,0. To znižanje je bilo zna�ilno za 

Bolgarijo, Estonijo, Španijo, Litvo, Luksemburg, Anglijo, Švico in Islandijo. Glede na 

ugotovitve Lanzieria bi lahko rekli, da se Slovenija ni oziroma se še ni odzvala na krizo, tako 

kot so se nekatere druge evropske države. Ne vemo pa še to�no, kaj nas �aka, saj se razmere 

pri nas še niso povsem umirile ali bolje re�eno izboljšale, kot so se v nekaterih drugih 

evropskih državah, kjer lahko trdimo, da so že preživeli gospodarsko krizo.  

 
Slika 13: Primerjava celotne stopnje rodnosti med Slovenijo in EU - 28 

Vir: SURS 2014b; Eurostat 2014c. 

Celotna stopnja rodnosti v Sloveniji je bila, kot je razvidno s slike 13, bistveno pod 

povpre�jem EU - 28. Leta 2001 in 2002 je bila le 1,21, leta 2003 se je še nekoliko znižala, in 

sicer na 1,2, ko je bila tudi najnižja po drugi svetovni vojni. Evropsko povpre�je v teh letih se 

je v povpre�ju gibalo okoli enega otroka in pol na žensko. Temu obdobju nizke rodnosti je 

tako v Sloveniji kot tudi v EU - 28 sledil dvig stopnje rasti, in sicer je bil ta dvig v Sloveniji 

nekoliko bolj izrazit, tako da je v letu 2008 v povpre�ju vsaka Slovenka rodila 1,53 otroka, 

povpre�na Evropejka pa 1,61 otroka. Potem pa je v EU - 28 sledila stagnacija oziroma rahel 
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upad rodnosti, kar gre v nekaterih evropskih državah skoraj verjetno pripisati svetovni 

finan�ni in gospodarski krizi. V Sloveniji pa se rodnost na krizo še ni odzvala, saj se je vse do 

leta 2012 po�asi dvigovala in je dosegla evropsko povpre�je, ki je v letu 2012 znašalo 1,58 

otroka na žensko.  

S slike 14 je razvidno, da proces odlaganja rojstev v Sloveniji od leta 2005 poteka bolj 

intenzivno kot v povpre�ju v EU - 28. Povpre�na slovenska mater je v letu 2012 prvi� rodila 

pri skoraj 29 letih, po vseh porodih pa je danes v povpre�ju stara že skoraj 30 let in pol. 

Povpre�je EU - 28 je dobrih 30 let. Tako so Slovenke za pol leta starejše od povpre�ne 

evropske matere. Pred letom 2005 pa so bile Slovenke v povpre�ju mlajše matere. 

  
Slika 14: Primerjava povpre�ne starosti matere, vsa rojstva, med Slovenijo in EU - 28 

Vir: SURS 2012b; Eurostat 2014d. 

Slika 15 nam prikazuje primerjavo mladega in starega prebivalstva slovenske ter evropske 

populacije. Razvidno je, da je Slovenija imela v letu 1990 bolj ugodno starostno strukturo 

prebivalstva kot pa Evropa. Delež mladega prebivalstva je bil ve�ji od povpre�ja EU - 28, 

prav tako je imela manj starejšega prebivalstva. Vendar pa se je delež mladih v primerjavi z 

EU - 28 hitro zmanjševal in leta 1997 že padel pod evropsko povpre�je. Do leta 2003 pa se je 

zmanjšal že za tretjino in bil prvi� nižji od deleža starejšega prebivalstva. Do preobrata v 

starostni strukturi prebivalstva EU - 28 je prišlo leto kasneje kot v Sloveniji. V nasprotju z 

mladim prebivalstvom pa ima Slovenija še vedno nekoliko nižji delež starejšega prebivalstva 

kot EU - 28. Ta je sicer od leta 1990 znašal dobrih 10 % in se je postopoma dvigoval, �eprav 

nekoliko hitreje, kot je bilo to zna�ilno za države EU - 28. 
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Slika 15: Primerjava Slovenije in EU - 28 po deležu mladega (do 15 let) in starejšega (65 

let in ve�) prebivalstva 
Vir: Vertot 2010, 9; SURS 2013c; Eurostat 2013a; Eurostat 2014a. 

Od leta 2006 je bila rast bolj usklajena in je tako v letu 2013 delež slovenskega starejšega 

prebivalstva (65 let in ve�) znašal 17,10 % celotne slovenske populacije, delež evropskih 

starostnikov pa 18,19 % celotnega prebivalstva EU - 28. 
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4 DRUŽINSKA POLITIKA V SLOVENIJI  

V tem poglavju je predstavljena zakonodaja s podro�ja družinske politike. Pri tem so 

podrobneje obravnavani tisti deli zakonov, kjer so dolo�eni posamezne pravice in ukrepi, 

namenjeni družinam z otroki, ZUJF pa jih je sredi leta 2012 oklestil ali celo ukinil. Sledi 

podrobnejša predstavitev ZUJF, kjer je osredoto�enost predvsem na tistih protikriznih 

ukrepih, ki so neposredno vplivali na družinske pravice ter posledi�no na višino dohodkov in 

stroškov družinskega prora�una.  

4.1 Družinska zakonodaja pred krizo  

Slovenija v svoji kratki zgodovini samostojnosti ni imela nikoli sprejete celovite 

prebivalstvene politike, ki bi sledila demografskim razmeram. Ukvarjala se je le z njenimi 

posameznimi elementi, in sicer na podro�ju socialne, ekonomske, izobraževalne, zdravstvene 

in stanovanjske politike (Mala�i� 2013, 28). Osnovo družinske politike je prevzela iz aktov in 

zakonov družinske zakonodaje nekdanje Jugoslavije. V �asu samostojnosti jo je dopolnjevala 

s sodobnejšimi koncepti družine in je kot takšna, ki je v veljavi danes, posledica raznolikih 

zgodovinskih in družbenih vplivov ter izboljšav, napredkov in sprememb na tem podro�ju. 

Osnova družinske zakonodaje je Ustava RS iz leta 1991, dopolnjena oziroma usklajena z 

mednarodnimi konvencijami s podro�ja družinske politike, ki jih je Slovenija ratificirala. 

Družinska politika temelji na Resoluciji o temeljih oblikovanja družinske politike v RS 

(Uradni list RS, št. 40/93) iz leta 1993, ki še vedno v ospredje postavlja moderno nuklearno 

družino. Zavzema se za enakost obeh spolov in omogo�a boljše usklajevanje družinskih ter 

poklicnih obveznosti staršev. Š�iti otrokove pravice v družini in družbi, zavzema se za 

kakovostno življenje otroka, spoštuje avtonomnost družine in individualnost njenih 

posameznih �lanov. Njen temeljni namen pa je, da bi družba vsaj delno prispevala k 

stroškom, ki so povezani z vzdrževanjem otrok in omogo�ala dodatno varstvo družin, ki se 

znajdejo v posebnih situacijah ter stanjih (Rener idr. 2006, 47–48). Glavni cilj pri tem pa je, 

da država želi z družinsko politiko ustvariti takšne pogoje, ki bodo omogo�ali nastanek in 

varnost družine ter njen razvoj (Resolucija o temeljih oblikovanja družinske politike v RS 

1993, 2. �len). 

Na�ela in cilji družinske politike, dolo�eni v resoluciji, posegajo na štiri razli�na podro�ja 

(Rakar idr. 2010, 37–38; Rener idr. 2006, 56–61):  

• na ekonomsko-fiskalno podro�je, in sicer z neposrednimi dajatvami družini oziroma 

finan�nimi transferji, kamor se uvrš�ajo otroški dodatek, starševski dodatek, posebna 

pomo� za invalidne otroke, dodatek za varstvo otrok, ki niso vklju�eni v vrtec, pomo� za 

opremo novorojenca, dav�ne olajšave za vzdrževanega družinskega �lana, znižanje 

tarifnih stopenj in oprostitve pla�evanja prometnega davka. Njihov namen je, da bi olajšali 

materialne probleme družine, prepre�ili, da bi ti vplivale na odlo�itve o rojstvih, ter da bi 

otrokom omogo�ili �im boljše in enake materialne pogoje za življenje;  
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• na podro�je družbenih služb in drugih dejavnosti, ki se delijo na splošne ter personalne 

oziroma posebne storitve. Gre za družbene službe, ki pomagajo družinam oziroma delno 

prevzamejo njene posamezne funkcije. Splošne funkcije izvajajo vrtci in druge predšolske 

dejavnosti, šole ter zdravstveno varstvo. Personalne službe pa izvajajo oziroma nudijo 

pomo� družinam na domu, informiranje in svetovanje staršem, partnerjem, zakoncem ter 

otrokom in druge oblike varstva ter vzgoje otrok s posebnimi potrebami; 

• na podro�je zaposlovanja, kjer država z ukrepi omogo�a normalne pogoje za usklajevanje 

družinskih in poklicnih obveznosti staršev. Med te ukrepe uvrš�amo porodniški dopust in 

dopust za nego ter varstvo otroka in nadomestilo dohodka v �asu tega dopusta, ukrepe, 

povezane s pravico do krajšega delovnega �asa za mlade starše, socialno zavarovanje v 

primeru delne zaposlitve ali za�asne prekinitve dela zaradi nege otroka ter nege in skrbi za 

otroka z motnjami v telesnem in duševnem razvoju; 

• na podro�je stanovanjskega gospodarstva, kjer država pomaga pri reševanju 

stanovanjskega problema družinam z razli�nimi specifi�nimi programi stanovanjske 

preskrbe. Sem uvrš�amo ugodna stanovanjska posojila za mlade družine, sklad za gradnjo 

neprofitnih stanovanj ali financiranje njihove gradnje, subvencioniranje najemnin socialno 

ogroženim družinam in zagotavljanje primernih stanovanjskih standardov. 

Našteta podro�ja družinske politike so zapisana oziroma dolo�ena predvsem v Zakonu o 

starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP, Uradni list RS, št. 110/06, 114/06, 

10/08, 62/10, 99/13), ki je bil sprejet leta 2001, s kasnejšimi dopolnitvami oziroma 

spremembami, in v Zakonu o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (ZZZDR, Uradni list RS, 

št. 26/14), sprejetem leta 1976, s kasnejšimi dopolnitvami oziroma spremembami. ZSDP ureja 

dva sklopa družinskih pravic, in sicer pravice iz naslova zavarovanja za starševsko varstvo in 

pravice do družinskih prejemkov. ZZZDR pa ureja razmerja med starši in otroki, zakonsko 

zvezo, razmerja med starši in otroki ter drugimi sorodniki, posvojitev, rejništvo ter varstvo 

mladoletnih otrok in drugih oseb, ki niso sposobne skrbeti same zase, za svoje pravice in 

koristi. Poleg navedenih zakonov pa ukrepe družinske politike najdemo še v Zakonu o 

delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13), Zakonu o socialnem varstvu (Uradni list 

RS, št. 3/07, 23/07, 41/07, 61/10, 62/10, 57/12) in Zakonu o dohodnini (Uradni list RS, št. 

117/06), Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 

16/07, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12, 57/12), Zakonu o vrtcih (Uradni list RS, št. 

100/05, 25/08, 98/09, 36/10, 62/10, 94/10, 40/12), Zakonu o nacionalni stanovanjski 

var�evalni shemi in subvencijah mladim družinam za prvo reševanje stanovanjskega 

vprašanja. V naštetih zakonih so predpisani ukrepi glede delovnega in stanovanjskega 

podro�ja, podro�ja vzgoje in izobraževanja, dav�ne politike ter socialnega varstva (Rakar idr. 

2010, 39). 

Pravice iz naslova zavarovanja za starševsko varstvo, ki izhajajo iz ZSDP, so starševski 

dopust in starševsko nadomestilo ter pravice iz naslova krajšega delovnega �asa in pravica do 
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pla�ila prispevkov za socialno varnost zaradi starševstva. Vendar pa so v nadaljevanju 

podrobneje opisane le tiste pravice, ki so se po ZUJF-u znižale ali bile celo ukinjene.  

Pravica do starševskega nadomestila po ZSDP zajema porodniško nadomestilo za �as 

porodniškega dopusta, o�etovsko nadomestilo za �as o�etovskega dopusta za 15 dni, 

nadomestilo za nego in varstvo otroka za �as dopusta za nego in varstvo otroka ter 

posvojiteljsko nadomestilo za �as posvojiteljskega dopusta. Pravico do tega nadomestila 

imajo vse osebe, ki imajo pravico do starševskega dopusta in so bile zavarovane po ZSDP 

pred dnevom nastopa posamezne vrste dopusta, in tudi tiste osebe, ki sicer nimajo pravice do 

starševskega dopusta, so pa bile po ZSDP zavarovane najmanj dvanajst mesecev v zadnjih 

treh letih pred uveljavljanjem pravice do starševskega nadomestila. Slednji in tisti 

upravi�enci, ki jim je v �asu starševskega dopusta prenehalo delovno razmerje, so v �asu 

prejemanja starševskega nadomestila tudi obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovani, za 

primer brezposelnosti in za starševsko varstvo, prav tako pa tudi zdravstveno. �len 41. ZSDP 

pri osnovi za izra�un starševskega nadomestila upošteva povpre�no osnovo, od katere so bili 

obra�unani prispevki za starševsko varstvo v zadnjih 12 mesecih, preden so upravi�enci 

podali vlogo za to obliko dopusta. V to osnovo se torej štejejo pla�a, nadomestilo pla�e za 

bolniško odsotnost, nadomestilo za brezposelnost in denarna pomo� v �asu brezposelnosti 

(MDDSZEM 2014a). Ne štejejo pa se prejemki za delo izven rednega dela, povra�ila 

materialnih stroškov, regres za letni dopust, jubilejne nagrade, prejemki v naravi, razen kadar 

pomenijo sestavni del pla�e in so od njih pla�ani prispevki, odpravnine ali drugi prejemki 

zaradi upokojitve, prejemki v obliki delnic, obveznic in drugih vrednostnih papirjev ter vsi 

drugi prejemki. �e upravi�encu niso bili obra�unani prispevki za starševsko varstvo za vseh 

zadnjih 12 mesecev in tistim upravi�encem, ki jim sicer ne pripada starševski dopust, so pa 

bili zavarovani za starševsko varstvo najmanj 12 mesecev v zadnjih treh letih, se kot osnova 

upošteva 55 % minimalne pla�e. Sicer pa znaša starševsko nadomestilo za polno odsotnost z 

dela pred uveljavitvijo ZUJF v višini 100 % osnove oziroma je ta osnova sorazmerna glede na 

delno odsotnost z dela. Zgornja meja starševskega nadomestila z izjemo porodniškega 

nadomestila je dvainpolkratnik povpre�ne mese�ne pla�e v RS, kot je to dolo�eno v ZSDP.  

V drugem B-delu ZSDP pa so urejene pravice do družinskih prejemkov, kamor uvrš�amo: 

• starševski dodatek, ki je namenjen kot denarna pomo� staršem, katerim ne pripada 

starševsko nadomestilo. Pravico do tega dodatka ima eden od staršev 365 dni po 

otrokovem rojstvu. Prvih 77 dni od rojstva ta pravica pripada izrecno mami. Starševski 

dodatek je od 1. julija 2011 do uveljavitve ZUJF znašal 196,49 evra mese�no; 

• pomo� ob rojstvu otroka je enkratna oblika denarnega prejemka, ki je namenjena nakupu 

opreme novorojenca. Prejme ga vsak otrok, katerega mati ali o�e imata stalno prebivališ�e 

v RS. Višina te pomo�i od 1. julija 2011 znaša 280,75 evra oziroma lahko starša namesto 

denarne pomo�i izbereta v enaki vrednosti opremo za novorojen�ka v obliki treh razli�nih 

vrst zavitkov; 
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• otroški dodatek je dopolnilni prejemek, ki je namenjen preživljanju, vzgoji in 

izobraževanju otroka. Njegov namen je ohranitev oziroma ublažitev materialnega položaja 

družin z otroki. Z uvedbo nove socialne zakonodaje v za�etku leta 2012 otroški dodatek ni 

ve� »samostojni prejemek«, temve� je postal del enotnega sistema uveljavljanja pravic iz 

javnih sredstev. Gre torej za selektivno obliko dodatka, ki je odvisen od dohodkov družine 

in vrstnega reda rojstev otrok (Dremelj idr. 2013, 27–28). V 22. �lenu Zakona o 

uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS, Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12, 

57/12, 14/13, 56/13, 99/13) je opredeljeno, da ima pravico do otroškega dodatka eden od 

staršev do dopolnjenega 18. leta starosti otroka, ki ima prijavljeno prebivališ�e v RS. 

Njegova višina je odvisna od dohodkovnega razreda, v katerega se uvrš�a družina glede 

na svoje dohodke, in od števila otrok, ki so upravi�eni do tega dodatka. Glede na 

povpre�ni mese�ni dohodek na osebo, ki ne sme presegati 99 % povpre�ne mese�ne pla�e 

vseh zaposlenih v RS, se upravi�ence tega dodatka razvrsti v osem dohodkovnih razredov. 

Glede na dohodkovni razred, število otrok in glede na to, ali je otrok v osnovni oziroma 

srednji šoli, se dolo�i znesek otroškega dodatka. Najnižji znesek otroškega dodatka do 

uvedbe ZUJF je znašal za prvega otroka v osnovni ali srednji šoli 19,88 evra, medtem ko 

je najvišji dodatek namenjen tretjemu oziroma vsakemu nadaljnjemu otroku, ki obiskuje 

srednjo šolo in znaša 243,55 evra. Otroški dodatek se izjemoma zviša v primeru, ko otroci 

živijo v enostarševski družini, in sicer za 10 %, ter v primeru, da predšolski otrok ni 

vklju�en v organizirano varstvo, in sicer za 20 %. Pri izra�unu upravi�enosti do otroškega 

dodatka se upoštevajo vsi neto dohodki in prejemki, prejeti v preteklem koledarskem letu, 

ter premoženje družine,  

• dodatek za veliko družino je letni prejemek, ki je namenjen družini z vsaj tremi otroki do 

dopolnjenega 18. leta starosti oziroma do dopolnjenega 26. leta starosti, �e imajo otroci 

status u�enca, dijaka, vajenca ali študenta. Njegova višina je odvisna od števila otrok v 

družini. �e družina šteje tri otroke, je višina dodatka od 1. julija 2011 dalje znašala 393,46 

evra, za družino z vsaj štirimi otroki pa je ta dodatek znašal 479,83 evra; 

• dodatek za nego otroka je posebna oblika dodatka za otroka, ki potrebuje posebno nego in 

varstvo. Namenjen je kritju pove�anih življenjskih stroškov zaradi nege prizadetega 

otroka. Do tega dodatka je upravi�en eden od staršev za obdobje, ko nastopajo zdravstveni 

razlogi oziroma do dopolnjenega otrokovega 18. leta starosti. Višina dodatka od 1. julija 

2011 dalje znaša 101,05 evra, za težje duševno ali telesno prizadete pa 202,17 evra 

(MDDSZEM 2014b);  

• delno pla�ilo za izgubljen dohodek, ki je denarni prejemek, namenjen enemu od staršev, ki 

prekine delovno razmerje ali se odlo�i za krajši delovni �as, zaradi nege in varstva otroka, 

ki je težko duševno ali telesno prizadet, ali pa neguje vsaj dva otroka z zmerno duševno 

ali telesno motnjo. Nadomestilo za izgubljeni dohodek je v višini minimalne pla�e 

oziroma sorazmerni del delnega pla�ila, �e dela krajši delovni �as. Država tem staršem 

zagotavlja tudi obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zavarovanje za primer 

brezposelnosti in za starševsko varstvo, ki ga sicer pla�a delodajalec. Pravica do tega 
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družinskega prejemka pripada staršu, dokler so izpolnjeni pogoji oziroma najve� do 

otrokovega dopolnjenega 18. leta starosti.  

Temeljna naloga vrtcev, ki jo dolo�a Zakon o vrtcih (2. �len), je: 
[…] pomo� pri celoviti skrbi za otroke, izboljšanje kvalitete življenja družin in otrok ter 

ustvarjanje pogojev za razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti.  

Eden izmed ciljev politike na podro�ju predšolske vzgoje je tudi stimulativno vplivati na višjo 

stopnjo rodnosti (Zakon o vrtcih, 78). Vrtci in druge ustanove, ki izvajajo program predšolske 

vzgoje, se financirajo z javnimi sredstvi, s sredstvi ustanovitelja, s pla�ili staršev ter z 

donacijami in drugimi viri, kot to dolo�a ZVrt. Delež sredstev, ki jih prispevajo starši, se 

dolo�i na podlagi cene programa, v katerega je otrok vklju�en. Pri tem je treba upoštevati, v 

katerem starostnem obdobju je otrok. V vrtcih predšolska vzgoja namre� poteka v dveh 

starostnih obdobjih, in sicer otroci od enega do treh let spadajo v prvo starostno obdobje, v 

drugem pa so otroci, stari od treh let do vstopa v šolo. Pla�ilo na osnovi cene programa dolo�i 

ob�ina, in sicer na podlagi posebne lestvice, ki je razdeljena v osem pla�ilnih razredov. V te 

razrede razvrstijo delež pla�ila staršev odvisno od dohodka na družinskega �lana v primerjavi 

s povpre�no pla�o na zaposlenega v RS, pri �emer se upošteva premoženje družine. Delež 

sredstev, ki ga prispevajo starši, se med slovenskimi ob�inami razlikujejo, kar je posledica 

dolo�anja cen programov predšolske vzgoje, ki je v pristojnosti posamezne ob�ine. Najvišje 

pla�ilo, ki ga morajo starši pla�ati, je 80 % cene programa. Najmanj pla�ajo starši, katerih 

otrok je uvrš�en v prvi pla�ilni razred, kjer znaša pla�ilo 10 % cene programa. Starši, ki 

prejemajo denarno socialno pomo�, pa so pla�ila vrtca oproš�eni. �e pa sta v vrtec vklju�ena 

vsaj dva otroka iz družine, so starši v tem primeru oproš�eni pla�ila predšolske vzgoje za 

mlajše otroke, za starejšega otroka pa pla�ajo en razred nižjo ceno. Za otroke, ki spadajo v 

drugo starostno obdobje, pa starši skladno z zakonom pla�ajo 50 % cene programa. Do 

uveljavitve slednje dolo�be sploh ni prišlo, saj naj bi se ta uveljavila postopoma, vendar pa jo 

je Zakon o interventnih ukrepih prestavil na (ZIU, Uradni list RS, št. 94/10, 110/11) 

1. januar 2013.  

Stanovanjska politika v Sloveniji je zelo minimalisti�na, kar gre v veliki meri pripisati 

privatizaciji družbenih stanovanj ter pomanjkanju socialnih in neprofitnih najemniških 

stanovanj. Najemniški trg stanovanj je zelo neurejen. V njem prevladujejo tržna najemna 

stanovanja, ki jih lastniki pretežno oddajo na �rno, saj je legalna oddaja podvržena visoki 

obdav�itvi. Slovenija se s takšno stanovanjsko strukturo uvrš�a med evropske države z 

najnižjim deležem najemniških stanovanj. Vse ve� pa je povpraševanja po neprofitnih 

najemniških stanovanjih, kar se vidi v vedno ve�jem številu prosilcev na razpise Javnih 

stanovanjskih skladov ob�in za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem (Rakar idr. 2010, 67). 

V �etrtem a. poglavju Zakona o nacionalni stanovanjski var�evalni shemi in subvencijah 

mladim družinam za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja (ZNSVS, Uradni list RS, št. 

96/07, 40/12) sta opredeljeni subvenciji za mlade družine, ki prvi� rešujejo stanovanjski 
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problem z nakupom ali pa z najemom tržnega stanovanja. Za mlado družino se štejejo družine 

(tudi enostarševske) z vsaj enim otrokom, ki še ni šoloobvezen, kar se ugotavlja le ob prvi 

dodelitvi subvencije, medtem ko se višina dohodka in število družinskih �lanom preverjata 

vsako leto pred dodelitvijo subvencije. Do subvencije kot denarne spodbude so mlade družine 

upravi�ene najve� osem let, pri �emer se za vsako leto dolo�i višina subvencije. V letu 2006 

je subvencija na družinskega �lana znašala 160 evrov, od leta 2007 do 2010 300 evrov, v letu 

2011 pa se je subvencija znižala na 120 evrov (Stanovanjski sklad Republike Slovenije 2011). 

Do subvencije tržne najemnine je upravi�ena mlada družina, ki po uspešno zaklju�enem 

študiju vsaj enega od staršev, ki še ni dopolnil 28 oziroma 30 let, �e je upravi�enec zaklju�il 

doktorski študij in rešuje stanovanjski problem s tržnim najemom stanovanja. Višina 

subvencije predstavlja razliko v višini med tržno najemnino in neprofitno najemnino. 

Subvencijo družina prejema najve� dve leti, pri �emer se status mlade družine ugotavlja le ob 

dodelitvi prve subvencije. 

4.2 Zakon za uravnoteženju javnih financ 

Država je zaradi ekonomske krize v letu 2012 sprejela paket var�evalnih ukrepov, s katerimi 

je poskušala uravnotežiti javne finance. Paket teh ukrepov je oblikovala v Zakonu za 

uravnoteženje javnih financ, ki je za�el veljati z 31. majem 2012. Namen tega zakona je 

zmanjšanje javnega dolga ter gospodarska rast in vzpostavitev dolgoro�nega razvoja 

Slovenije. Tako naj bi postopoma zagotovili vzdržne javne finance in zakonski okvir za 

njihovo u�inkovito upravljanje, makroekonomsko stabilnost ter trajen in stabilen 

narodnogospodarski razvoj države ter pravila za ve�jo fiskalno disciplino (Vlada RS 2012). 

Pri oblikovanju var�evalnih ukrepov je bilo podano ve�je število predlogov, ki pa zaradi 

dogovora oziroma sporazuma s koalicijskimi in razli�nimi socialnimi partnerji niso bili v 

celoti sprejeti. Oblikovali so tri sklope var�evalnih podro�ij, in sicer notranje var�evanje, ki je 

zajemalo organizacijske ukrepe, racionalizacijo stroškov in druge ukrepe za racionalizacijo. 

Drugi sklop var�evanja se je nanašal na prilagoditve delovanja javnega sektorja, in sicer v 

njegovem delovanju ter prilagoditvi pla� javnih uslužbencev. Tretje var�evalno podro�je pa je 

predvidevalo prilagoditve pri programih in politikah, kjer so zajete investicije, subvencije in 

programi ter politika trga dela in socialne varnosti. S temi var�evalnimi ukrepi je vlada 

predvidevala, da bo v letu 2012 privar�evala 818,1 milijona evrov, v letu 2013 pa kar 948,6 

milijona evrov. Dva izmed predlaganih ukrepov, ki nista bila v celoti sprejeta in posegata na 

podro�je družinske politike, sta bila tudi predlog, da se višina starševskega nadomestila za 

nego otroka zniža s 100 % na 90 % za prvih šest mesecev in nato na 80 % za zadnje tri 

mesece, in to, da bi se omejila tudi zgornja meja nadomestila za nego otroka z 2,5- na 1,5-

kratnik povpre�ne pla�e ter pla�ilo vrtca za drugega in ostale otroke po enakih pogojih kot za 

prvega. S tem bi vlada privar�evala v letu 2012 3,1 milijona evrov za starševsko nadomestilo 

in 5,3 milijona evrov zaradi pla�ila vrtca za vse otroke enako. V letu 2013 pa bi ta ukrepa 
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prinesla kar 40,4 milijona evrov privar�evanih sredstev iz naslova starševskega nadomestila in 

21,5 milijona evrov zaradi pla�ila vrtca (MF 2012). 

Sprejeti ZUJF je posegel v kar 39 razli�nih zakonov. Nekateri var�evalni ukrepi imajo trajen 

u�inek, nekateri pa le za�asen. Trajni u�inek imajo ukrepi na podro�ju študentskega dela, 

davka na dobi�ek zaradi spremembe namembnosti in subvencioniranje cene malice. Za�asni 

pa so ukrepi na podro�ju sofinanciranja investicij ob�in, pokojninskega in invalidskega 

zavarovanja, uveljavljanja pravic iz javnih sredstev, starševskega varstva in družinskih 

prejemkov, javnega jamstvenega in preživninskega sklada RS, socialnovarstvenih prejemkov, 

usklajevanja transferjev posameznikom in gospodinjstvom v RS, pla�, povra�il stroškov in 

nekaterih drugih prejemkov zaposlenih ter drugi za�asni ukrepi za omejevanje stroškov v 

javnem sektorju, obdav�itve nepremi�nega premoženja ve�je vrednosti, štipendiranja, davka 

na dodano vrednost in dohodnine. ZUJF je za�asno posegel tudi v štiri zakone, ki urejajo 

družinsko politiko.  

V ZNSVS je brisano celotno poglavje, ki je namenjeno subvencijam za mlade družine kot 

denarne spodbude pri prvem reševanju stanovanjskega problema z nakupom, gradnjo, 

rekonstrukcijo, spremembo namembnosti ali najemom stanovanja. To pomeni, da so 

omenjene subvencije ukinjene, ne glede na to, da jih njihovi upravi�enci še niso izkoristili 

vseh osem let, kot bi jim to sicer pripadalo po prvotnem predlogu. Poleg navedenega je v 

ZNSVS �rtano tudi drugo poglavje, ki je namenjeno podro�ju var�evanja v NSVS. ZUJF je 

izbrisal enega od redkih ukrepov stanovanjske politike in s tem še bolj osiromašil že tako 

siromašno stanovanjsko politiko.  

Nadalje 78. �len ZUJF posega v ZVrt, in sicer v tisti del, ki dolo�a pla�ilo staršev. Pred 

uvedbo ZUJF so starši, ki so imeli v vrtcu vsaj dva otroka, pla�evali za starejšega otroka en 

razred nižjo ceno programa, za mlajše otroke pa so bili oproš�eni pla�ila. ZUJF pa je ta �len 

ZVrt spremenil tako, da od 31. maja 2012 naprej starši, ki imajo v vrtcu hkrati ve� kot dva 

otroka, pla�ajo za starejšega otroka polno ceno programa, dolo�eno glede na njihov dohodek, 

za mlajšega 30 % cene programa, za vsakega nadaljnjega mlajšega otroka pa so pla�ila 

oproš�eni. Enako dolo�ilo velja tudi za pla�ilo programa v zasebnem vrtcu, ki ima koncesijo 

ob�ine. Poleg navedenega pa je ZUJF s tem dolo�ilom povozil tudi subvencijo, ki zaradi 

interventnih ukrepov, dolo�enih v ZIU, sploh še ni bila izvedena. Gre za znižanje pla�ila cene 

programa za 50 % za otroke, ki spadajo v drugo starostno obdobje. Omenjeni ukrepi so stopili 

v veljavo takoj z uveljavitvijo ZUJF, kar pomeni, da so starši za subvencijo vrtca prejeli nove 

odlo�be, ki so nadomestile že izdane odlo�be (Dremelj idr. 2013, 35).  

Na podro�ju uveljavljanja pravic iz javnih sredstev je ZUJF s 144. �lenom posegel tudi v 

dohodkovne razrede, ki dolo�ajo višino otroškega dodatka. Za�asno sta bila ukinjena 7. in 8. 

dohodkovni razred otroškega dodatka, kar pomeni, da je do otroškega dodatka upravi�en eden 

od staršev, katerega povpre�ni mese�ni dohodek na družinskega �lana ne presega 64 % neto 

povpre�ne mese�ne pla�e vseh zaposlenih v RS. Prav tako pa so ukrepi ZUJF znižali tudi 
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višino otroškega nadomestila v 5. in 6. razredu, in sicer za 10 %. Navedeni ukrepi niso posegli 

v že izdane odlo�be, ki so bile izdane pred uveljavitvijo ZUJF (Dremelj idr. 2013, 34). 

Preglednica 4: Višina otroškega dodatka po razredih  

 Znesek otroškega dodatka za otroka 

do konca osnovne šole ali do 18. leta 

Znesek otroškega dodatka v srednji 

šoli, vendar najdlje do 18. leta 

Doho-

dkovni 

razred 

Povpre�ni mese�ni 

dohodek 

1. 

otrok 

2. 

otrok 

3. 

otrok 

1.  

otrok 

2. 

otrok 

3. 

otrok 

1 Do 18 % 114,31 125,73 137,18 168,31 179,73 243,55 

2 Nad 18 % do 30 % 97,73 108,04 118,28 142,73 153,04 206,88 

3 Nad 30 % do 36 % 74,48 83,25 91,98 110,48 119,25 162,89 

4 Nad 36 % do 42 % 58,75 67,03 75,47 85,75 94,03 128,58 

5 Nad 42 % do 53 % 43,24 50,45 57,63 61,24 68,45 92,94 

6 Nad 53 % do 64 % 27,40 34,29 41,14 39,10 45,99 64,05 

Vir: ZUJF, Uradni list RS, št. 40/12, 96/12, 104/12, 105/12, 25/13, 46/13, 56/13, 63/13, 63/13, 
99/13, 99/13, 101/13, 101/13.  

S tem ukrepom je vlada porušila ukrepe družinske politike. Otroški dodatek je zaradi 

var�evalnih ukrepov postal del socialne politike, saj so do njega upravi�eni le tisti z dohodki 

na družinskega �lana, ki ne presega 64 % povpre�ne neto mese�ne pla�e v RS. Gre torej za 

selektivni ukrep, ki zasleduje socialnovarstvene cilje (Dremelj idr. 2013, 27). 

Iz preglednice 5 je razvidno, da se je število upravi�encev do otroškega dodatka med letoma 

2011 in 2012 zmanjšalo za skoraj 23 %. Izdatki iz naslova otroškega dodatka pa so se znižali 

za 14,9 %. Takšno stanje gre med drugim pripisati ukrepom ZUJF, ki so ukinili 7. in 8. 

dohodkovni razred ter znižali višino otroškega dodatka v 5. in 6. razredu za 10 %. Prav tako 

pa takšno stanje lahko pripišemo tudi ukrepom ZUPSJ, ki dajejo pravico do otroškega 

dodatka le tistim staršem, katerih otroci še niso dopolnili 18 let, prav tako pa se pri 

ugotavljanju upravi�enosti do otroškega dodatka upošteva ve� razli�nih dohodkov in 

premoženja družine v primerjavi z ZSDP (Dremelj idr. 2013, 37). 

Preglednica 5: Upravi�enci in izdatki iz naslova otroškega dodatka 

 2011 2012 

 Število upravi�encev 

Otroški dodatek 367.525 283.361 

 Izdatki, v milijonih evrov 

Otroški dodatek 294 250 

Vir: SURS 2013b. 

Na podro�ju starševskega varstva in družinskih prejemkih je ZUJF posegel tudi v višino in 

osnovo starševskega nadomestila. Dolo�il je, da starševsko nadomestilo razen porodniškega 

dopusta ne more prese�i dvakratnika povpre�ne mese�ne pla�e v RS. Višina starševskega 
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nadomestila za vseh devet mesecev se je znižala z dosedanjih 100 na 90 %, z izjemo, ko 

osnova tega nadomestila ne presega 763,06 evra. Višina porodniškega nadomestila pa ostaja 

nespremenjena. Pozitiven ukrep ZUJF, dolo�en v 147. �len, pa je dolo�ilo, da starševski 

dodatek znaša 55 % neto minimalne pla�e, kar v letu 2014 znaša 251 evrov. Pred tem pa je ta 

dodatek znašal 196,49 evra (MDDSZEM 2014c). V �lenih 148. in 149. pa ZUJF posega še v 

pravico do pomo�i ob rojstvu otroka ter pravico do dodatka za veliko družino. Do slednjih 

dveh pravic so upravi�eni le tisti starši, katerih mese�ni dohodek na družinskega �lana ne 

presega 64 % neto povpre�ne mese�ne pla�e skladno z dolo�ili ZUPJS, ki se uporabljajo za 

odlo�anje o višini otroškega dodatka.  

Iz preglednice 6 je razvidno, da se je število upravi�encev do starševskega nadomestila 

zmanjšalo za slabih 700 upravi�encev, kar gre pripisati dejstvu, da se je v letu 2011 v 

primerjavi z letom 2010 rodilo manj otrok. Izdatki pa so se znižali za 5 milijonov evrov, kar 

je poleg manjšega števila upravi�encev do starševskega nadomestila zagotovo prinesel tudi 

ukrep ZUJF, ki je znižal starševsko nadomestilo za 10 odstotnih to�k. Tako je vlada upravi�ila 

pri�akovanja glede privar�evanih sredstev iz naslova starševskega nadomestila. Po predlogu 

znižanja se je namre� predvidevalo, da bo iz naslova starševskega nadomestila v letu 2012 

privar�evala 3,1 milijona evrov (MF 2012).  

Preglednica 6: Upravi�enci in izdatki iz naslova starševskega nadomestila  

 2011 2012 

 Število upravi�encev 

Otroški dodatek 22.782 22.086 

 Izdatki, v milijonih evrov 

Otroški dodatek 299 294 

Vir: SURS 2013b. 

Poleg navedenih zakonov, ki urejajo družinsko politiko, pa je ZUJF posegel tudi na podro�je 

pla� javnih uslužbencev. Kot tako to podro�je sicer ne spada v družinsko politiko, pa vendar 

ta ukrep vpliva na družinski prora�un, katerih starši so javni uslužbenci. Zato v nadaljevanju 

na kratko še o tem ukrepu ZUJF. Osnovne pla�e javnih uslužbencev so se s 1. junijem 2012, 

so�asno z odpravo pla�nih nesorazmerij, znižale za 8 %. Poleg navedenega pa je ZUJF 

prinesel še znižanje povra�ila stroškov in nekaterih drugih prejemkov, kamor uvrš�amo regres 

za prehrano, nadomestilo za lo�eno življenje, povra�ilo stroškov prevoza na delo in z dela, 

dnevnice za službeno potovanje, regres za letni dopust, jubilejne nagrade in solidarnostne 

pomo�i itd. 

Navedeni var�evalni ukrepi ZUJF neuravnoteženo in nepravi�no posegajo v pravice 

posameznih družbenih skupin. Sprejeti ukrepi imajo ve�ji vpliv na družine z otroki kot na 

posameznike in na pare brez otrok. Družinam, še posebno tistim z ve� otroki, so se poleg 

znižanja družinskega prora�una na drugi strani še pove�ali stroški zaradi ukinitve 
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brezpla�nega vrtca za drugega otroka. Zaradi premoženjskega cenzusa so nekatere velike 

družine ostale tudi brez dodatka za velike družine. �e pa so starši zaposleni še v javni upravi, 

so bili deležni še dodatnega znižanja pla�. Sprejeti ZUJF je z navedenimi ukrepi mo�no 

posegel v pravice na podro�ju družinske politike, ki pa na družine deluje z ve�kratnikom 

števila njihovih otrok. Gre torej za nesorazmerno poseganje v materialni položaj družin, kar 

lahko povzro�i nepopravljivo škodo demografski podobi Slovenije. Pri na�rtovanju 

var�evalnih ukrepov bi morala vlada slediti pravi�ni porazdelitvi var�evalnih ukrepov med 

posameznimi družbenimi skupinami. Nobena uveljavljena pravica se ne bi smela v celoti 

�rtati, temve� bi jo morala vlada znižati za nekaj odstotkov (npr. toliko, kolikor so se znižale 

pla�e v javnem sektorju), da bi se zagotovila sorazmerna porazdelitev var�evalnih ukrepov. 

Poleg navedenega se poraja še velik strah pred tem, da bi var�evalni ukrepi, ki imajo sicer 

za�asno funkcijo za �as veljavnosti interventnega zakona, trajno spremenili sistem družinske 

politike v del socialne politike (Merše in Primc 2012). 
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5 ANALIZA U�INKOV VLADNE POLITIKE IN ZUJF NA RODNOST 

V tem poglavju so prikazani rezultati anketiranja. Najprej sta prikazana predstavitev 

demografskih podatkov in preverjanje reprezentativnosti vzorca s kombinacijskimi tabelami 

ter �2-testiranjem po posameznih demografskih spremenljivkah, nato pa so predstavljeni 

odgovori vprašanih po posameznih vprašanjih oziroma sklopih raziskave o mnenju mladih in 

bodo�ih staršev ter tistih, ki si to želijo postati, glede vladne politike na podro�ju rodnosti in 

ZUJF. Podatki raziskave po posameznih vprašanjih so predstavljeni tudi s pomo�jo opisnih 

statistik, ki so v prilogi 2, in z grafi ter preglednicami. Sledi preverjanje v za�etku naloge 

postavljenih treh hipotez, pri �emer je uporabljen t-test za aritmeti�no sredino, nato pa je s 

Pearsonovim �2-testom preverjano, ali obstajajo statisti�no zna�ilne razlike v odgovorih 

dolo�enih skupin anketirancev, ki se razlikujejo po stopnji izobrazbe, po zaposlitvenem 

statusu, po višini dohodka in po tipu družine. Stopnje strinjanja tako opredeljenih skupin 

sodelujo�ih so prikazane v kombinacijskih tabelah. Povsem na koncu poglavja pa so podane 

še naše ugotovitve, povezane z analizo.  

5.1 Predstavitev in analiza vzorca 

To poglavje predstavlja empiri�ni del magistrske naloge, ki temelji na kvantitativni analizi 

primarnih podatkov. Podatki so zbrani s pomo�jo anketiranja, in sicer s pomo�jo spletne 

ankete. Danes je izvedba raziskave prek interneta zelo razširjen na�in anketiranja. Omogo�a 

ve� razli�nih oblik vprašalnikov, anketiran�evo sodelovanje je razbremenjeno, saj ni 

prostorsko omejeno, prav tako pa vzame tudi manj �asa za reševanje. Izvajalcem ankete hkrati 

omogo�a samodejno zbiranje podatkov, ki se prek interneta takoj prenesejo na strežnik, kar 

omogo�a hitrejšo in lažjo nadaljnjo uporabo (Lozar Manfreda, Vehovar in Batagelj 2000, 

1035). Glede na izbrano ciljno skupino anketirancev se nam je zdel takšen na�in anketiranja 

najbolj primeren, saj je danes ve�ina mladih ra�unalniško pismena in jim takšen na�in 

komuniciranja najbolj odgovarja. Spletno anketo smo oblikovali s pomo�jo 1KA, to je 

brezpla�no orodje za oblikovanje vprašalnikov na internetu. Omogo�a hitro oblikovanje 

vprašalnikov, hitro izvedbo ankete oziroma zbiranje podatkov ter njihovo statisti�no analizo, 

pri tem pa zagotavlja vso potrebno podporo (1KA b. l.).  

Spletno anketo smo objavili na štirih spletnih forumih, in sicer Ringaraja, Mama, 

Med.over.net in Bibaleze. To so spletne klepetalnice, na katerih razpravljajo in si izmenjujejo 

razli�na mnenja predvsem starši, posamezniki, ki bodo to v kratkem postali, in tisti, ki si to 

želijo postati. Na teh forumih se torej sre�ujejo ljudje, ki jih združuje problematika 

starševstva, rojstva, zdravja, vzgoje otrok ipd. Poleg objave na spletnih forumih je bila anketa 

objavljena tudi na socialnem omrežju Facebook, Mama.si in Bibaleze.si, nekaj anket pa je 

bilo poslanih tudi neposredno na elektronski naslov s prošnjo, da jih posredujejo tudi svojim 

prijateljem in znancem. Pri vseh objavah smo prosili, da v anketi sodelujejo mladi in bodo�i 

starši ter tisti, ki si to želijo postati. Pri tem gre za namensko obliko vzor�enja anketirancev. 
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Namenski vzorec je primeren, ko za izvedbo ankete potrebujemo posebno skupino ljudi, ki 

nam bodo lahko dali kar najve� podatkov o prou�evani zadevi (Tratnik 2002, 70). To je sicer 

tehnika neslu�ajnostnega vzor�enja, pri katerem je vzorec lahko slabše reprezentativen. 

Vendar smo ve�jo reprezentativnost vzorca v okviru ciljne skupine poskušali dose�i prav s 

spletnim anketiranjem, ki ni omejeno samo na dolo�en geografski prostor, in s �asovno dovolj 

velikim intervalom. Reprezentativnost vzorca po razli�nih zna�ilnostih smo s pomo�jo 

kombinacijskih tabel �2-testov v nadaljevanju naloge tudi empiri�no preverjali. Anketa je bila 

na spletu objavljena en mesec, in sicer od 16. marca 2014 do 15. aprila 2014, kar se je 

izkazalo za dovolj velik �asovni interval, saj zadnjih nekaj dni nista sodelovala ve� kot en ali 

dva anketiranca dnevno. V tem obdobju je bilo zelo veliko klikov na nagovor ankete, in sicer 

kar 717, na za�etek ankete pa 428. Od tega je bilo kandidatov, ki so za�eli izpolnjevati anketo, 

le še 51 % oziroma 364. Delno oziroma pred�asno je anketo zaklju�ilo 358 posameznikov, do 

konca ankete pa je prišlo 41 % oziroma 293 anketirancev. Od tega je bilo 64 anket le delno 

izpolnjenih. Na vseh 24 vprašanj pa je odgovorilo 229 oziroma 32 % vseh anketirancev. Teh 

229 anketirancev hkrati predstavlja vzorec, na podlagi katerega so bile opravljene nadaljnje 

kvantitativne analize naše raziskave ter na podlagi katerega so na koncu naloge podane tudi 

ugotovitve.  

5.1.1 Zna�ilnosti vzorca – demografski podatki  

V anketi smo sodelujo�e prosili, naj odgovorijo tudi na nekaj vprašanj, s pomo�jo katerih smo 

pridobili podatke o nekaterih njihovih demografskih zna�ilnostih. Spraševali smo jih po 

spolu, starosti, dokon�ani stopnji izobrazbe, po zaposlitvenem statusu, po višini mese�nega 

dohodka in po regiji prebivanja.  

Preglednica 7: Anketiranci po spolu in starosti 

  
Manj kot 

23 let 

Od 23 let 

do 29 let 

Od 30 let 

do 36 let 

Od 37 let 

do 42 let 

Od 43 let 

do 49 let 

50 let ali 

ve� 
Skupaj 

Anketa 
Moški 0 1 7 11 5 2 26 

Ženska 5 55 91 46 6 0 203 

Skupaj 5 56 98 57 11 2 229 

V preglednici 7 je predstavljena struktura anketirancev po spolu in starosti. Iz podatkov je 

razvidno, da so ženske zastopane v 88,6 % (203), medtem ko je delež sodelujo�ih moških 

11,4 % (26). Po starosti je najmanj predstavnikov starih 50 let ali ve�, in sicer dva moška. 

Sledi delež starih manj kot 23 let, od katerih je pet predstavnikov in vse so ženske. Nato je 

skupina sodelujo�ih, ki so stari med 43. in 49. letom, kjer je sodelovalo pet moških in šest 

žensk. Anketiranci, stari med 30 in 36 let, so najbolje zastopani, in sicer jih je sodelovalo 98, 

od tega je 91 žensk in 7 moških. Sledita skupini starih od 37 do 42 let in od 23 do 29 let. V 

skupini od 37 do 42 let je sodelovalo 57 predstavnikov, od katerih je 46 žensk in 11 moških. 
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V skupini od 23 do 29 let pa je skupaj sodelovalo 55 žensk in le en predstavnik moškega 

spola. Struktura sodelujo�ih v anketi je glede na ciljno skupino »mladi in bodo�i starši«, ki 

smo jo želeli dose�i z anketo, in glede na temo ankete povsem po pri�akovanjih.  

 

Slika 16: Anketiranci po stopnji izobrazbe 

Glede na stopnjo izobrazbe je najve�, in sicer 34 % (78), vprašanih z dokon�ano univerzitetno 

izobrazbo po starih programih (4-letna) ali z novim bolonjskim magisterijem. Sledi jim 27 % 

(62) anketirancev z visokošolsko ali univerzitetno izobrazbo po novih bolonjskih programih 

(3-letna), 25 % (56) s srednješolsko izobrazbo, 7 % (17) s kon�anim starim znanstvenim 

magisterijem ali doktoratom znanosti in 7 % (16) jih ima zaklju�eno višješolsko izobrazbo. V 

anketi ni sodeloval noben z osnovnošolsko izobrazbo ali manj.  

Po zaposlitvenem statusu so najbolje zastopani zaposleni v javnem sektorju, in sicer jih je kar 

38 % (87), sledijo zaposleni v gospodarstvu, in sicer je s tem statusom 34 % (78) sodelujo�ih, 

13 % (29) je brezposelnih, sledi jim 6 % (15) dijakov oziroma študentov in 5 % (11) 

samozaposlenih. Medtem ko je 4 % (9) kandidatov navedlo drugo zaposlitev, in sicer 

porodniški dopust (dve sodelujo�i), polovi�ni delovni �as zaradi materinstva, NGO, nevladni 

sektor, gospodinja, zaposlena v gostinstvu in v trgovini.  
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Slika 17: Anketiranci po zaposlitvenem statusu  

O višini mese�nega dohodka ni želelo odgovoriti 13 % (30) sodelujo�ih, sicer pa je najve�, 

28 % (65), vprašanih v razredu nad 900 do 1.200 evri, sledi jim 21 % (48) anketirancev z 

mese�no pla�o od 1.200 do 1.600 evrov, 19 % (43) vprašanih je navedlo, da njihov dohodek 

znaša od 600 do 900 evrov, 15 % (35) kandidatov je ozna�ilo, da njihova pla�a znaša do 600 

evrov, 4 % (8) pa jih ima dohodek, ki presega 1.600 evrov.  

 

Slika 18: Anketiranci po višini mese�nega dohodka 

Po regiji prebivanja je najve� (110) anketirancev iz osrednjeslovenske regije, najmanj, po 

trije, pa iz koroške, zasavske in goriške regije, sicer pa je s slike 19 razvidno, da so zastopane 

vse statisti�ne regije.  
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Slika 19: Anketiranci po regiji prebivanja 

5.1.2 Preverjanje reprezentativnosti vzorca po osnovnih demografskih zna�ilnostih in �2-

test 

V tem delu naloge je z �2-testom preverjena reprezentativnost vzorca anketirancev po 

osnovnih demografskih zna�ilnostih, in sicer starosti, spolu, izobrazbi in regiji prebivanja. 

Bistvo takšnega preverjanja razlik med populacijo, ki predstavlja eno skupino ljudi, in 

vzorcem, ki predstavlja drugo skupino ljudi, je v tem, da na takšen na�in empiri�no 

preverimo, ali sta si obe skupini po izbrani lastnosti podobni ali ne. �e sta si dovolj podobni, 

potem je vzorec dober predstavnik populacije, sicer pa ni. Ni�elna hipoteza �2-testa namre� 

pravi, da so relativne frekvence med obema skupinama (tako v populaciji kot vzorcu) enake, 

alternativna hipoteza pa pravi, da so te frekvence razli�ne. �e je izra�unana to�na stopnja 

zna�ilnosti �2-statistike 0,05 ali manj, lahko zavrnemo ni�elno hipotezo o enakosti frekvenc 

ter sprejmemo sklep, da vzorec ni reprezentativen. 

Vrednost �2-testa, kjer sta primerjana naš vzorec 229 in celotna slovenska populacija, znaša 

490,1806. To�na stopnja zna�ilnosti (Sig.) pa znaša 0,0000. To pomeni, da lahko ni�elno 

hipotezo v okviru �2-testa zavrnemo in sprejmemo sklep, da vzorec po starosti ni 

reprezentativen za celotno populacijo Slovenije. 
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Preglednica 8: �2-test za reprezentativnost anketirancev po starosti 

  Y - starost 

X – skupina manj kot 23 23–29 30–36 37–42 43–49 50 ali ve� Skupaj 

Vzorec 2 % 24 % 43 % 25 % 5 % 1 % 100 % 

  5 56 98 57 11 2 229 

Populacija 22 % 9 % 10 % 9 % 10 % 39 % 100 % 

  461.802 184.543 215.995 182.151 212.887 803.707 2.061.085 

�2   490,1806 

Stopnja zna�ilnosti   0,000 

Vir: SURS 2014d. 

�eprav je pri�akovano naš vzorec glede na starostno strukturo celotnega slovenskega 

prebivalstva slabše reprezentativen, je pa verjetno boljše reprezentativen za tisto starostno 

skupino prebivalcev, ki se odlo�a za otroka, otroka pri�akuje ali pa že ima majhnega otroka. 

To pa je pravzaprav populacija, ki je v primeru te raziskave najbolj relevantna, torej ta 

ugotovitev o splošni nereprezentativnosti po starosti ni prehud udarec za rezultate analize 

anketiranja.  

 

Slika 20: Prebivalstvo in anketiranci po starosti 
Vir: SURS 2013c. 

Nadreprezentirane so skupine od 30 do 36 let, od 37 do 42 let in od 23 do 29 let, 

podreprezentirane pa skupine od 43 do 49 let, manj kot 23 let in 50 let ali ve�, kar gre 

pripisati dejstvu, da smo k sodelovanju v anketi vabili predvsem mlade in bodo�e starše ter 

tiste, ki si to želijo postati. Glede na to in �eprav nam �2-test kaže slabšo reprezentativnost, 

lahko zaklju�imo, da je vzorec še vedno spremenljiv in uporaben za našo analizo. 
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Preglednica 9: �2-test za reprezentativnost anketirancev po spolu 

 Y - spol 

X - skupina moški ženski Skupaj 

Vzorec  11,35 % 88,65 % 100 % 

  26 203 229 

Populacija  49,53 % 50,47 % 100 % 

  1.020.874 1.040.211 2.061.085 

�2     133,5039 

Stopnja zna�ilnosti  0,0000 

Vir: SURS 2014d.  

Z �2-statistiko smo preverili tudi reprezentativnost vzorca po spolu. Spolno strukturo našega 

vzorca velikosti 229 oseb smo primerjali s spolno strukturo celotne slovenske populacije, ki je 

na dan 1. januar 2014 znašala 2.061.085 prebivalcev. Vrednost �2-testa znaša 133,5039, to�na 

stopnja zna�ilnosti (Sig.) pa 0,0000. To pomeni, da lahko tudi v tem primeru ni�elno hipotezo 

v okviru �2-testa zavrnemo in sprejmemo sklep, da vzorec tudi po spolu ni reprezentativen za 

celotno populacijo Slovenije, kar pa je nekoliko presenetljivo. 

 
Slika 21: Prebivalstvo in anketiranci po spolu 

 Vir: SURS 2014d. 

V anketi so sodelovale pretežno ženske, kar lahko pripišemo razlogu, da se na temo ankete 

bolje odzivajo ženske kot moški, prav tako pa tudi na forumih, kjer je bila objavljena anketa, 

pretežno sodelujejo ženske. Zaradi navedenega in kljub formalno slabši reprezentativnosti po 

spolu lahko ugotovimo, da je naš vzorec še vedno uporaben za nadaljnjo analizo raziskave, saj 

lahko pri�akujemo, da se v �asu ustvarjanja družine morda mnenja žensk dosti ne razlikujejo 

od mnenj njihovih partnerjev, ampak so ta mnenja podobna.  

Poleg preverjanja reprezentativnosti vzorca za celotno populacijo v Sloveniji po starosti in 

spolu smo naš vzorec preverili tudi po stopnji izobrazbe. Pri tem šteje celotna populacija 

1.760.726 prebivalcev, ki so starejši od 15 let.  
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Preglednica 10: �2-test za reprezentativnost anketirancev po izobrazbi 

  Y - izobrazba 

X - skupina OŠ ali manj SŠ VŠ VS ali UNI MAG ali DR Skupaj 

Vzorec  0 % 24 % 7 % 61 % 7 % 100 % 

  0 56 16 140 17 229 

Populacija  27 % 53 % 8 % 9 % 2 % 100 % 

  480.901 937.913 149.475 165.144 27.293 1.760.726 

�2   803,2382  

Stopnja zna�ilnosti   0,0000  

Vir: SURS 2013d. 

Vrednost �2-statistike znaša 803,2382, to�na stopnja zna�ilnosti (Sig.) pa 0,0000. O�itno tudi 

v tem primeru lahko ni�elno hipotezo v okviru �2-testa zavrnemo in sprejmemo sklep, da 

vzorec tudi po izobrazbi ni reprezentativen za celotno populacijo Slovenije, saj so v 

anketiranju o�itno sodelovali bolj izobraženi prebivalci. 

 
Slika 22: Prebivalstvo in anketiranci po izobrazbi 

Vir: SURS 2013d. 

Nadreprezentirani sta skupini anketirancev z visokošolsko ali univerzitetno izobrazbo ter 

sodelujo�i z magisterijem ali doktoratom, podreprezentirani pa sta skupini anketirancev s 

srednješolsko izobrazbo in osnovnošolsko izobrazbo ali manj; medtem ko je skupina 

anketirancev z višješolsko izobrazbo zelo podobna celotni populaciji s to stopnjo izobrazbe. 

�eprav vrednosti �2-statistike kaže slabšo reprezentativnost našega vzorca, menimo, da je še 

vedno spremenljiv in uporaben pri nadaljnji analizi.  

Z �2-statistiko smo preverili še reprezentativnost anketirancev za celotno Slovenijo po 

zastopanosti v regijah. Vrednost te statistike znaša 71,2338 pri to�ni stopnji zna�ilnosti (Sig.) 

0,0000. Na podlagi tega je spet možno zaklju�iti, da lahko ni�elno hipotezo v okviru �2-testa 

zavrnemo in sprejmemo sklep, da vzorec tudi po strukturi zastopanosti po statisti�nih regijah 

ni reprezentativen za celotno populacijo Slovenije. 
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Preglednica 11: �2-test za reprezentativnost anketirancev, po regiji prebivališ�a 

 

Vir: SURS 2014d. 

S slike 23 je razvidno, da je nadreprezentativna predvsem osrednjeslovenska regija, 

podprezentativne pa so predvsem pomurska, podravska, koroška, zasavska, goriška in obalno-

kraška regija, kar lahko izhaja tudi iz razli�ne možnosti dostopa do interneta v razli�nih 

regijah. Vidimo pa tudi, da so bile v anketi zastopane vse statisti�ne regije. Kljub vrednosti �2-

testa, ki kaže slabšo reprezentativnost, pa vidimo, da je zastopanost posameznih regij našega 

vzorca relativno dovolj podobna populaciji. Zato menimo, da je vzorec za nadaljnjo analizo 

sprejemljiv.  

 

 

 Y - skupina 

X - regija Vzorec Populacija 

Pomurska 3 % 6 6 % 117.133 

Podravska 7 % 17 16 % 323.328 

Koroška 1 % 3 3 % 71.546 

Savinjska 11 % 25 13 % 259.853 

Zasavska  1 % 3 2 % 42.983 

Spodnjeposavska 3 % 6 3 % 69.958 

JV Slovenija 7 % 15 7 % 142.405 

Osrednjeslovenska 48 % 110 27 % 546.314 

Gorenjska 12 % 28 10 % 203.894 

Notranjska-kraška 3 % 7 3 % 52.449 

Goriška 1 % 3 6 % 118.374 

Obalno-kraška 3 % 6 5 % 112.848 

Skupaj: 100 % 229 100 % 2.061.085 

�2        71,2338 

Stopnja zna�ilnosti       0,0000 



 

59 

 
Slika 23: Prebivalstvo in anketiranci po regiji prebivanja 

Vir: SURS 2014d. 

Glede na izvedene teste za ugotavljanje reprezentativnosti vzorca lahko ugotovimo, da je 

vzorec sicer slabše reprezentativen za celotno Slovenijo, kar pa najverjetneje izvira tudi iz 

izbrane tehnike anketiranja, �eprav smo sprva pri�akovali, da izbira te tehnike možnosti za 

višjo reprezentativnost vzorca pove�uje, in ne znižuje. Zaradi ugotovljenih odstopanj med 

vzorcem in populacijo se moramo zavedati dejstva, da so ugotovitve, ki smo jih dobili na 

podlagi analize, nekoliko bolj tvegane, ko sklepamo na celotno populacijo. 

5.2 Predstavitev odgovorov na vprašanja ankete 

V nadaljevanju naloge so predstavljeni odgovori vprašanih po posameznih trditvah oziroma 

vprašanjih raziskave, mnenja mladih in bodo�ih staršev ter tistih, ki si to želijo postati. 

Podatki raziskave po posameznih vprašanjih so predstavljeni s pomo�jo opisnih statistik, ki so 

podane v prilogi 2, in z grafi. 

Mnenje glede staranja prebivalstva in nizke rodnosti  

V prvem sklopu smo preverjali mnenja vprašanih glede staranja slovenskega prebivalstva in 

nizke rodnosti.  

Prva trditev se nanaša na staranje prebivalstva v Sloveniji. Anketiranci so podajali strinjanje s 

trditvijo, da je lahko staranje slovenskega prebivalstva resna težava, ki bo imela negativne 

ekonomske posledice. Za intenzivnost strinjanja s to trditvijo so vprašani izbirali med petimi 

možnostmi, in sicer popolnoma se ne strinjam, se ne strinjam, niti - niti, se strinjam in 

popolnoma se strinjam. Skoraj 40 % (89) vprašanih se z navedeno trditvijo strinja, dobrih 
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35 % oziroma 81 pa se s to trditvijo popolnoma strinja. Popolnoma se ne strinja 26 vprašanih 

oziroma 11 %, slabih 7 % (15) pa se ne strinja. Slabih 8 % oziroma 18 anketirancev se nadalje 

ne more opredeliti, ali je to resen problem oziroma ni. Povpre�na ocena te trditve je 3,8, s 

standardnim odklonom 1,298. Ti podatki kažejo, da so sodelujo�i v raziskavi mnenja, da 

staranje prebivalstva v Sloveniji lahko prinese resne ekonomske težave, kar se že odraža v 

današnjem življenju. Mogo�e ne tako neposredno, temve� v senci finan�ne in gospodarske 

krize, ki zahteva reforme tako pokojninskega kot tudi zdravstvenega sistema. Vendar bi bile 

te glede na starostno strukturo slovenskega prebivalstva nujne ne glede na recesijo, v kateri se 

nahajamo.  

 
Slika 24: Stopnja strinjanja s prvo trditvijo  

Sledila je trditev, s katero smo želeli pridobiti mnenje sodelujo�ih, kako država s svojo 

družinsko politiko spodbuja nizko rodnost v Sloveniji oziroma ali nameni temu dovolj 

pozornosti. Tudi pri tej trditvi so imeli anketiranci na voljo pet možnosti strinjanja, in sicer 

popolnoma se ne strinjam, se ne strinjam, niti - niti, se strinjam in popolnoma se strinjam. 

Najpogosteje izbrana stopnja strinjanja je, da se z navedeno trditvijo ne strinjajo, in sicer se je 

za to odlo�ilo 109 oziroma slabih 48 % vprašanih, kar 33 % (76) vprašanih pa se z navedeno 

trditvijo popolnoma ne strinja. S trditvijo, da država nameni dovolj pozornosti nizki rodnosti, 

se strinja 7 % (16), le sedem oziroma 3 % sodelujo�ih pa se z navedeno trditvijo popolnoma 

strinja. Z navedeno trditvijo se ne strinja niti strinja 9 % oziroma 21 vprašanih. Povpre�na 

vrednost te trditve je 1,99, s standardnim odklonom 0,991.  
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Slika 25: Stopnja strinjanja z drugo trditvijo  

Mnenje glede ukrepov družinske politike 

S slike 26 je razvidno, kako so se gibale povpre�ne vrednosti pri tretjem vprašanju, kjer smo 

anketirane prosili, naj ocenijo posamezne ukrepe družinske politike. Pri tem so sodelujo�i v 

anketi lahko izbirali med stopnjami strinjanja zelo slabo urejeno, slabo urejeno, niti - niti, 

urejeno in zelo dobro urejeno. Najboljšo povpre�no oceno ima ukrep, s katerim država ureja 

porodniški dopust in dopust za nego ter varstvo otrok. Povpre�na vrednost tega ukrepa je 

4,07, s standardnim odklonom 0,943. Nekoliko manj kot 49 % vprašanih je mnenja, da je ta 

ukrep dobro urejen, 35 % pa, da je zelo dobro urejen. Le slaba 2 % oziroma 4, ki so 

sodelovali, s tem ukrepom niso zadovoljni oziroma so mnenja, da je zelo slabo urejen. To 

pomeni, da se sodelujo�i strinjajo, da imamo v Sloveniji dobro urejen �as porodniškega 

dopusta in dopusta za nego ter varstvo otrok. Nekoliko slabšo povpre�no oceno, pa še zmeraj 

spremenljivo, je dobil družinski ukrep, s katerim država ureja nadomestilo dohodka v �asu 

porodniškega dopusta in dopusta za nego ter varstvo otroka. Njegova povpre�na ocena je 3,6, 

s standardnim odklonom 1,037. Sledi sistem izobraževanja otrok s povpre�no oceno 3,34 in 

standardnim odklonom 1,082. Vsi ostali ukrepi družinske politike pa so bili ocenjeni s 

povpre�no oceno manj kot 3. Gre za ukrepe, ki se po mnenju sodelujo�ih gibljejo med slabše 

urejenimi. Najslabše ocenjen ukrep je na podro�ju stanovanjske politike za mlade družine, in 

sicer je njegova povpre�na vrednost 1,52, s standardnim odklonom 0,729. Ta ukrep ni nih�e 

od sodelujo�ih ozna�il kot zelo dobro urejen. Kar 61 % oziroma 139 vprašanih se strinja, da je 

ta del družinske politike izredno slabo urejen. Izra�unali pa smo še skupno povpre�no oceno 

vseh 11 ukrepov, ki znaša 2,32, s standardnim odklonom 0,681.  

 

 



  62 

 
Slika 26: Ukrepi družinske politike po posameznih podro�jih 

Sledila je trditev, s katero smo anektirane spraševali, ali menijo, da bi lahko država z 

druga�nimi ukrepi spodbudila rodnost v Sloveniji. Tudi pri tej trditvi so imeli sodelujo�i v 

anketi možnost izbirati med petimi stopnjami strinjanja, in sicer popolnoma se ne strinjam, se 

ne strinjam, niti - niti, se strinjam in popolnoma se strinjam.  

 
Slika 27: Stopnja strinjanja s �etrto trditvijo  

Pretežni del sodelujo�ih se z navedeno trditvijo strinja, saj je njena povpre�na vrednost 4,13, s 

standardnim odklonom 0,985. Najpogostejša stopnja strinjanja je 4 oziroma se strinjam. Tako 

je odgovorilo kar 109 oziroma 48 % vprašanih. Skoraj 39 % sodelujo�ih je podalo oceno, da 

se z navedeno trditvijo popolnoma strinja. Le 9 pa jih je mnenja, da ta trditev ne drži oziroma 

se z navedeno trditvijo popolnoma ne strinjajo. Nadalje pa je 11 udeležencev ankete trditev 

ozna�ilo z oceno 2 (se ne strinjam) in 3 (niti - niti). Glede na povpre�no oceno vidimo, da so 

anketiranci mnenja, da država premalo spodbuja rodnostno obnašanje svojih državljanov in bi 

morala pri tem uporabiti oziroma uvesti druga�ne ukrepe.  
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Kateri pa so tisti ukrepi, ki bi lahko spodbudili rodnost Slovencev, je bilo naše naslednje 

vprašanje. Pri tem je bilo navedenih ve� možnih ukrepov družinske politike, za katere smo 

sodelujo�e prosili, naj podajo svoje mnenje, kako bi ti spodbudili rodnostno obnašanje. Pri 

tem so svoje mnenje izražali tako, da so izbrali eno izmed petih stopenj strinjanja, in sicer 

sploh ne bi spodbudil, ne bi spodbudil, niti - niti, bi spodbudil in zelo bi spodbudil.  

 
Slika 28: Možni ukrepi za spodbujanje rodnosti v Sloveniji 

Na sliki 28 so prikazane povpre�ne ocene posameznih ukrepov, ki bi lahko spodbudili rodnost 

v Sloveniji. Najvišjo povpre�no oceno 4,51, s standardnim odklonom 0,626, je dobil ukrep, ki 

bi moral zagotoviti cenovno bolj ugoden stanovanjski fond za mlade in velike družine. 

Nekoliko nižjo povpre�no oceno, in sicer 4,44, s standardnim odklonom 0,727, ima ukrep, s 

katerim bi morala država zagotavljati ve�ji stanovanjski fond za mlade in velike družine. Pri 

obeh ukrepih je bilo ve� kot 50 % podanih ocen pod 5, kar pomeni, da bi navedeni ukrepi zelo 

spodbudili rodnost in manj kot 1 %, da navedeni ukrepi ne bi spodbudili Slovencev k ve�ji 

rodnosti. Povpre�ne vrednosti, ve�je kot 4 (bi spodbudili), so dobili še ukrepi, ki bi 

zagotavljali brezpla�ni sistem otroškega varstva, subvencije delodajalcem pri zaposlitvi 

mladih za nedolo�en �as, ve�je dav�ne olajšave, popolnoma brezpla�en sistem izobraževanja 

otrok, strožji nadzor delodajalcev nad diskriminacijo mladih staršev in ve�ji otroški dodatek. 

Sledita ukrep, s katerim bi država morala za ve�jo rodnost zagotoviti ve�je nagrade ob rojstvu 

otrok, s povpre�no oceno 3,62 in standardnim odklonom 1,162, ter ukrep, ki bi zagotavljal 

daljši �as možnosti koriš�enja skrajšanega delovnega �asa za matere s povpre�no vrednostjo 

3,45 in standardnim odklonom 0,948. Najslabšo povpre�no oceno, pa še vedno sorazmerno 

visoko, je dobil ukrep, ki bi mladim staršem zagotavljal daljši porodniški dopust in dopust za 

nego ter varstvo otrok. Njegova povpre�na vednost je 3,11, s standardnim odklonom 1,113. Iz 

navedenega je razvidna povezava s tretjim vprašanjem, kjer smo anketirance prosili za oceno 

uveljavljenih ukrepov s podro�ja družinske politike. Ukrep, ki je bil ocenjen z najvišjo 

povpre�no vrednostjo, je pri tem vprašanju dobil najnižjo oceno in obratno. Iz tega lahko 
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sklepamo, da sta porodniški dopust in dopust za nego ter varstvo otroka relativno dobro 

urejena, medtem ko je podro�je stanovanjske politike in zaposlovanje mladih mater po 

mnenju sodelujo�ih v anketi zelo slabo urejeno podro�je družinske politike. Skupna 

povpre�na ocena vseh navedenih ukrepov skupaj znaša 3,58, s standardnim odklonom 0,675.  

Mnenje glede družbenoekonomskih dejavnikov, ki vplivajo na rodnost 

Sledila so vprašanja, pri katerih nas je zanimalo, kakšno je mnenje anketiranih glede 

družbenoekonomskih dejavnikov, ki vplivajo na rodnost. V ta namen smo sodelujo�im 

zastavili dve vprašanji. Prosili smo jih, naj podajo svoje mnenje o tem, ali so 

družbenoekonomski dejavniki vplivali, koliko družinskih �lanov je oziroma bo štela njihova 

družina. Pri tem so svoje mnenje intenzivirali s petstopenjsko lestvico, popolnoma se ne 

strinjam, se ne strinjam, niti - niti, se strinjam in popolnoma se strinjam. Povpre�na ocena te 

trditve je 4,04, s standardnim odklonom 1,019, kar pove, da se vprašani v povpre�ju strinjajo s 

tem, da so na njihove odlo�itve glede števila otrok vplivali družbenoekonomski dejavniki. Kar 

45 % oziroma 102 vprašana sta podalo oceno 4 (se strinjam), popolnoma se strinja 36 % (83) 

sodelujo�ih, medtem ko se z navedeno trditvijo popolnoma ne strinja oziroma se ne strinja le 

4 % oziroma 10 vprašanih udeležencev ankete. 

 
Slika 29: Stopnja strinjanja s šesto trditvijo  

Kateri pa so oziroma so bili ti dejavniki, ki vplivajo na število družinskih �lanov, smo 

anketirance vprašali v sedmem vprašanju. Našteli smo nekaj najpogostejših dejavnikov in jih 

prosili, naj ozna�ijo mo� njihovega vpliva. Tudi tukaj so imeli sodelujo�i na razpolago 

petstopenjsko lestvico odgovorov, kjer so izbirali med sploh nima vpliva, nima vpliva, niti - 

niti, ima vpliv in ima velik vpliv.  
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Slika 30: Družbenoekonomski dejavniki, ki vplivajo na odlo�itve glede starševstva 

Na sliki 30 so prikazane povpre�ne vrednosti naštetih družbenoekonomskih dejavnikov, ki so 

imeli pri sodelujo�ih v anketi vpliv na odlo�itve za starševstvo. Razvidno je, da sta redni 

dohodek in rešen stanovanjski problem družbenoekonomska dejavnika, ki imata najve�jo mo� 

pri tej odlo�itvi. Njuna povpre�na ocena je ve� kot 4,5, kar pomeni, da imata zelo velik vpliv 

na odlo�itve glede starševstva. S trditvijo, da ima redni dohodek zelo velik vpliv, se strinja 

ve� kot 65 % oziroma 149 vprašanih. Sledi 68 sodelujo�ih, ki se strinjajo, da ima ta dejavnik 

vpliv, manj kot 3 % pa so mnenja, da navedeni dejavnik nima oziroma sploh nima vpliva pri 

odlo�itvah glede otrok. Podobno mnenje je tudi pri stanovanjskem dejavniku, kjer je 136 

anketirancev mnenja, da ima ta dejavnik velik vpliv, 35 % vprašanih se strinja, da ima vpliv, 

in manj kot 2 % se s tem ne strinjata oziroma sta mnenja, da navedeni dejavnik nima oziroma 

sploh nima vpliva. Dejavniki, ki še imajo vpliv na odlo�itve za starševstvo, so zaposlitev za 

nedolo�en �as s povpre�no vrednostjo 4,12 in standardnim odklonom 1,067, višina dohodka s 

povpre�no oceno 4,06 in standardnim odklonom 0,960 ter pla�ani porodniški dopust s polnim 

nadomestilom pla�e, ki ima povpre�no oceno 4,05 in standardni odklon 0,958. Dejavniki, 

katerih povpre�na vrednost je višja od 3, so še subvencionirano varstvo predšolskih otrok, 

brezpla�no javno izobraževanje, dav�ne olajšave, otroški dodatek in dosežena želena stopnja 

izobrazbe. Preostali dejavniki pa so imeli povpre�no vrednosti nižjo od 3, kar jih uvrš�a med 

dejavnike, ki niso imeli vpliva pri odlo�itvah sodelujo�ih glede starševstva. Izra�unali smo še 

skupno povpre�no oceno vseh dejavnikov, ki je 3,09, s standardnim odklonom 0,803. 

Mnenje glede Zakona za uravnoteženje javnih financ  

V tem delu anketnega vprašalnika nas je zanimalo mnenje sodelujo�ih glede sprejetega ZUJF, 

s katerim je država zaradi stabilizacije prora�una med drugim posegla v kar šest pravic s 

podro�ja družinske politike. To ima za posledico nižje dohodke pa tudi višje stroške v 
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družinskem prora�unu. Prav tako je tudi javnim uslužbencem znižala pla�e, kar je finan�no 

prizadelo marsikatero družino.  

Pri osmem vprašanju smo sodelujo�e prosili, naj podajo svoje mnenje o tem, kako mo�no se 

jim zdi, da var�evalni ukrepi po ZUJF vplivajo na družinske prejemke. Pri tem so imeli 

možnost izbire med petimi stopnjami strinjanja, in sicer sploh nima vpliva, nima vpliva, niti - 

niti, ima vpliv in ima velik vpliv. S tem vprašanjem smo preverjali tudi našo drugo hipotezo, 

ki se glasi: Var�evalni ukrepi vlade zmanjšujejo družinske prejemke. 

 
Slika 31: Var�evalni ukrepi, sprejeti v ZUJF 

S slike 31 je razvidno, da imajo vsi navedeni ukrepi vlade povpre�no oceno ve�jo kot 3. To 

pomeni, da so sodelujo�i mnenja, da vsi našteti var�evalni ukrepi vplivajo na znižanje 

družinskega prora�una. Med njimi najbolj vplivata ukinitev brezpla�nega vrtca za drugega 

otroka in ukinitev nižje cene vrtca za starejšega otroka, ki je dobil povpre�no vrednost 4,39, s 

standardnim odklonom 0,801. Kar 53 % oziroma 121 vprašanih se strinja, da ima ta ukrep 

velik vpliv, 87 oziroma 38 % jih je mnenja, da ima vpliv in le 4 % oziroma 8 anketirancev je 

mnenja, da navedeni vladni var�evalni ukrep sploh nima oziroma nima vpliva na nižje 

družinske dohodke. Sledi ukrep, s katerim je država ukinila subvencije mladim družinam pri 

reševanju stanovanjskega vprašanja, s povpre�no oceno 4,32 in standardnim odklonom 0,878. 

Skoraj 50 % oziroma 114 vprašanih je mnenja, da ima ta vladni ukrep velik vpliv, 91 

sodelujo�ih je mnenja, da ima vpliv, in le 5 % oziroma 12 vprašanih je mnenja, da navedeni 

ukrep nima oziroma sploh nima vpliva na družinski prora�un. To je tudi edini ukrep, s 

katerim je država pomagala mladim družinam pri reševanju stanovanjskega problema. Prav 

tako pa je to tudi edina pravica s podro�ja družinske politike, ki jo je ZUJF v celoti ukinil 

oziroma izbrisal. Sledita premoženjski cenzus in znižanje otroškega dodatka s povpre�no 

oceno 4,24 in standardnim odklonom 0,789. Nekaj ve� kot 40 % oziroma približno 100 

vprašanih meni, da ima ta var�evalni ukrep vpliv oziroma velik vpliv, in le 0,4 % oziroma 1 
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sam anketiranec je mnenja, da ta ukrep vlade sploh nima vpliva na prihodke družine. Sledita 

znižanje starševskega nadomestila s povpre�no vrednostjo 4,19 in standardnim odklonom 

0,814 ter premoženjski cenzus pomo�i ob rojstvu otroka s povpre�no oceno 4,1 in 

standardnim odklonom 0,883. Nekoliko nižjo povpre�no oceno pa sta dobila ukrepa, s 

katerima je vlada omejila dodatek za veliko družino in znižala pla�e javnim uslužbencem. 

Njuna povpre�na vrednost pa je še vedno nad 3, kar pomeni, da imata vpliv na zmanjšanje 

družinskih prejemkov. Povpre�na ocena vseh sedmih ukrepov skupaj, ki smo jo izra�unali, 

znaša 3,74, s standardnim odklonom 0,7559. 

Z devetim vprašanjem smo anketirance prosili, naj podajo mnenje o tem, katere ukrepe po 

ZUJF bi morala država izvzeti iz paketa protikriznih ukrepov, da bi bil negativni vpliv na 

družinske prejemke �im manjši.  
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Slika 32: Var�evalni ukrepi, ki bi jih morali izvzeti iz ZUJF 

S slike 32 je razvidno, da ima najvišjo povpre�no vrednost ukrep, ki je uvedel premoženjski 

cenzus in znižal otroški dodatek, katerega aritmeti�na vrednost je 3,82, s standardnim 

odklonom 1,240. Takoj za tem sledi znižanje starševskega nadomestila, ki ima povpre�no 

oceno 3,81, s standardnim odklonom 1,223, nato pa ukrepa, s katerima je država ukinila 

brezpla�ni vrtec za drugega otroka in subvencije mladim družinam pri reševanju 

stanovanjskega vprašanja. Povpre�na vrednost obeh ukrepov je 3,75. Sledijo premoženjski 

cenzus pomo�i ob rojstvu otroka, ki ima povpre�no vrednost 3,57, s standardnim odklonom 

1,334, in premoženjski cenzus dodatka za veliko družino z aritmeti�no sredino 3,44 ter 

standardnim odklonom 1,097. Najnižjo povpre�no vrednost, pa vendar višjo od 3, je dobil 

ukrep, s katerim je država znižala pla�e javnim uslužbencem. Izra�unali smo še skupno 

povpre�no vrednost vseh sedmih ukrepov, ki znaša 3,24, s standardnim odklonom 1,009. 

Pri naslednji, deseti trditvi nas je zanimalo, ali so sodelujo�i mnenja, da bi morala država 

var�evati na drugih podro�jih in z ZUJF ne bi smela tako mo�no posegati v družinski 
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prora�un. S to trditvijo smo želeli preveriti tudi zastavljeno hipotezo, da var�evalni ukrepi 

države zmanjšujejo družinske prejemke. Anketiranci so imeli tudi pri tej trditvi na voljo 

petstopenjsko lestvico strinjanja, pri �emer je ocena 1 pomenila, da se z navedeno trditvijo 

popolnoma ne strinjajo, ocena 5 pa, da se z njo popolnoma strinjajo. 
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Slika 33: Stopnja strinjanja z deseto trditvijo  

Povpre�na ocena te trditve je 4,18, s standardnim odklonom 1,273. Kar 58 % oziroma 132 

vprašanih se z navedeno trditvijo popolnoma strinja, 26 % (59) se strinja in le dobrih 12 % 

oziroma 29 se jih s trditvijo ne strinja oziroma se popolnoma ne strinja. Devet oziroma 4 % 

anketirancev pa se do te trditve niso mogli opredeliti.  

Pri enajstem vprašanju smo želeli izvedeti, ali ima kateri od navedenih var�evalnih ukrepov 

ZUJF vpliv tudi na njihov družinski prora�un. Pri tem so imeli vprašani možnost izbire 

odgovora na petstopenjski lestvici, kjer so lahko ozna�ili sploh nima vpliva, nima vpliva, niti 

- niti, ima vpliv ali ima velik vpliv.  
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Slika 34: Var�evalni ukrepi ZUJF, ki so vplivali na finan�no stanje sodelujo�ih v anketi 

S slike 34 je razvidno, da so trije ukrepi ocenjeni s povpre�no oceno višjo od 3. To so ukrepi, 

s katerimi je vlada uvedla premoženjski cenzus in znižanje otroškega dodatka. Njegova 

povpre�na vrednost je 3,59, s standardnim odklonom 1,423. Sledita znižanje pla� javnih 

uslužbencev z aritmeti�no sredino 3,14 in standardnim odklonom 1,691 ter znižanje 

starševskega nadomestila s povpre�no vrednostjo 3,1 in standardnim odklonom 1,488. Vsi 

ostali ukrepi pa imajo povpre�no oceno, ki se giblje pod 3, kar pomeni, da ti ukrepi niso imeli 

velikega vpliva na družinske prihodke sodelujo�ih v anketi. Povpre�na vrednost vseh sedmih 

ukrepov skupaj je 2,47, s standardnim odklonom 1,041.  

Mnenje glede števila družinskih �lanov 

V tem sklopu smo postavili vprašanja, s katerimi smo želeli pridobiti mnenje anketirancev 

glede števila družinskih �lanov.  

Pri dvanajsti trditvi smo prosili udeležence ankete, naj podajo svoje mnenje, na podlagi 

petstopenjske lestvice, glede trditve, da se mladi zaradi gospodarske krize v Sloveniji in 

posledi�no sprejetih vladnih var�evalnih ukrepov kasneje odlo�ajo za starševstvo. Stopnjo 

strinjanja so lahko izrazili z ocenami popolnoma se ne strinjam, se ne strinjam, niti - niti, se 

strinjam ali popolnoma se strinjam. 
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Slika 35: Stopnja strinjanja z dvanajsto trditvijo  

Ve�ina vprašanih, to je 77 % (176), se z navedeno trditvijo strinja oziroma popolnoma strinja. 

Le 28 oziroma 12 % anketirancev je mnenja, da to ne drži oziroma popolnoma ne drži. Skoraj 

11 % (25) pa jih je mnenja, da ta trditev niti ne drži niti drži. Srednja vrednost te trditve je 

4,02, s standardnim odklonom 1,137.  

Z naslednjo, trinajsto trditvijo smo želeli dobiti mnenje anketirancev, ali bo po njihovem 

mnenju sprejeti ZUJF imel vpliv na število družin z vsaj tremi ali ve� otroki. Tudi pri tej 

trditvi so lahko sodelujo�i v anketi stopnjo strinjanja izražali na petstopenjski lestvici, pri 

�emer so izbirali med popolnoma se ne strinjam, se ne strinjam, niti - niti, se strinjam in 

popolnoma se strinjam.  

 
Slika 36: Stopnja strinjanja s trinajsto trditvijo  
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Povpre�na ocena te trditve je 3,93, s standardnim odklonom 1,080. Najve� vprašanih, in sicer 

92 oziroma 40 %, se z navedeno trditvijo strinja, slabih 35 % oziroma 79 sodelujo�ih se 

popolnoma strinja, le 13 % oziroma 30 se jih ne strinja oziroma popolnoma ne strinja, 12 % 

(28) pa so podali oceno niti - niti.  

Sledila je trditev, s katero smo želeli preveriti, ali se anketiranci strinjajo, da bi se mladi lažje 

odlo�ali za tri ali ve� otrok, �e bi bila država s svojimi var�evalnimi ukrepi bolj naklonjena 

ve�jim družinam. Tudi pri tem so sodelujo�i svoje strinjanje lahko razvrstili na petstopenjski 

lestvici, pri �emer je ocena 1 pomenila, da se z navedeno trditvijo popolnoma ne strinjajo, in 

ocena 5, da se s trditvijo popolnoma strinjajo.  

 
Slika 37: Stopnja strinjanja s štirinajsto trditvijo  

Tudi pri tej trditvi je ve� kot 65 % oziroma 152 vprašanih mnenja, da drži, oziroma se z njo 

strinjajo ali popolnoma strinjajo. Povpre�na vrednost te trditve je 3,79, s standardnim 

odklonom 1,142. Tudi s to trditvijo bomo statisti�no preverjali zastavljeno tretjo hipotezo, ki 

pravi, da se bodo mladi zaradi sprejetih vladnih var�evalnih ukrepov težje odlo�ali za družine 

z vsaj tremi ali ve� otroki.  

S petnajstim vprašanjem smo želeli preveriti, kakšno je mnenje sodelujo�ih v anketi glede 

vpliva ZUJF na družine s tremi ali ve� otroki. Pri tem vprašanju so imeli anketiranci možnost 

izbire na petstopenjski lestvici, kjer so se odlo�ali med sploh nima vpliva, nima vpliva, niti - 

niti, ima vpliv ali ima velik vpliv.  
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Slika 38: Ukrepi ZUJF, ki imajo vpliv na velike družine 

S slike 38 je razvidno, da smo dobili za vse ukrepe, ki posegajo v pravice, pridobljene na 

podlagi družinske politike, povpre�no oceno višjo od 4, razen ukrepa, s katerim je država 

znižala pla�e javnim uslužbencem. To pomeni, da se sodelujo�i strinjajo, da imajo navedeni 

ukrepi ZUJF vpliv na velike družine. Znižanje pla� javnih uslužbencev je bil pri tem 

vprašanju edini ukrep, katerega povpre�na vrednost je bila nižja od 4, in sicer 3,59, s 

standardnim odklonom 1,168. Anketiranci so bili pri teh ukrepih zelo podobnega mnenja, saj 

jih je le nekaj podalo odgovor, da ti ukrepi nimajo oziroma sploh nimajo vpliva na velike 

družine. Pri ukrepih, ki so uvedli premoženjski cenzus na družinske transferje (otroški 

dodatek, pomo� ob rojstvu otroka in dodatek za veliko družino), noben od sodelujo�ih ni 

podal ocene 1 (sploh nima vpliva) ali 2 (nima vpliva). Ve� kot 60 % so za stopnjo strinjanja 

izbrali oceno 5 (ima velik vpliv), le okoli 6 % pa se jih ni moglo to�no opredeliti do teh 

ukrepov, ali imajo vpliv ali pa ne. Izra�unali smo tudi povpre�no oceno vseh sedmih ukrepov 

skupaj, ki znaša 3,94, s standardnim odklonom 0,6039. 

V nadaljevanju nas je zanimalo, ali bi vladni var�evalni ukrepi na sodelujo�e negativno 

vplivali, ko bi se odlo�ali za otroka. Pri tem vprašanju so imeli možnost izbire med prvim, 

drugim, tretjim otrokom ali ve� ter sploh ne bi vplivali. Skoraj 13 % oziroma 29 sodelujo�ih 

je izbralo prvo možnosti, kar pomeni, da bi omenjeni ukrepi vplivali na njihove odlo�itve že 

pri prvem otroku, 35 % oziroma 80 vprašanih je izbralo odgovor dva, torej, da bi ti ukrepi 

vplivali, ko bi se odlo�ali za drugega otroka, pri odlo�itvah za tretjega otroka ali ve� otrok pa 

se je odlo�ilo 72 oziroma 31 % vprašanih. Trditev, da navedeni ukrepi sploh ne bi vplivali, je 

izbralo 21 % oziroma 48 anketirancev. 
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Slika 39: Odgovori na šestnajsto vprašanje 

Sledili sta dve vprašanji odprtega tipa, ki sta se nanašali na »idealno« in »dejansko« število 

otrok v družini anketirancev. Srednja vrednost »idealnega« števila otrok je 2,54, pri �emer 

smo izmed vseh 229 odgovorov izlo�ili en odgovor, saj je zelo odstopal od ostalih.  

 
Slika 40: »Idealno« število otrok 

Sodelujo�i v anketi so najve�krat, in sicer kar 119-krat (52 %), navedli, da sta po njihovem 

mnenju »idealna« dva otroka v družini, dobrih 36 % oziroma 84 sodelujo�ih bi si želeli imeti 

v družini vsaj tri potomce, 8 % oziroma 19 vprašanih pa bi imeli veliko družino z vsaj štirimi 

otroki. Le za slab odstotek je »idealno« pet otok v družini. Za enega otroka so se odlo�ili le 

trije vprašani, medtem ko si družino brez otrok želi le en anketiranec.  
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Slika 41: Dejansko število otrok 

Dejansko povpre�no število otrok anketiranih pa je 1,6 otroka na enega sodelujo�ega. Skoraj 

40 % oziroma 90 sodelujo�ih ima dva otroka, sledijo jim anketiranci z enim otrokom, in sicer 

je takšnih 34 %, brez otrok je 28 oziroma 12 % vprašanih, družino s tremi otroki ima 11 % 

oziroma 24 anketirancev, veliko družino s štirimi potomci pa 9 oziroma slabih 4 % 

sodelujo�ih.  

5.3 Preverjanje hipotez  

Zbrane podatke smo s pomo�jo Microsoft Excel 2010 in ra�unalniškega statisti�nega paketa 

SPSS–17.0 uredili in statisti�no obdelali. Hipoteze, ki smo si jih zastavili v uvodu naloge, 

smo preverjali s t-testom za aritmeti�no sredino stopenj strinjanja anketirancev. Pri tem smo 

testirali, ali aritmeti�na sredina posameznih odgovorov anketirancev statisti�no zna�ilno 

navzgor ali navzdol odstopa od 3, ki predstavlja sredino lestvice na petstopenjski lestvici, ki 

so jo imeli na razpolago sodelujo�i za oceno stopnje strinjanja s posameznimi trditvami v 

anketi. Smer odstopanja je pri preverjanju odvisna od vsebine posamezne hipoteze. Ker pa gre 

vedno za preverjanje odstopanja samo v eno smer, gre za t. i. enostranski test, pri katerem 

lahko dobljeno dvostransko to�no stopnjo zna�ilnosti delimo z dva, da dobimo ustrezno 

enostransko to�no stopnjo zna�ilnosti. Tako smo postavili metodološko ni�elno hipotezo, ki 

pravi, da je povpre�na vrednost testiranih trditev manjša ali vsaj enaka povpre�ni vrednosti 3, 

medtem ko alternativna hipoteza domneva, da je povpre�na ocena testiranih trditev ve�ja kot 

3. To velja za testiranje trditev �etrtega, osmega, devetega, desetega, dvanajstega, trinajstega, 

štirinajstega in petnajstega vprašanja. Za preverjanje trditve drugega in tretjega vprašanja pa 

smo z ni�elno hipotezo preverjali, ali je povpre�na vrednost testiranih trditev ve�ja ali vsaj 

enaka povpre�ni vrednosti 3. Alternativna hipoteza pa je domnevala, da je povpre�na ocena 

testiranih trditev manjša od 3. V nadaljevanju pa smo s pomo�jo �2-testov ter kombinacijskih 

tabel iskali tudi statisti�no zna�ilne razlike v odgovorih posameznih skupin udeležencev, ki se 
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med seboj razlikujejo po demografskih spremenljivkah, kot so višina mese�nega dohodka, 

stopnja izobrazbe, zaposlitveni status in tip družine.  

T-test spada v skupino parametri�nih testov, ki so namenjeni testiranju oziroma preizkušanju 

domnev. Pove nam vrednost parametra raziskovane spremenljivke, na podlagi katerega se 

lahko odlo�imo, ali je razlika statisti�no zna�ilna. Pri preverjanju domneve o vrednosti ene 

aritmeti�ne sredine oziroma preizkušanju domnev o aritmeti�ni sredini na enem vzorcu, kakor 

jo tudi statisti�no poimenujemo, lo�imo dva postopka. �e imamo podano populacijsko 

vrednost standardnega odklona, uporabimo z-test, kadar pa razpolagamo le z njegovo oceno 

na podlagi vzorca, izra�unamo t-test, kar bomo storili tudi v našem primeru (Nastav 2011, 

74–84). Kombinacijsko tabelo pa uporabljamo pri preverjanju domneve, da obstaja statisti�no 

zna�ilna povezava med kategorialnimi spremenljivkami, pri �emer ima vsaj ena 

spremenljivka ve� kot dve vrednosti, sicer govorimo o asociaciji. Gre torej za tabelari�ni 

prikaz rešitev povezave vsaj dveh kategorialnih spremenljivk, pri �emer uporabljamo �2-test, s 

katerim ugotavljamo neodvisnost primerjanih spremenljivk (Nastav 2011, 111).  

5.3.1 T-testi za aritmeti�no sredino stopenj strinjanja anketirancev  

V nadaljevanju magistrskega dela so predstavljeni t-testi, s katerimi so preverjene zastavljene 

hipoteze. 

Hipoteza 1  

Prva hipoteza se glasi: Država premalo pozornosti nameni problemu nizke rodnosti. Za 

potrditev te domneve oziroma hipoteze smo s t-testom za aritmeti�no sredino preverili stopnje 

strinjanja anketirancev z drugo, tretjo in �etrto trditvijo oziroma vprašanjem.  

Povpre�na vrednost trditve z drugo trditvijo, s katero smo spraševali, kakšno je mnenje 

vprašanih glede pozornosti države pri problemu nizke rodnosti v Sloveniji, je 1,99, s 

standardnim odklonom 0,991. 

Preglednica 12: T-test za aritmeti�no sredino druge trditve  

 Testna vrednost = 3  

 

T G 

Sig. 

(dvostranski) 

Povpre�na 

razlika 

95 % interval zaupanja 

Spodnja meja Zgornja meja 

Q2 -15,401 228 ,000 -1,009 -1,14 -,88 

Na podlagi teh podatkov smo izra�unali t-test za aritmeti�no sredino, s katerim smo preverili, 

ali se ta statisti�no zna�ilno razlikuje od 3, kar predstavlja sredino lestvice na petstopenjski 

lestvici. Iz preglednice 12 je razvidno, da je vrednost t-testa za aritmeti�no sredino -15,401 in 

vrednost to�ne stopnje zna�ilnosti (Sig. za dvostranski test) 0,000, kar je manj kot 0,05. Tudi, 
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�e to stopnjo zna�ilnosti delimo z dva (ker je vsebinsko upravi�en enostranski test), ostane 

to�na stopnja zna�ilnosti 0,000, kar ne spremeni našega sklepa. Iz navedenega izhaja, da je t-

test pokazal statisti�no zna�ilno razliko. Torej lahko pri zanemarljivi stopnji tveganja napake 

prve vrste sprejmemo sklep, da je povpre�na vrednost za stopnjo strinjanja anketirancev z 

drugo trditvijo manjša od vrednosti 3, kar pomeni, da se anketiranci s to trditvijo ne strinjajo. 

Iz navedenega torej izhaja, da lahko na podlagi testiranja strinjanja z drugo trditvijo v anketi 

potrdimo našo prvo hipotezo, da država nameni premalo pozornosti problemu nizke rodnosti 

v Sloveniji.  

S t-testom za aritmeti�no sredino smo preverili tudi oceno anketirancev glede obstoje�ih 

ukrepov družinske politike, s katerimi država spodbuja rodnost. Pri tem smo za izra�un 

pripravili povpre�no vrednost ocene celotnega paketa enajstih ukrepov, ki znaša 2,32, s 

standardnim odklonom 0,681. Na podlagi te ocene smo izra�unali t-test za aritmeti�no 

sredino.  

Preglednica 13: T-test za aritmeti�no sredino tretjega vprašanja  

 Testna vrednost = 3  

 

T g 

Sig. 

(dvostranski) 

Povpre�na 

razlika 

95 % interval zaupanja 

 Spodnja meja Zgornja meja 

Q3-povpre�je -15,138 228 ,000 -,681 -,77 -,59 

V preglednici 13 je izra�unan t-test za aritmeti�no sredino. Za potrjevanje naše domneve nas 

zanima vrednost t-testa, ki znaša -15,138, pri to�ni stopnji zna�ilnosti (Sig. za dvostranski 

test) 0,000, kar je manj kot 0,05. Tudi, �e to to�no stopnjo zna�ilnosti delimo z dva (ker je 

vsebinsko upravi�en enostranski test), ostane to�na stopnja zna�ilnosti 0,000, kar ne spremeni 

našega sklepa. To pa vse skupaj pomeni, da je t-test pokazal statisti�no zna�ilno razliko. Torej 

lahko pri zanemarljivi stopnji tveganja napake prve vrste sprejmemo sklep, da je povpre�na 

vrednost ocene anketirancev glede paketa ukrepov družinske politike na podro�ju rodnosti 

nižja od 3, kar pomeni, da so vprašani mnenja, da država z ocenjenimi ukrepi slabo ureja 

družinsko politiko oziroma z njimi ne dosega spodbudnih odzivov svojih prebivalcev na 

rodnost. Iz navedenega torej izhaja, da lahko na podlagi testiranja tretjega vprašanja v anketi 

potrdimo našo prvo hipotezo, da država nameni premalo pozornosti problemu nizke rodnosti 

v Sloveniji.  

Sledila je trditev, s katero smo anektirane spraševali, ali menijo, da bi lahko država z 

druga�nimi ukrepi spodbudila rodnost v Sloveniji. Tudi pri tej trditvi so anketirani imeli 

možnost izbirati med petimi stopnjami strinjanja, in sicer popolnoma se ne strinjam, se ne 

strinjam, niti - niti, se strinjam in popolnoma se strinjam. Pretežni del sodelujo�ih se z 

navedeno trditvijo strinja, saj je povpre�na vrednost tega odgovora 4,13, s standardnim 

odklonom 0,985. Glede na povpre�no oceno vidimo, da so anketiranci mnenja, da država 

premalo spodbuja rodnostno obnašanje svojih državljanov in bi morala pri tem uporabiti 
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oziroma uvesti druga�ne ukrepe. Za statisti�no potrditev te trditve smo izra�unali tudi t-test za 

aritmeti�no sredino.  

Preglednica 14: T-test za aritmeti�no sredino �etrte trditve  

 Testna vrednost = 3  

 

t G 

Sig. 

(dvostranski) 

Povpre�na 

razlika 

95 % interval zaupanja 

 Spodnja meja Zgornja meja 

Q4 17,304 228 ,000 1,127 1,00 1,25 

Iz preglednice 14 je razvidno, da je vrednost t-testa za aritmeti�no sredino 17,304 in vrednost 

to�ne stopnje zna�ilnosti (Sig. za dvostranski test) 0,000, kar je manj kot 0,05. Tudi, �e to 

to�no stopnjo zna�ilnosti delimo z dva (ker je vsebinsko upravi�en enostranski test), ostane 

to�na stopnja zna�ilnosti 0,000, kar ne spremeni vsebine našega sklepa. Iz navedenega izhaja, 

da je t-test pokazal statisti�no zna�ilno razliko. Torej lahko pri zanemarljivi stopnji tveganja 

napake prve vrste sprejmemo sklep, da je povpre�na vrednost za stopnjo strinjanja 

anketirancev s �etrto trditvijo ve�ja od vrednosti 3, kar pomeni, da se anketiranci strinjajo, da 

bi morala država spodbuditi rodnostno obnašanje Slovencev z druga�nimi ukrepi, kot pa so 

trenutno v veljavi. Iz navedenega torej izhaja, da lahko na podlagi testiranja strinjanja s �etrto 

trditvijo v anketi potrdimo našo prvo hipotezo, da država nameni premalo pozornosti 

problemu nizke rodnosti v Sloveniji.  

Na podlagi izra�unanih t-testov, kjer je vrednost t-testa in to�ne stopnje zna�ilnosti pokazala 

statisti�no zna�ilno razliko, lahko v celoti potrdimo zastavljeno prvo hipotezo oziroma 

domnevo, da država premalo pozornosti nameni problemu nizke rodnosti.  

Hipoteza 2  

Naša druga hipoteza, ki smo jo preverjali, se glasi: Var�evalni ukrepi vlade zmanjšujejo 

družinske prejemke. Za potrditev te domneve oziroma hipoteze bomo v nadaljevanju naloge s 

t-testom za aritmeti�no sredino preverili stopnje strinjanja anketirancev z osmim, devetim in 

desetim vprašanjem oziroma trditvijo.  

Za preverjanje domneve glede var�evalnih ukrepov smo najprej izra�unali povpre�no oceno 

vseh sedmih ukrepov, ki jih je država sprejela z ZUJF. Povpre�na ocena paketa teh 

var�evalnih ukrepov znaša 3,74, s standardnim odklonom 0,756. Na podlagi te ocene smo s t-

testom za aritmeti�no sredino hipotezo še statisti�no preverili.  
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Preglednica 15: T-test za aritmeti�no sredino osmega vprašanja  

 Testna vrednost = 3  

 

T g 

Sig. 

(dvostranski) 

Povpre�na 

razlika 

95 % interval zaupanja 

 Spodnja meja Zgornja meja 

Q8-povpre�je 14,774 228 ,000 ,7379913 ,639565 ,836418 

Iz preglednice 15 je razvidno, da znaša vrednost t-testa za aritmeti�no sredino 14,774 in 

vrednost to�ne stopnje zna�ilnosti (Sig. za dvostranski test) 000, kar je manj kot 0,05. Tudi, �e 

to to�no stopnjo zna�ilnosti delimo z dva (ker je vsebinsko upravi�en enostranski test), ostane 

to�na stopnja zna�ilnosti 0,000, kar ne spremeni našega sklepa. Iz navedenega izhaja, da je t-

test pokazal statisti�no zna�ilno razliko. Torej lahko pri zanemarljivi stopnji tveganja napake 

prve vrste sprejmemo sklep, da je povpre�na vrednost ocene anketirancev glede mo�i 

poseganja ukrepov ZUJF v družinske prejemke ve�ja od vrednosti 3, kar pomeni, da so 

anketiranci mnenja, da imajo var�evalni ukrepi vpliv na družinske prejemke. Iz navedenega 

torej izhaja, da lahko na podlagi testiranja osmega vprašanja v anketi potrdimo drugo 

zastavljeno hipotezo, da var�evalni ukrepi vlade zmanjšujejo družinske prejemke.  

S t-testom za aritmeti�no sredino smo preverili tudi stopnjo strinjanja anketirancev z devetim 

vprašanjem. Spraševali smo jih, katere var�evalne ukrepe iz ZUJF bi morala država po 

njihovem mnenju izvzeti iz paketa protikriznih ukrepov, da bi bil negativni vpliv na družinske 

prejemke �im manjši. Glede na to, da je povpre�na vrednost vseh ukrepov pri tem vprašanju 

med 3,24 in 3,82, smo tudi pri tej oceni izra�unali skupno povpre�no stopnjo strinjanja, ki 

znaša 3,24, s standardnim odklonom 1,009. Na podlagi te ocene smo izra�unali t-test za 

aritmeti�no sredino. 

Preglednica 16: T-test za aritmeti�no sredino devetega vprašanja  

 Testna vrednost = 3  

 

t g 

Sig. 

(dvostranski) 

Povpre�na 

razlika 

95 % interval zaupanja 

 Spodnja meja Zgornja meja 

Q9-povpre�je 3,666 228 ,000 ,245 ,11 ,38 

V preglednici 16 je izra�unan t-test za aritmeti�no sredino, katerega vrednost znaša 3,666, pri 

to�ni stopnji zna�ilnosti (Sig. za dvostranski test) 0,000, kar je manj kot 0,05. Tudi, �e to 

to�no stopnjo zna�ilnosti delimo z dva (ker je vsebinsko upravi�en enostranski test), ostane 

to�na stopnja zna�ilnosti 0,000, kar ne spremeni našega sklepa. Iz navedenega izhaja, da je t-

test pokazal statisti�no zna�ilno razliko. Torej lahko pri zanemarljivi to�ni stopnji tveganja 

napake prve vrste sprejmemo sklep, da je povpre�na vrednost vseh ocenjenih ukrepov ZUJF 

devetega vprašanja višja od vrednosti 3, kar pomeni, da so anketiranci mnenja, da bi morala 

država iz paketa protikriznih ukrepov izvzeti vse var�evalne ukrepe, s katerimi je posegla na 

podro�je rodnosti. Iz navedenega torej izhaja, da lahko na podlagi testiranja ocene devetega 
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vprašanja v anketi potrdimo drugo zastavljeno hipotezo, da var�evalni ukrepi vlade 

zmanjšujejo družinske prejemke.  

Pri naslednjem, desetem, vprašanju nas je zanimalo, ali so sodelujo�i mnenja, da bi morala 

država var�evati na drugih podro�jih in z ZUJF ne bi smela tako mo�no posegati v družinski 

prora�un. Povpre�na ocena, ki jo je dobila ta trditev, je 4,18, s standardnim odklonom 1,273. 

Za statisti�no potrditev hipoteze smo izra�unali še t-test za aritmeti�no sredino.  

Preglednica 17: T-test za aritmeti�no sredino desete trditve  

 Testna vrednost = 3  

 

t g 

Sig. 

(dvostranski) 

Povpre�na 

razlika 

95 % interval zaupanja 

 Spodnja meja Zgornja meja 

Q10 14,012 228 ,000 1,179 1,01 1,34 

Vrednost t-testa za aritmeti�no sredino znaša 14,012, vrednost to�ne stopnje zna�ilnosti (Sig. 

za dvostranski test) pa 0,000. To je manj kot 0,05. Tudi, �e to to�no stopnjo zna�ilnosti 

delimo z dva (ker je vsebinsko upravi�en enostranski test), ostane to�na stopnja zna�ilnosti 

0,000, kar ne spremeni našega sklepa. Iz navedenega izhaja, da je t-test za povpre�no vrednost 

pokazal statisti�no zna�ilno razliko. Torej lahko pri zanemarljivi stopnji tveganja napake prve 

vrste sprejmemo sklep, da je povpre�na vrednost anketirancev z deseto trditvijo ve�ja od 

vrednosti 3, kar pomeni, da se anketiranci strinjajo s trditvijo, da država s sprejetimi 

var�evalnimi ukrepi ne bi smela tako mo�no posegati v družinski prora�un, temve� bi morala 

var�evati na drugih podro�jih. Iz navedenega torej izhaja, da lahko na podlagi testiranja 

strinjanja z deseto trditvijo v anketi potrdimo našo drugo hipotezo, da var�evalni ukrepi vlade 

zmanjšujejo družinske prejemke.  

Na podlagi izra�unanih t-testov za osmo, deveto in deseto vprašanje, katerih vrednost t-testa 

in to�ne stopnje zna�ilnosti je pokazala statisti�no zna�ilno razliko, lahko v celoti potrdimo 

zastavljeno drugo hipotezo. To pomeni, da var�evalni ukrepi vlade statisti�no potrjeno 

zmanjšujejo družinske prejemke.  

Hipoteza 3 

Tretja hipoteza, ki smo jo preverjali, se glasi: Zaradi sprejetih vladnih var�evalnih ukrepov se 

bodo mladi težje odlo�ali za družine z vsaj tremi ali ve� otroki. Za potrditev te domneve 

oziroma hipoteze bomo v nadaljevanju naloge s t-testom za aritmeti�no sredino preverili 

stopnje strinjanja anketirancev z dvanajsto, trinajsto, štirinajsto in petnajsto trditvijo oziroma 

vprašanjem.  

S t-testom za aritmeti�no sredino za potrditev tretje hipoteze smo preverili stopnjo strinjanja 

anketirancev z našo trditvijo, ki smo jo zastavili z dvanajstim vprašanjem. Glasila se je: Mladi 
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se zaradi gospodarske krize v Sloveniji in posledi�no sprejetih vladnih var�evalnih ukrepov 

kasneje odlo�ajo za starševstvo. Povpre�na stopnja strinjanja pri tej trditvi je 4,02, s 

standardnim odklonom 1,137.  

Preglednica 18: T-test za aritmeti�no sredino dvanajste trditve  

 Testna vrednost = 3  

 

t g 

Sig. 

(dvostranski) 

Povpre�na 

razlika 

95 % interval zaupanja 

 Spodnja meja Zgornja meja 

Q12 13,597 228 ,000 1,022 ,87 1,17 

V preglednici 18 je izra�unan t-test za aritmeti�no sredino, katerega vrednost znaša 13,597, 

pri to�ni stopnji zna�ilnosti (Sig. za dvostranski test) 0,000, kar je manj kot 0,05. Tudi, �e to 

to�no stopnjo zna�ilnosti delimo z dva (ker je vsebinsko upravi�en enostranski test), ostane 

to�na stopnja zna�ilnosti 0,000, kar ne spremeni vsebine našega sklepa. Iz navedenega izhaja, 

da je t-test za povpre�no vrednost pokazal statisti�no zna�ilno razliko. Torej lahko pri 

zanemarljivi stopnji tveganja napake prve vrste sprejmemo sklep, da je povpre�na vrednost 

anketirancev z dvanajsto trditvijo ve�ja od vrednosti 3, kar pomeni, da se anketiranci strinjajo 

s trditvijo, da se mladi zaradi gospodarske krize v Sloveniji in posledi�no sprejetih vladnih 

var�evalnih ukrepov kasneje odlo�ajo za starševstvo. Iz navedenega torej izhaja, da lahko na 

podlagi testiranja strinjanja z dvanajsto trditvijo v anketi potrdimo zastavljeno tretjo hipotezo, 

da se bodo zaradi sprejetih vladnih var�evalnih ukrepov mladi težje odlo�ali za družine z vsaj 

tremi ali ve� otroki. 

Z naslednjo, trinajsto, trditvijo smo preverjali mnenje anketirancev, ali bo sprejeti ZUJF imel 

vpliv na število družin z vsaj tremi ali ve� otroki. Povpre�na ocena te trditve je 3,93, s 

standardnim odklonom 1,080. Na podlagi teh podatkov smo izra�unali t-test za aritmeti�no 

sredino, s katerim smo še statisti�no preverili našo domnevo.  

Preglednica 19: T-test za aritmeti�no sredino trinajste trditve  

 Testna vrednost = 3  

 

t g 

Sig. 

(dvostranski) 

Povpre�na 

razlika 

95 % interval zaupanja 

 Spodnja meja Zgornja meja 

Q13 12,977 228 ,000 ,926 ,79 1,07 

Iz preglednice 19 je razvidno, da je vrednost t-testa za aritmeti�no sredino 12,977 in da 

vrednost to�ne stopnje zna�ilnosti (Sig. za dvostranski test) znaša 0,000, kar je manj kot 0,05.  

Tudi, �e to to�no stopnjo zna�ilnosti delimo z dva (ker je vsebinsko upravi�en enostranski 

test), ostane to�na stopnja zna�ilnosti 0,000, kar ne spremeni našega sklepa. Iz navedenega 

izhaja, da je t-test za povpre�no vrednost pokazal statisti�no zna�ilno razliko. Torej lahko pri 

zanemarljivi stopnji tveganja napake prve vrste sprejmemo sklep, da je povpre�na vrednost 
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anketirancev z dvanajsto trditvijo ve�ja od vrednosti 3, kar pomeni, da se anketiranci strinjajo 

s testirano trditvijo, da bo zaradi var�evalnih ukrepov po ZUJF upadalo število družin z vsaj 

tremi ali ve� otroki. Iz navedenega torej izhaja, da lahko na podlagi testiranja strinjanja s 

trinajsto trditvijo v anketi potrdimo našo tretjo hipotezo, da se bodo zaradi sprejetih vladnih 

var�evalnih ukrepov mladi težje odlo�ali za družine z vsaj tremi ali ve� otroki. 

Povpre�na vrednost stopnje strinjanja s trditvijo, da bi se mladi lažje odlo�ali za velike 

družine, �e bi bila država s svojimi var�evalnimi ukrepi po ZUJF bolj naklonjena ve�jim 

družinam, je 3,79 s standardnim odklonom 1,142. Tudi pri tej trditvi bomo s t-testom za 

aritmeti�no sredino statisti�no preverjali našo tretjo hipotezo. Izra�unali smo t-test za 

aritmeti�no sredino, kjer nas zanima vrednost tega testa.  

Preglednica 20: T-test za aritmeti�no sredino štirinajste trditve  

 Testna vrednost = 3  

 

t g 

Sig. 

(dvostranski) 

Povpre�na 

razlika 

95 % interval zaupanja 

 Spodnja meja Zgornja meja 

Q14 10,531 228 ,000 ,795 ,65 ,94 

V našem primeru vrednost t-testa znaša 10,531, vrednost to�ne stopnje zna�ilnosti (Sig. za 

dvostranski test) pa 0,000. Tudi, �e to to�no stopnjo zna�ilnosti delimo z dva (ker je 

vsebinsko upravi�en enostranski test), ostane to�na stopnja zna�ilnosti 0,000, kar ne spremeni 

vsebine našega sklepa. Iz navedenega izhaja, da je t-test za povpre�no vrednost pokazal 

statisti�no zna�ilno razliko. Torej lahko pri zanemarljivi stopnji tveganja napake prve vrste 

sprejmemo sklep, da je povpre�na vrednost anketirancev s štirinajsto trditvijo ve�ja od 

vrednosti 3, kar pomeni, da se anketiranci strinjajo s trditvijo, da bi se mladi lažje odlo�ali za 

tri ali ve� otrok, �e bi bila država s svojimi var�evalnimi ukrepi po ZUJF bolj naklonjena 

ve�jim družinam. Iz navedenega torej izhaja, da lahko na podlagi testiranja strinjanja s 

štirinajsto trditvijo v anketi potrdimo našo tretjo hipotezo, da se bodo zaradi sprejetih vladnih 

var�evalnih ukrepov mladi težje odlo�ali za družine z vsaj tremi ali ve� otroki. 

Zadnji t-test za aritmeti�no sredino, s katerim smo preverili tretjo hipotezo, se nanaša na 

petnajsto vprašanje. Preverjali smo stopnjo strinjanja anketirancev z vprašanjem: Kakšen 

vpliv na družine s tremi ali ve� otroki ima posamezni od navedenih var�evalnih ukrepov po 

ZUJF? Izra�unali smo skupno povpre�no stopnjo strinjanja, ki znaša 3,94, s standardnim 

odklonom 0,604. Na podlagi te ocene smo izra�unali t-test za aritmeti�no sredino.  

Preglednica 21: T-test za aritmeti�no sredino petnajstega vprašanja  

 Testna vrednost = 3  

 

t g 

Sig. 

(dvostranski) 

Povpre�na 

razlika 

95 % interval zaupanja 

 Spodnja meja Zgornja meja 

Q15-povpre�je 23,527 228 ,000 ,9388646 ,860234 1,017495 
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Iz preglednice 21 je razvidno, da vrednost izra�unanega t-testa za aritmeti�no sredino znaša 

23,527, pri to�ni stopnji zna�ilnosti (Sig. za dvostranski test) 0,000, kar je manj kot 0,05. 

Tudi, �e to to�no stopnjo zna�ilnosti delimo z dva (ker je vsebinsko upravi�en enostranski 

test), ostane to�na stopnja zna�ilnosti 0,000, kar ne spremeni vsebine našega sklepa. Iz 

navedenega izhaja, da je t-test za povpre�no vrednost pokazal statisti�no zna�ilno razliko. 

Torej lahko pri zanemarljivi stopnji tveganja napake prve vrste sprejmemo sklep, da je 

povpre�na ocena anketirancev petnajstega vprašanja ve�ja od vrednosti 3, kar pomeni, da so 

anketiranci mnenja, da imajo var�evalni ukrepi po ZUJF vpliv na družine s tremi ali ve� 

otroki. Iz navedenega torej izhaja, da lahko na podlagi testiranja povpre�ne vrednosti 

petnajstega vprašanja v anketi potrdimo našo tretjo hipotezo, da se bodo zaradi sprejetih 

vladnih var�evalnih ukrepov mladi težje odlo�ali za družine z vsaj tremi ali ve� otroki. 

Zastavljeno tretjo hipotezo, s katero smo preverjali, ali se bodo mladi zaradi sprejetih vladnih 

var�evalnih ukrepov težje odlo�ali za družine z vsaj tremi ali ve� otroki, na podlagi 

izra�unanih t-testov, katerih vrednost je pokazala statisti�no zna�ilno razliko, v celoti 

potrdimo. To pomeni, da se bodo zaradi protikriznih ukrepov po ZUJF, ki posegajo v 

družinske pravice, mladi težje odlo�ali za velike družine z vsaj tremi ali ve� otroki. 

5.3.2 Ugotavljanje statisti�no zna�ilnih razlik med odgovori posameznih skupin 

anketirancev  

V tem delu magistrske naloge smo po najbolj tipi�nih vprašanjih oziroma trditvah, ki se 

nanašajo na zastavljene hipoteze, preverjali, ali obstajajo statisti�no zna�ilne razlike v 

odgovorih med razli�nimi skupinami anketirancev, ki se med seboj razlikujejo glede na 

izobrazbo, zaposlitveni status, višino mese�nega dohodka in tip družine.  

Za ugotavljanje razlik med posameznimi skupinami anketirancev v njihovih stopnjah 

strinjanja s posameznimi trditvami smo pripravili kombinacijske tabele in izvedli �2-teste. Ker 

pa so bile v posameznih poljih oziroma celicah pri�akovane frekvence odgovorov manjše od 

pet, smo posamezne stopnje strinjanja in posamezne skupine anketirancev združili v manjše 

razrede. V nekaterih primerih imamo še vedno težave z nizko vrednostjo pri�akovanih 

frekvenc, vendar je ta odstotek po združitvi skupin bistveno manjši. Na takšen na�in smo 

zagotovili, da je �2-test metodološko ustrezen. Stopnje strinjanja smo združili iz petih v tri 

razrede, in sicer: se ne strinjam, niti - niti in se strinjam oziroma nima vpliva, niti - niti in ima 

vpliv. Pri spremenljivkah izobrazba smo oblikovali štiri razrede. Glede na to, da v anketi ni 

sodeloval nih�e z osnovnošolsko izobrazbo ali manj, tega razreda nismo upoštevali. Tako prvi 

razred predstavljajo sodelujo�i s srednješolsko izobrazbo, v drugem razredu smo združili 

višješolsko in visokošolsko ali univerzitetno izobrazbo po novih programih, tretji razred so 

predstavniki univerzitetne izobrazbe po starih programih ali novi bolonjski magisterij, �etrti 

razred pa predstavljajo sodelujo�i z izobrazbo po starem znanstvenem magisteriju in 

doktoratu znanosti. Spremenljivko zaposlitveni status smo razdelili le v dva razreda, in sicer 
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prvi razred predstavljajo zaposleni v javnem sektorju, v drugem razredu pa so vsi ostali. 

Glede na to, da je ZUJF najbolj ob�util prav javni sektor zaradi znižanja pla�, je bilo 

pri�akovati, da se bodo odgovori oziroma stopnje strinjanja s trditvami med tema skupinama 

razlikovali. Pri spremenljivki mese�nega dohodka pa smo namesto prvotnih šestih razredov 

oblikovali le štiri razrede, in sicer na podlagi razpoložljivih podatkih SURS o višini 

povpre�ne mese�ne pla�e, ki je za januar 2014 znašala 1.005,75 evra (SURS 2014c). Tako 

smo vse, ki so ozna�ili, da znaša njihov dohodek do 900,00 evrov, razvrstili v skupino 

podpovpre�na pla�a, tiste, katerih mese�ni dohodek ni presegel 1.200,00 evrov, smo uvrstili v 

skupino povpre�na pla�a, v skupino nadpovpre�na pla�a pa smo razporedili tiste, katerih 

mese�ni dohodek presega 1.200,00 evrov. Oblikovali pa smo tudi �etrto skupino, v katero 

smo uvrstili vse tiste, ki niso želeli podati podatka o višini mese�nega dohodka. Glede na tip 

družine smo nadalje oblikovali dva razreda. Prvi razred predstavljajo anketiranci, ki že imajo 

otroke, drugi razred pa tisti sodelujo�i, ki so še brez otrok.  

V okviru analize raziskave smo preverili, ali obstajajo razlike v stopnjah strinjanja 

anketirancev s trditvijo, da država premalo pozornosti nameni problemu nizke rodnosti, ter 

spremenljivkam izobrazba in tip družine. Pri�akovati je namre�, da bodo izobraženi in tisti, ki 

že imajo svoje otroke, bolj kriti�ni do izvajanja družinske politike na podro�ju rodnosti. V ta 

namen smo preverili stopnje strinjanja anketirancev s trditvijo, ki smo jo zastavili v naši 

anketi.  

Iz preglednice 22, ki prikazuje kombinacijsko tabelo za drugo trditev in stopnjo izobrazbe 

anketirancev, vidimo, da so anketiranci glede na izobrazbo podajali zelo podobne stopnje 

strinjanja s trditvijo, da država premalo pozornosti nameni problemu nizke rodnosti. Z 

navedeno trditvijo se ne strinja ve� kot 80,8 % vseh vprašanih. Pri tem so najbolj kriti�ni 

anketiranci z višješolsko in visokošolsko ali univerzitetno izobrazbo po novih bolonjskih 

programih, kjer se jih kar 84,6 % z navedeno trditvijo ne strinja. Pri podajanju ocen so najbolj 

zadržani oziroma se do trditve ne morajo to�no opredeliti anketiranci s starim znanstvenim 

magisterijem in doktoratom znanosti, takšnih je 11,8 %. S tem, da država nameni dovolj 

pozornosti nizki rodnosti, se strinja 10 % vprašanih. Izmed teh je najve� anketirancev s 

kon�ano univerzitetno izobrazbo po starih programih ali novim bolonjskim magisterijem, in 

sicer 12,8 %. Razvidno je, da so anketiranci ne glede na stopnjo izobrazbo pri tej trditvi 

podajali zelo podobne stopnje strinjanja.  
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Preglednica 22: Kombinacijska tabela za drugo trditev in stopnjo izobrazbe  
   Izobrazba   

   

srednješolska 

višješolska in 

visokošolska ali 

univerzitetna po 

novih bolonjskih 

programih 

univerzitetna po 

starih programih 

ali nov bolonjski 

magisterij 

stari 

znanstveni 

magisterij ali 

doktorat 

znanosti Skupaj 

Q2 Se ne strinjam število enot 44 66 62 13 185 

% glede na Q2 23,8  35,7  33,5  7,0  100,0  

% glede na izobrazbo 78,6  84,6  79,5  76,5  80,8  

% od skupaj 19,2  28,8  27,1  5,7  80,8  

Niti - niti število enot 6 7 6 2 21 

% glede na Q2 28,6  33,3  28,6  9,5  100,0  

% glede na izobrazbo 10,7  9,0  7,7  11,8  9,2  

% od skupaj  2,6  3,1  2,6  ,9  9,2  

Se strinjam število enot 6 5 10 2 23 

% glede na Q2 26,1  21,7  43,5  8,7  100,0  

% glede na izobrazbo 10,7  6,4  12,8  11,8  10,0  

% od skupaj  2,6  2,2  4,4  ,9  10,0  

Skupaj število enot 56 78 78 17 229 

% glede na Q2 24,5  34,1  34,1  7,4  100,0  

% glede na izobrazbo  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  

% od skupaj  24,5  34,1  34,1  7,4  100,0  

S pomo�jo preglednice �2-test za drugo trditev in spremenljivko stopnja izobrazbe, ki je 

priloga 3, ter s pomo�jo �2-testa smo preverili, ali obstajajo statisti�no zna�ilne razlike v 

odgovorih anketirancev, ki se razlikujejo med seboj po izobrazbi. Ni�elna hipoteza v okviru 

�2-testa se glasi, da so dejanske frekvence enake teoreti�nim, torej da razlik ni. Alternativna 

hipoteza pa pravi, da se dejanske frekvence razlikujejo od teoreti�nih, kar pomeni, da razlike 

obstajajo.  

Preglednica 23: �2-test za drugo trditev in stopnjo izobrazbe 
 

Vrednost g 

Pri�akovana stopnja 

zna�ilnosti (Sig. za 

dvostranski test) 

Pearson Chi-Square 2,390a 6 ,881 

Likelihood Ratio 2,482 6 ,870 

Linear-by-Linear Association ,169 1 ,681 

Število veljavnih enot  229   

a. Dve celici (16,7 %) imata pri�akovano frekvenco manj kot 5. Minimalna 

pri�akovana frekvenca je 1,56. 
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Vrednost Pearsonovega �2-testa pri šestih stopinjah prostosti znaša 2,390, vrednost to�ne 

stopnje zna�ilnosti (Sig. za dvostranski test) pa 0,881, kar je ve� kot 0,05. Na podlagi 

izra�unane vrednosti Pearsonovega �2-testa in to�ne stopnje zna�ilnosti ne moremo zavrniti 

ni�elne hipoteze, da so stopnje strinjanja med razli�nimi izobrazbenimi skupinami enake. 

Torej lahko sprejmemo sklep, da so odgovori med razli�nimi izobrazbenimi skupinami 

anketirancev enaki oziroma da med temi odgovori ni statisti�no zna�ilnih razlik. 

Iz kombinacijske tabele (preglednica 24), kjer smo primerjali stopnje strinjanja na drugo 

trditev in spremenljivko tip družine, je razvidno, da je mnenje slednjih dveh skupin razli�no. 

Sodelujo�i, ki že imajo družine, se s trditvijo v 83,1 % ne strinjajo, medtem ko je ta delež pri 

anketirancih, ki še nimajo družine, nekoliko nižji. Kar �etrtina slednjih pa se z omenjeno 

trditvijo strinja, medtem ko je ta delež sodelujo�ih, ki že imajo otroke, le v 8 %. Razlika v 

stopnji strinjanja je razvidna tudi iz povpre�ne vrednosti odgovorov. Sodelujo�i, ki že imajo 

otroke, so podali povpre�no oceno 1,25, s standardnim odklonom 0,590, kar je nižje kot pri 

tistih, ki še nimajo svojih otrok. Njihova povpre�na ocena je 1,61, s standardnim odklonom 

0,875.  

Preglednica 24: Kombinacijska tabela za drugo trditev in tip družine  

   Tip družine   

   Družine z otroki Družine brez otrok Skupaj 

Q2 Se ne strinjam število enot 167 18 185 

% glede na Q2 90,3  9,7  100,0  

% glede na tip družine 83,1  64,3  80,8  

% od skupaj 72,9  7,9  80,8  

Niti - niti število enot 18 3 21 

% glede na Q2 85,7  14,3  100,0  

% glede na tip družine 9,0  10,7  9,2  

% od skupaj 7,9  1,3  9,2  

Se strinjam število enot 16 7 23 

% glede na Q2 69,6  30,4  100,0  

% glede na tip družine  8,0  25,0  10,0  

% od skupaj 7,0  3,1  10,0  

Skupaj število enot 201 28 229 

% glede na Q2 87,8  12,2  100,0  

% glede na tip družine 100,0  100,0  100,0  

% od skupaj  87,8  12,2  100,0  

S pomo�jo preglednice �2-test za drugo trditev in tip družine, ki je priloga 3, ter s pomo�jo �2-

testa smo preverili, ali obstajajo statisti�no zna�ilne razlike v odgovorih anketirancev, ki se 

razlikujejo med seboj po tipu družine. Ni�elna hipoteza v okviru �2-testa se glasi, da so 

dejanske frekvence enake teoreti�nim, torej da razlik ni. Alternativna hipoteza pa pravi, da se 

dejanske frekvence razlikujejo od teoreti�nih, kar pomeni, da razlike obstajajo.  
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Preglednica 25: �2-test za drugo trditev in tip družine  
 

Vrednost g 

Pri�akovana stopnja 

zna�ilnosti (Sig. za 

dvostranski test) 

Pearson Chi-Square 8,263a 2 ,016 

Likelihood Ratio 6,552 2 ,038 

Linear-by-Linear Association 7,706 1 ,006 

Število veljavnih enot 229   

a. Dve celici (33,3 %) imata pri�akovano frekvenco manj kot 5. Minimalna 

pri�akovana frekvenca je 2,57. 

Vrednost Pearsonovega �2-testa pri dveh stopinjah prostosti znaša 8,263, vrednost to�ne 

stopnje zna�ilnosti (Sig. za dvostranski test) pa 0,016, kar je manj kot 0,05. Poleg tega je v 

opombi preglednice navedeno, da imamo težavo z majhno vrednostjo pri�akovanih frekvenc v 

dveh celicah. Vendar je vrednost �2-testa visoko zna�ilna, zato vseeno nadaljujemo. Na 

podlagi izra�unane vrednosti Pearsonovega �2-testa in to�ne stopnje zna�ilnosti lahko 

zavrnemo ni�elno hipotezo, da so stopnje strinjanja med razli�nimi skupinami anketirancev 

po tipu družine enake. Torej lahko sprejmemo sklep, da so odgovori med razli�nimi 

skupinami anketirancev po tipu družine razli�ni oziroma da so med temi odgovori statisti�no 

zna�ilne razlike. 

V okviru analize raziskave smo preverili tudi to, ali obstajajo razlike v stopnji strinjanja s 

trditvijo, da bi lahko država z druga�nimi ukrepi spodbudila rodnost v Sloveniji, in 

spremenljivko tip družine. Pri�akovati je namre�, da bodo tisti, ki že imajo svoje otroke, bolj 

kriti�ni do izvajanja družinske politike in pri�akujejo ve� aktivnosti države na podro�ju 

rodnosti. V ta namen smo preverili stopnje strinjanja anketirancev s �etrto trditvijo, ki smo 

jim jo zastavili v naši anketi.  

V naslednji kombinacijski tabeli (preglednica 26) je prikazano število anketirancev glede na 

njihovo stopnjo strinjanja s �etrto trditvijo in tipom družine. Pri tem vidimo, da so anketiranci 

glede na tip družine podajali nekoliko razli�ne odgovore. S trditvijo se ne strinja le 8,7 % vseh 

vprašanih, od tega pa je delež anketirancev brez otrok kar 21,4-odstotni, sodelujo�ih z otroki 

pa le 7,0-odstotni. Nevtralnega mnenja pri tej trditvi je 4,8 % vseh vprašanih, od tega 4,5 % 

anketirancev, ki že imajo otroke, in 7,1 % tistih, ki so še brez otrok. Z navedeno trditvijo, da 

bi morala država z druga�nimi ukrepi spodbujati rodnost Slovencev, pa se strinja kar 86,5 % 

vseh vprašanih, od tega je kar 88,6 % takšnih, ki že imajo svoje otroke, in 71,4 % takšnih, ki 

še nimajo otrok. Vidimo torej, da so ocene strinjanja s to trditvijo nekoliko razli�ne glede na 

tip družine, kar potrjujejo tudi povpre�ne ocene. Povpre�na stopnja strinjanja anketirancev z 

otroki je 2,82, s standardnim odklonom 0,539, medtem ko je povpre�na ocena sodelujo�ih 

brez otrok nekoliko nižja, in sicer znaša 2,50, s standardnim odklonom 0,839. 
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Preglednica 26: Kombinacijska tabela za �etrto trditev in tip družine  
   Tip družine  Skupaj 

   Družine z otroki Družine brez otrok  

Q4 Se ne strinjam število enot 14 6 20 

% glede na Q4 70,0  30,0  100,0  

% glede na tip družine  7,0  21,4  8,7  

% od skupaj 6,1  2,6  8,7  

Niti - niti število enot 9 2 11 

% glede na Q4 81,8  18,2  100,0  

% glede na tip družine 4,5  7,1  4,8  

% od skupaj 3,9 % ,9  4,8  

Se strinjam število enot 178 20 198 

% glede na Q4 89,9  10,1  100,0  

% glede na tip družine 88,6  71,4  86,5  

% od skupaj 77,7  8,7  86,5  

Skupaj število enot 201 28 229 

% glede na Q4 87,8  12,2  100,0  

% glede na tip družine  100,0  100,0  100,0  

% od skupaj 87,8  12,2  100,0  

S pomo�jo preglednice �2-test za �etrto trditev in spremenljivko tip družine, ki je priloga 4, ter 

s pomo�jo �2-testa smo preverili, ali obstajajo statisti�no zna�ilne razlike v odgovorih 

anketirancev, ki se razlikujejo med seboj po tipu družine. Ni�elna hipoteza v okviru �2-testa se 

glasi, da so dejanske frekvence enake teoreti�nim, torej da razlik ni. Alternativna hipoteza pa 

pravi, da se dejanske frekvence razlikujejo od teoreti�nih, kar pomeni, da razlike obstajajo.  

Preglednica 27: �2-test za �etrto trditev in tip družine 
 

Vrednost g 

Pri�akovana stopnja 

zna�ilnosti (Sig. za 

dvostranski test) 

Pearson Chi-Square 7,084a 2 ,029 

Likelihood Ratio 5,638 2 ,060 

Linear-by-Linear Association 7,022 1 ,008 

Število veljavnih enot 229   

a. Dve celici (33,3 %) imata pri�akovano frekvenco manj kot 5. Minimalna 

pri�akovana frekvenca je 1,34. 

Vrednost Pearsonovega �2-testa pri dveh stopinjah prostosti znaša 7,084, vrednost to�ne 

stopnje zna�ilnosti (Sig. za dvostranski test) pa 0,029, kar je manj kot 0,05. Poleg tega je v 

opombi preglednice navedeno, da imamo težavo z majhno vrednostjo pri�akovanih frekvenc v 

dveh celicah. Vendar je vrednost �2-testa visoko zna�ilna, zato vseeno nadaljujemo. Na 

podlagi izra�unane vrednosti Pearsonovega �2-testa in to�ne stopnje zna�ilnosti lahko 

zavrnemo ni�elno hipotezo, da so stopnje strinjanja med razli�nimi skupinami anketirancev 
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po tipu družine enake. Torej lahko sprejmemo sklep, da so odgovori med razli�nimi 

skupinami anketirancev po tipu družine razli�ni oziroma da so med temi odgovori statisti�no 

zna�ilne razlike. 

V okviru analize podatkov, pridobljenih z anketo, smo še preverili, ali obstajajo razlike v 

odgovorih anketirancev na vprašanje, kako mo�no var�evalni ukrepi vlade zmanjšujejo 

družinske prejemke in spremenljivki zaposlitveni status ter tip družine. Pri�akovati je, da 

bosta ti skupini izrazili ve�ji vpliv var�evalnih ukrepov na dohodek družine, saj je var�evalni 

zakon prav njih najbolj finan�no prizadel. Za preverjanje teh razlik smo vzeli odgovore, ki so 

nam jih anketiranci podajali na osmo vprašanje. Pri tem smo za osmo vprašanje, kjer so 

vprašani ocenjevali sedem var�evalnih ukrepov, izra�unali povpre�no vrednost vseh sedmih 

ukrepov skupaj, ki znaša 3,74, s standardnim odklonom 0,7559. Na podlagi te ocene smo 

iskali razlike med opredeljenima skupinama.  

Preglednica 28: Kombinacijska tabela za osmo vprašanje in zaposlitveni status  
   Zaposlitveni status 2  

   zaposleni v javnem 

sektorju ostali Skupaj 

Q8 povpre�je Nima vpliva število enot 5 4 9 

% glede na Q8 povpre�je 55,6  44,4  100,0  

% glede na zaposlitveni status 5,7  2,8  3,9  

% od skupaj 2,2  1,7  3,9  

Niti - niti število enot 26 83 109 

% glede na Q8 povpre�je 23,9  76,1  100,0  

% glede na zaposlitveni status 29,9  58,5  47,6  

% od skupaj 11,4  36,2  47,6  

Ima vpliv število enot 56 55 111 

% glede na Q8 povpre�je 50,5  49,5  100,0  

% glede na zaposlitveni status 64,4  38,7  48,5  

% od skupaj 24,5  24,0  48,5  

Skupaj število enot 87 142 229 

% glede na Q8 povpre�je 38,0  62,0  100,0  

% glede na zaposlitveni status 100,0  100,0  100,0  

% od skupaj 38,0  62,0  100,0  

Iz preglednice 28 je razvidno, da so sodelujo�i pri vseh sedmih ukrepih osmega vprašanja 

glede na zaposlitveni status razli�nega mnenja. Ve� kot polovica oziroma 64,4 % javnih 

uslužbencev je mnenja, da imajo navedeni ukrepi vpliv na družinske prejemke, slaba tretjina 

je mnenja, da niti ne vplivajo niti da vplivajo in le 5 oziroma 5,7 % jih je mnenja, da ti ukrepi 

nimajo vpliva. Medtem so ostali podajali druga�ne odgovore, in sicer jih je 58,5 % 

nevtralnega mnenja, torej da ukrepi niti ne vplivajo niti da vplivajo. Z vplivom se strinja 

38,7 % oziroma 55 vprašanih in le 2,8 % oziroma 4 so mnenja, da ti ukrepi ne vplivajo na 

družinske prejemke. Povpre�na vrednost odgovorov zaposlenih v javnem sektorju je 2,59, s 
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standardnim odklonom 0,601, medtem ko je povpre�na ocena ostalih na to vprašanje 2,36, s 

standardnim odklonom 0,537. 

S pomo�jo preglednice �2-test za osmo vprašanje in spremenljivko zaposlitveni status, ki je 

priloga 5, ter s pomo�jo �2-testa smo preverili, ali obstajajo statisti�no zna�ilne razlike v 

odgovorih anketirancev, ki se razlikujejo med seboj po zaposlitvenem statusu. Ni�elna 

hipoteza v okviru �2-testa se glasi, da so dejanske frekvence enake teoreti�nim, tore, da razlik 

ni. Alternativna hipoteza pa pravi, da se dejanske frekvence razlikujejo od teoreti�nih, kar 

pomeni, da razlike obstajajo.  

Preglednica 29: �2-test za osmo vprašanje in zaposlitveni status 
  

Vrednost g 

Pri�akovana stopnja 

zna�ilnosti (Sig. za 

dvostranski test) 

Pearson Chi-Square 17,741a 2 ,000 

Likelihood Ratio 18,122 2 ,000 

Linear-by-Linear Association 8,504 1 ,004 

Število veljavnih enot 229   

a. Ena celica (16,7 %) ima pri�akovano frekvenco manj kot 5. Minimalna 

pri�akovana frekvenca je 3,42. 

Vrednost Pearsonovega �2-testa pri dveh stopinjah prostosti znaša 17,741, vrednost to�ne 

stopnje zna�ilnosti (Sig. za dvostranski test) pa 0,000, kar je manj kot 0,05. Na podlagi 

izra�unane vrednosti Pearsonovega �2-testa in to�ne stopnje zna�ilnosti lahko zavrnemo 

ni�elno hipotezo, da so stopnje strinjanja med razli�nimi skupinami anketirancev po 

zaposlitvenem statusu enake. Torej lahko sprejmemo sklep, da so odgovori med razli�nimi 

skupinami anketirancev po zaposlitvenem statusu razli�ni oziroma da so med temi odgovori 

statisti�no zna�ilne razlike. 

V kombinacijski tabeli za osmo vprašanje glede na tip družine (preglednica 30) je prikazano 

število anketirancev glede na njihovo oceno vpliva ukrepov ZUJF na družinske prejemke in 

na tip družine. To, da sprejeti var�evalni zakon nimajo vpliva na družinske prejemke, meni le 

3,9 % vseh vprašanih, od tega je delež anketirancev brez otrok 3,6 %, sodelujo�ih z otroki pa 

4,0 %. Nevtralnega mnenja do te trditve je 47,6 % vseh vprašanih, od katerih jih je kar 64,3 % 

brez otrok in 45,3 % anketirancev, ki že imajo otroke. Da ima ZUJF vpliv na družinske 

prejemke, pa je mnenja skoraj polovica vseh vprašanih oziroma 48,5 %. S tem se strinja ve� 

kot polovica (50,7 %) anketirancev z otroki in dobra tretjina (32,1 %) vprašanih brez otrok. 
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Preglednica 30: Kombinacijska tabela za osmo vprašanje in tip družine  
   Tip družine   

   Družine z otroki Družine brez otrok Skupaj 

Q8 povpre�je Nima vpliva število enot 8 1 9 

% glede na Q8 povpre�je 88,9  11,1  100,0  

% glede na tip družine  4,0  3,6  3,9  

% od skupaj  3,5  ,4  3,9  

Niti - niti število enot 91 18 109 

% glede na Q8 povpre�je 83,5  16,5  100,0  

% glede na tip družine 45,3  64,3  47,6  

% od skupaj 39,7  7,9  47,6  

Ima vpliv število enot 102 9 111 

% glede na Q8 povpre�je 91,9  8,1  100,0  

% glede na tip družine 50,7  32,1  48,5  

% od skupaj 44,5  3,9  48,5  

Skupaj število enot 201 28 229 

% glede na Q8 povpre�je 87,8  12,2  100,0  

% glede na tip družine 100,0  100,0  100,0  

% od skupaj 87,8  12,2  100,0  

S pomo�jo preglednice �2-test za osmo vprašanje in spremenljivko tip družine, ki je priloga 5, 

ter s pomo�jo �2-testa smo preverili, ali obstajajo statisti�no zna�ilne razlike v odgovorih 

anketirancev, ki se razlikujejo med seboj po tipu družine. Ni�elna hipoteza v okviru �2-testa se 

glasi, da so dejanske frekvence enake teoreti�nim, torej da razlik ni. Alternativna hipoteza pa 

pravi, da se dejanske frekvence razlikujejo od teoreti�nih, kar pomeni, da razlike so.  

Preglednica 31: �2-test za osmo vprašanje in tip družine  
 

Vrednost g 

Pri�akovana stopnja 

zna�ilnost (Sig. za 

dvostranski test) 

Pearson Chi-Square 3,632a 2 ,163 

Likelihood Ratio 3,678 2 ,159 

Linear-by-Linear Association 2,488 1 ,115 

Število veljavnih enot 229   

a. Ena celica (16,7 %) ima pri�akovano frekvenco manj kot 5. Minimalna 

pri�akovana frekvenca je 1,10. 

Vrednost Pearsonovega �2-testa pri dveh stopinjah prostosti znaša 3,632, vrednost to�ne 

stopnje zna�ilnosti (Sig. za dvostranski test) pa 0,163, kar je ve� kot 0,05. Na podlagi 

izra�unane vrednosti Pearsonovega �2-testa in to�ne stopnje zna�ilnosti ne moremo zavrniti 

ni�elne hipoteze, da so stopnje strinjanja med razli�nimi skupinami anketirancev po tipu 

družine enake. Torej lahko sprejmemo sklep, da so odgovori med razli�nimi skupinami 
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anketirancev po tipu družine enaki oziroma da med temi odgovori ni statisti�no zna�ilnih 

razlik.  

V okviru analize podatkov, pridobljenih z anketo, smo še preverili, ali obstajajo razlike v 

stopnjah strinjanja anketirancev na trditev, da država s sprejetimi var�evalni ukrepi ne bi 

smela tako mo�no posegati v družinski prora�un, temve� bi morala var�evati na drugih 

podro�jih. Pri�akovati je, da se bodo z navedeno trditvijo v ve�ji meri strinjali javni 

uslužbenci, saj jih je var�evalni zakon poleg družinskih pravic prizadel še pri pla�ah. Za 

preverjanje teh razlik smo vzeli stopnje strinjanja, ki so nam jih anketiranci podajali na deseto 

trditev.  

Pripravili smo kombinacijsko tabelo (preglednica 32), ki je v prilogi 6. Iz nje je razvidno, da 

so sodelujo�i podobnega mnenja. S trditvijo se strinja kar 83,4 % vseh vprašanih, od tega je 

87,4 % zaposlenih v javnem sektorju in 81,0 % ostalih. Podobna struktura anketirancev glede 

na zaposlitveni status je tudi pri ocenah se ne strinjam in niti - niti. Izmed vseh 12,7 %, ki se s 

trditvijo ne strinjajo, je 9,2 % javnih uslužbencev in 14,8 % ostalih. Oceno niti - niti pa je 

izbralo 3,9 % vseh anketirancev, od katerih je 3,4 % zaposlenih v javnem sektorju, 4,2 % pa 

je ostalih.  

Preglednica 32: Kombinacijska tabela za deseto trditev in zaposlitveni status 
   Zaposlitveni status   

   zaposleni v javnem 

sektorju ostali Skupaj 

Q10 Se ne strinjam število enot 8 21 29 

% glede na Q10 27,6  72,4  100,0  

% glede na zaposlitveni status 9,2  14,8  12,7  

% od skupaj 3,5  9,2  12,7  

Niti - niti število enot 3 6 9 

% glede na Q10 33,3  66,7  100,0  

% glede na zaposlitveni status 3,4  4,2  3,9  

% od skupaj 1,3  2,6  3,9  

Se strinjam število enot 76 115 191 

% glede na Q10 39,8  60,2  100,0  

% glede na zaposlitveni status 87,4  81,0  83,4  

% od skupaj 33,2  50,2  83,4  

Skupaj število enot 87 142 229 

% glede na Q10 38,0  62,0  100,0  

% glede na zaposlitveni status 100,0  100,0  100,0  

% od skupaj 38,0  62,0  100,0  

S pomo�jo preglednice �2-test za deseto trditev in spremenljivko zaposlitveni status, ki je 

priloga 6, ter s pomo�jo �2-testa smo preverili, ali obstajajo statisti�no zna�ilne razlike v 

odgovorih anketirancev, ki se razlikujejo med seboj po zaposlitvenem statusu. Ni�elna 
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hipoteza v okviru �2-testa se glasi, da so dejanske frekvence enake teoreti�nim, torej da razlik 

ni. Alternativna hipoteza pa pravi, da se dejanske frekvence razlikujejo od teoreti�nih, kar 

pomeni, da razlike obstajajo.  

Preglednica 33: �2-test za deseto trditev in zaposlitveni status 
 

Vrednost g 

Pri�akovana stopnja 

zna�ilnosti (Sig. za 

dvostranski test) 

Pearson Chi-Square 1,678a 2 ,432 

Likelihood Ratio 1,740 2 ,419 

Linear-by-Linear Association 1,670 1 ,196 

Število veljavnih enot 229   

a. Ena celica (16,7 %) ima pri�akovano frekvenco manj kot 5. Minimalna 

pri�akovana frekvenca je 3,42. 

Vrednost Pearsonovega �2-testa pri dveh stopnjah prostosti znaša 1,678, vrednost to�ne 

stopnje zna�ilnosti (Sig. za dvostranski test) pa 0,432, kar je ve� kot 0,05. Na podlagi 

izra�unane vrednosti Pearsonovega �2-testa in to�ne stopnje zna�ilnosti ne moremo zavrniti 

ni�elne hipoteze, da so stopnje strinjanja med razli�nimi skupinami anketirancev po 

zaposlitvenem statusu enake. Torej lahko sprejmemo sklep, da so odgovori med razli�nimi 

skupinami anketirancev po zaposlitvenem statusu enaki oziroma da med temi odgovori ni 

statisti�no zna�ilnih razlik.  

V okviru analize podatkov, pridobljenih z anketo, smo še preverili, ali obstajajo razlike v 

odgovorih anketirancev na enajsto vprašanje, kjer so anketiranci podajali svoje ocene, kako so 

var�evalni ukrepi, sprejeti z ZUJF, vplivali na njihov družinski prora�un in na tip družine. Pri 

tem smo izra�unali povpre�no vrednost vseh sedmih ukrepov skupaj, ki znaša 2,47, s 

standardnim odklonom 1,041. To smo izra�unali z namenom, da preverimo, ali se u�inek tega 

zakona res ob�uti kot ve�kratnik števila otrok v družini, kot so na to opozarjali v društvu 

Družinska pobuda in civilni iniciativi Za družino in pravice otrok (Merše in Primc 2012). Pri 

tem pri�akujemo, da bodo podajali višje ocene vpliva družine z ve� otroki.  

V ta namen smo pripravili kombinacijsko tabelo za enajsto vprašanje glede na tip družine 

(preglednica 34), kjer smo stopnjo strinjanja združili v tri skupine, in sicer nima vpliva, niti - 

niti in ima vpliv. Za spremenljivko tip družine pa smo oblikovali tri razrede, in sicer družine 

brez otrok, majhne družine z enim ali dvema otrokoma in velike družine, ki imajo vsaj tri 

otroke. Iz preglednice 34 je razvidno, da imajo var�evalni ukrepi po ZUJF res ve�kratni 

u�inek glede na število otrok v družini. Ve� kot polovica (54,5 %) sodelujo�ih, ki imajo vsaj 

tri otroke, se s tem strinja, dobra tretjina (33,3 %) se ne more to�no opredeliti, medtem ko je 

odstotek tistih, ki so mnenja, da ti ukrepi nimajo vpliva, najnižji izmed vseh treh skupin, in 

sicer 12,1 %. Nekoliko druga�no mnenje je pri majhnih družinah. Slaba �etrtina (23,2 %) se 

strinja, da imajo ti ukrepi vpliv, dobra tretjina (38,7 %) se ne more to�no opredelili, 38,1 % pa 

je mnenja, da nimajo vpliva. Povsem druga�no mnenje pa je pri sodelujo�ih, ki so brez otrok. 
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Ve�ina teh se s to trditvijo ne strinja. Povpre�ne ocene strinjanja teh skupin potrdijo naše 

ugotovitve. Sodelujo�i brez otrok so podali najnižjo povpre�no vrednost, in sicer 1,25, s 

standardnim odklonom 0,518, nekoliko višja je povpre�na ocena majhnih družin, in sicer 

1,85, s standardnim odklonom 0,771, najvišjo pa so po pri�akovanju dali anketiranci, ki 

vzdržujejo vsaj tri otroke, in sicer v višini kar 2,42, s standardnim odklonom 0,793. 

Preglednica 34: Kombinacijska tabela za enajsto vprašanje in tip družine  
   Tip družine  

   

Družine brez 

otrok 

Majhne družine 

(en ali dva 

otroka) 

Velike družine 

(tri ali ve� otrok) Skupaj 

Q11 

povpre�je 

Nima vpliva število enot 22 64 4 90 

% glede na Q11povpre�je 24,4  71,1  4,4  100,0  

% glede na tip družine 78,6  38,1  12,1  39,3  

% od skupaj  9,6  27,9  1,7  39,3  

Niti - niti število enot 5 65 11 81 

% glede na Q11 povpre�je 6,2  80,2  13,6  100,0  

% glede na tip družine 17,9  38,7  33,3  35,4  

% od skupaj  2,2  28,4  4,8  35,4  

Ima vpliv število enot 1 39 18 58 

% glede na Q1 1povpre�je 1,7  67,2  31,0  100,0  

% glede na tip družine 3,6  23,2  54,5  25,3  

% od skupaj  ,4  17,0  7,9  25,3  

Skupaj število enot 28 168 33 229 

% glede na Q11 povpre�je 12,2  73,4  14,4  100,0  

% glede na tip družine 100,0  100,0  100,0  100,0  

% od skupaj  12,2  73,4  14,4  100,0  

S pomo�jo preglednice �2-test za enajsto vprašanje in spremenljivko tip družine, ki je priloga 

7, ter s pomo�jo �2-testa smo preverili, ali obstajajo statisti�no zna�ilne razlike v odgovorih 

anketirancev, ki se razlikujejo med seboj po tipu družine. Ni�elna hipoteza v okviru �2-testa se 

glasi, da so dejanske frekvence enake teoreti�nim, torej da razlik ni. Alternativna hipoteza pa 

pravi, da se dejanske frekvence razlikujejo od teoreti�nih, kar pomeni, da razlike obstajajo. 

Vrednost Pearsonovega �2-testa pri štirih stopinjah prostosti znaša 36,894, vrednost to�ne 

stopnje zna�ilnosti (Sig. za dvostranski test) pa 0,000, kar je manj kot 0,05. Na podlagi 

izra�unane vrednosti Pearsonovega �2-testa in to�ne stopnje zna�ilnosti lahko zavrnemo 

ni�elno hipotezo, da so stopnje strinjanja med razli�nimi skupinami anketirancev po tipu 

družine enake. Torej lahko sprejmemo sklep, da so odgovori med razli�nimi skupinami 

anketirancev po tipu družine razli�ni oziroma da so med temi odgovori statisti�no zna�ilne 

razlike.  
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Preglednica 35: �2-test za enajsto vprašanje in tip družine 
 

Vrednost g 

Pri�akovana stopnja 

zna�ilnosti (Sig. za 

dvostranski test) 

Pearson Chi-Square 36,894a 4 ,000 

Likelihood Ratio 37,505 4 ,000 

Linear-by-Linear Association 33,247 1 ,000 

Število veljavnih enot 229   

a. Ni� celic (,0 %) ima pri�akovano frekvenco manj kot 5. Minimalna pri�akovana 

frekvenca je 7,09. 

V okviru analize podatkov, pridobljenih z anketo, smo tudi preverili, ali obstajajo razlike v 

stopnjah strinjanja anketirancev s trditvijo, da bo zaradi var�evalnih ukrepov po ZUJF 

upadalo število družin z vsaj tremi ali ve� otroki, in spremenljivko višina mese�nega 

dohodka. Pri�akovati je, da se bodo anketiranci z nižjimi dohodki v ve�ji meri strinjali z 

navedeno trditvijo. Za preverjanje teh razlik smo vzeli povpre�no oceno stopnje strinjanja, ki 

so nam jih anketiranci podali na trinajsto trditev.  

Preglednica 36: Kombinacijska tabela za trinajsto trditvijo in mese�ni dohodek 
   Mese�ni dohodek   

   podpovpre�na 

pla�a 

povpre�na 

pla�a 

nadpovpre�na 

pla�a 

ne želim 

odgovarjati Skupaj 

Q13 Se ne strinjam število enot 6 10 10 4 30 

% glede na Q13 20,0  33,3  33,3  13,3  100,0  

% glede na mese�ni 

dohodek  

7,7  15,4  17,9  13,3  13,1  

% od skupaj  2,6  4,4  4,4  1,7  13,1  

Niti - niti število enot 9 6 6 7 28 

% glede na Q13 32,1  21,4  21,4  25,0  100,0  

% glede na mese�ni 

dohodek  

11,5  9,2  10,7  23,3  12,2  

% od skupaj 3,9  2,6  2,6  3,1  12,2  

Se strinjam število enot 63 49 40 19 171 

% glede na Q13 36,8  28,7  23,4  11,1  100,0  

% glede na mese�ni 

dohodek  

80,8  75,4  71,4  63,3  74,7  

% od skupaj  27,5  21,4  17,5  8,3  74,7  

Skupaj število enot 78 65 56 30 229 

% glede na Q13 34,1  28,4  24,5  13,1  100,0  

% glede na mese�ni 

dohodek  

100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  

% od skupaj  34,1  28,4  24,5  13,1  100,0  
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Iz kombinacijske tabele (preglednica 36) je razvidno, da so stopnje strinjanja s trinajsto 

trditvijo med anketiranci glede na višino mese�nega dohodka zelo podobne. S trditvijo, da bo 

zaradi var�evalnih ukrepov po ZUJF upadalo število družin z vsaj tremi ali ve� otroki, se 

strinja 74,7 % vseh vprašanih. Najbolj se strinjajo sodelujo�i s podpovpre�no pla�o, in sicer je 

ta odstotek v višini 80,8 %, sledijo vprašani s povpre�no pla�o (75,4 %), nato anketiranci 

(71,4 %), katerih pla�a je nad povpre�jem, za njimi pa še 63,3 % vprašanih, ki niso želeli 

podati podatka o višini pla�e. Podobni odstotki so se gibali tudi pri ostalih dveh stopnjah 

strinjanja.  

S pomo�jo preglednice �2-test za trinajsto trditev in spremenljivko mese�ni dohodek, ki je 

priloga 8, ter s pomo�jo �2-testa smo preverili, ali obstajajo statisti�no zna�ilne razlike v 

odgovorih anketirancev, ki se razlikujejo med seboj po višini mese�nega dohodka. Ni�elna 

hipoteza v okviru �2-testa se glasi, da so dejanske frekvence enake teoreti�nim, torej da razlik 

ni. Alternativna hipoteza pa pravi, da se dejanske frekvence razlikujejo od teoreti�nih, kar 

pomeni, da razlike obstajajo.  

Preglednica 37: �2-test za trinajsto trditev in mese�ni dohodek  
 

Vrednost g 

Pri�akovana stopnja 

zna�ilnosti (Sig. za 

dvostranski test)  

Pearson Chi-Square 7,596a 6 ,269 

Likelihood Ratio 7,215 6 ,301 

Linear-by-Linear Association 3,354 1 ,067 

Število veljavnih enot 229   

a. Dve celici (16,7 %) imata pri�akovano frekvenco manj kot 5. Minimalna 

pri�akovana frekvenca je 3,67. 

Vrednost Pearsonovega �2-testa pri šestih stopinjah prostosti znaša 7,596, vrednost to�ne 

stopnje zna�ilnosti (Sig. za dvostranski test) pa 0,269, kar je ve� kot 0,05. Na podlagi 

izra�unane vrednosti Pearsonovega �2-testa in to�ne stopnje zna�ilnosti ne moremo zavrniti 

ni�elne hipoteze, da so stopnje strinjanja med razli�nimi dohodkovnimi skupinami 

anketirancev enake. Torej lahko sprejmemo sklep, da so odgovori med razli�nimi 

dohodkovnimi skupinami anketirancev enaki oziroma da med temi odgovori ni statisti�no 

zna�ilnih razlik. Naša pri�akovanja, da se bodo anketiranci z nižjimi dohodki v ve�ji meri 

strinjali z navedeno trditvijo, niso bila realna.  

V okviru analize podatkov, pridobljenih z anketo, smo preverili tudi, ali obstajajo razlike v 

odgovorih anketirancev na štirinajsto trditev, kjer so anketiranci izražali svojo stopnjo 

strinjanja s trditvijo, da bi se mladi lažje odlo�ali za tri ali ve� otrok, �e bi bila država s 

svojimi var�evalnimi ukrepi po ZUJF bolj naklonjena ve�jim družinam in spremenljivko 

višina mese�nega dohodka. Pri�akovati je, da se bodo anketiranci z nižjimi dohodki v ve�ji 

meri strinjali z navedeno trditvijo.  
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Iz preglednice 38 je razvidno, da sodelujo�i glede na višino mese�ne pla�e pri štirinajsti 

trditvi niso enotnega mnenja. Slabih 80 % oziroma 62 s podpovpre�no pla�o in 70 % oziroma 

21 vprašanih, ki niso želeli podati višine svoje pla�e, se z navedeno trditvijo strinja, medtem 

ko je takšnih s povpre�no in nadpovpre�no pla�o okoli 57 %. Ne strinja pa se 21,5 % oziroma 

14 anketirancev s povpre�no pla�o, nekaj ve� kot 11 % s podpovpre�no (11,5 %) in 14,3 % 

nadpovpre�no pla�o ter le 4 oziroma 13,3 % vprašanih, ki niso želeli odgovarjati na vprašanje 

o višini pla�e. Do te trditve pa se ni to�no opredelilo nekaj ve� kot 20 % vprašanih s 

povpre�no (21,5 %), 28,6 % nadpovpre�no (38,1 %) pla�o in 16,7 % sodelujo�ih brez podatka 

o višini pla�e ter 9,0 % vseh s podpovpre�no pla�o. Najvišjo povpre�no oceno so dali 

sodelujo�i s podpovpre�no pla�o, in sicer v višini 2,68 in s standardnim odklonom 0,674. 

Sledi skupina, ki ni želela odgovarjati na vprašanje o višini mese�nega dohodka, katerih 

povpre�na vrednost na to trditev je 2,57, s standardnim odklonom 0,728. Skupina 

anketirancev, katerih pla�a je nadpovpre�na, je v povpre�ju ocenilo to vprašanje z 2,43 in 

standardnim odklonom 0,735. Najnižjo povpre�no oceno pa so podali vprašani s povpre�no 

pla�o, in sicer je vrednost te ocene 2,35, s standardnim odklonom 0,818. 

Preglednica 38: Kombinacijska tabela za štirinajsto trditev in mese�ni dohodek 
   Mese�ni dohodek   

   podpovpre�na 

pla�a povpre�na pla�a 

nadpovpre�na 

pla�a 

ne želim 

odgovarjati Skupaj 

Q14 Se ne strinjam število enot 9 14 8 4 35 

% glede na Q14 25,7  40,0  22,9  11,4  100,0  

% glede na 

mese�ni dohodek  

11,5  21,5  14,3  13,3  15,3  

% od skupaj  3,9  6,1  3,5  1,7  15,3  

Niti - niti število enot 7 14 16 5 42 

% glede na Q14 16,7  33,3  38,1  11,9  100,0  

% glede na 

mese�ni dohodek  

9,0  21,5  28,6  16,7  18,3  

% od skupaj  3,1  6,1  7,0  2,2  18,3  

Se strinjam število enot 62 37 32 21 152 

% glede na Q14 40,8  24,3  21,1  13,8  100,0  

% glede na 

mese�ni dohodek  

79,5  56,9  57,1  70,0  66,4  

% od skupaj  27,1  16,2  14,0  9,2  66,4  

Skupaj število enot 78 65 56 30 229 

% glede na Q14 34,1  28,4  24,5  13,1  100,0  

% glede na 

mese�ni dohodek  

100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  

% od skupaj  34,1  28,4  24,5  13,1  100,0  



 

97 

S pomo�jo preglednice �2-test za štirinajsto trditev in spremenljivko mese�ni dohodek, ki je 

priloga 9, ter s pomo�jo �2-testa smo preverili, ali obstajajo statisti�no zna�ilne razlike v 

odgovorih anketirancev, ki se razlikujejo med seboj po višini mese�nega dohodka. Ni�elna 

hipoteza v okviru �2-testa se glasi, da so dejanske frekvence enake teoreti�nim, torej da razlik 

ni. Alternativna hipoteza pa pravi, da se dejanske frekvence razlikujejo od teoreti�nih, kar 

pomeni, da razlike obstajajo.  

Preglednica 39: �2-test za štirinajsto trditev in mese�ni dohodek 
 

Vrednost g  

Pri�akovana stopnja 

zna�ilnosti (Sig. za 

dvostranski test  

Pearson Chi-Square 13,500a 6 ,036 

Likelihood Ratio 13,726 6 ,033 

Linear-by-Linear Association 1,503 1 ,220 

Vrednost veljavnih enot 229   

a. Ena celica (8,3 %) ima pri�akovano frekvenco manj kot 5. Minimalna pri�akovana 

frekvenca je 4,59. 

Vrednost Pearsonovega �2-testa pri šestih stopinjah prostosti znaša 13,500, vrednost to�ne 

stopnje zna�ilnosti (Sig. za dvostranski test) pa 0,036, kar je manj kot 0,05. Na podlagi 

izra�unane vrednosti Pearsonovega �2-testa in to�ne stopnje zna�ilnosti lahko zavrnemo 

ni�elno hipotezo, da so stopnje strinjanja med razli�nimi dohodkovnimi skupinami 

anketirancev enake. Torej lahko sprejmemo sklep, da so odgovori med razli�nimi 

dohodkovnimi skupinami anketirancev razli�ni oziroma da so med temi odgovori statisti�no 

zna�ilne razlike.  

5.4 Ugotovitve analize  

Namen magistrske naloge je na podlagi izvedene ankete, s katero smo spraševali starše 

majhnih otrok in tiste, ki bodo to v kratkem oziroma si želijo to postati, ugotoviti, kakšno je 

mnenje glede aktualnih vladnih var�evalnih ukrepov, sprejetih z ZUJF. Zanimalo nas je, ali 

vprašani menijo, da bodo ti ukrepi negativno vplivali na rodnost v Sloveniji. Na podlagi 229 

popolnih odgovorov, ki smo jih prejeli, smo naredili analizo ankete. Temeljno tezo smo 

preverjali s pomo�jo treh hipotez. Na podlagi izvedene raziskave mnenja in analize smo v 

celoti potrdili temeljno tezo, ki se glasi: Starši majhnih otrok in tisti, ki bodo v kratkem to 

postali, so mnenja, da bodo aktualni vladni var�evalni ukrepi negativno vplivali na rodnost v 

Sloveniji. 

S prvo hipotezo smo želeli statisti�no preveriti mnenje mladih in bodo�ih staršev ter tudi 

tistih, ki si to želijo postati, glede tega, ali država premalo pozornosti nameni problemu nizke 

rodnosti. V ta namen smo sodelujo�im v anketi zastavili pet vprašanj oziroma trditev, kjer nas 

je zanimalo njihovo mnenje glede staranja slovenskega prebivalstva, glede pozornosti države 
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in njene družinske politike do nizke rodnosti, prosili smo jih tudi, da ocenijo posamezne 

ukrepe družinske politike. Spraševali smo jih še, ali so mnenja, da bi lahko država z 

druga�nimi ukrepi spodbudila rodnost, pri �emer smo jih še prosili, naj ocenijo nekatere 

naštete ukrepe. Z raziskavo, ki smo jo izvedli, smo statisti�no potrdili prvo hipotezo, to je, da 

država premalo pozornosti nameni problemu nizke rodnosti. S t-testom za aritmeti�no sredino 

smo namre� statisti�no potrdili, da se Slovenci ne strinjajo s trditvijo, da država s svojo 

družinsko politiko namenja dovolj pozornosti problemu nizke rodnosti v Sloveniji in da niso 

zadovoljni s ukrepi družinske politike. Se pa strinjajo s trditvijo, da bi lahko država z 

druga�nimi ukrepi spodbudila rodnost v Sloveniji. S trditvijo, da država premalo pozornosti 

nameni problemu nizke rodnosti, se še posebej strinjajo vsi tisti, ki že imajo svoje potomce in 

so ta problem že preizkusili na svoji koži oziroma, bolje re�eno, v svoji denarnici. Že v uvodu 

naloge smo navedli, da se slovensko prebivalstvo, tako kot drugje v razvitih državah, vse bolj 

stara. Na drugi strani pa imamo zelo nizko stopnjo rodnosti, ki niti ve� ne zagotavlja 

obnavljanja generacij. Kombinacija obeh dejavnikov ima za posledico zelo resne ekonomske 

posledice predvsem v pokojninskem, zdravstvenem in socialnem sistemu. Problem nizke 

rodnosti bi morala država reševati odgovorno in voditi družinsko politiko s takšnimi ukrepi, ki 

bi spodbujali mlade, da bi se prej odlo�ali za vlogo staršev. To trditev so še posebej potrdili 

anketiranci, ki že skrbijo in vzdržujejo otroke, kar smo tudi statisti�no potrdili z �2-testom. S 

sedmim anketnim vprašanjem smo anketirance prosili, da ocenijo kateri družbeno – 

ekonomski dejavniki so najbolj vplivali na njihove odlo�itve, ko so se odlo�ali za starševstvo. 

Ugotovili smo, da so zaposlitev za nedolo�en �as, reden dohodek in rešen stanovanjski 

problem družbenoekonomski dejavniki, ki imajo izredno mo� pri odlo�itvah za starševstvo, 

zato bi morala država še posebej veliko pozornost nameniti prav tem podro�jem. Mnenje 

slovenskih staršev je namre�, da bi država morala biti bolj aktivna na stanovanjskem 

podro�ju, kjer bi morala zagotoviti cenovno bolj ugoden in ve�ji stanovanjski fond za mlade 

ter velike družine. Pri zaposlovanju mladih staršev bi morala izvajati strožji nadzor 

delodajalcev nad diskriminacijo teh in uvesti subvencije delodajalcem pri zaposlitvi mladih za 

nedolo�en �as. Na podro�ju otroškega varstva in šolstva bi morala omogo�iti brezpla�ni 

sistem varstva in izobraževanja. Na podro�ju družinskih transferjev bi morala oblikovati ve�je 

dav�ne olajšave, višji otroški dodatek in ve�je nagrade ob rojstvu otrok, ki bodo stimulativno 

vplivali na rodnost. Glede porodniškega dopusta in dopusta za nego ter varstvo otrok je 

mnenje, da bi ta lahko bil daljši, prav tako pa bi morala država zagotoviti daljši �as možnosti 

koriš�enja skrajšanega delovnega �asa za mlade matere. S t-testom za aritmeti�no sredino smo 

tudi statisti�no potrdili, da starši z obstoje�imi ukrepi družinske politike niso zadovoljni. Z 

anketo smo sicer ugotovili, da imamo dobro urejen ukrep, ki dolo�a porodniški dopust in 

dopust za nego ter varstvo otrok in nadomestilo dohodka za ta �as. Starši so zadovoljni tudi s 

sistemom izobraževanja otrok. Medtem ko so ostali ukrepi, in sicer skrajšan delovni �as za 

mlade matere, dodatek za veliko družino, sistem otroškega varstva, otroški dodatek, nagrade 

ob rojstvu otroka, dav�ne olajšave, zaposlovanje mladih mater ter ukrepi stanovanjske 

politike, dobili zelo slabe povpre�ne ocene. 
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Z drugo hipotezo smo želeli statisti�no preveriti našo domnevo, ali vprašani menijo, da 

var�evalni ukrepi vlade zmanjšujejo družinske prejemke. V ta namen smo anketirancem 

zastavili štiri vprašanja oziroma trditve, kjer smo jih prosili, naj ocenijo, kako mo�no se jim 

zdi, da var�evalni ukrepi, sprejeti z ZUJF, vplivajo na družinski prora�un. Prosili smo jih tudi, 

naj podajo mnenje o tem, katere protikrizne ukrepe bi morali izvzeti iz ZUJF, da ti ne bi tako 

negativno vplivali na družinske prejemke in ali so mnenja, da država s temi ukrepi ne bi 

smela tako mo�no posegati v družinski prora�un. Prav tako so nam na podlagi našega 

vprašanja podajali oceno, kako mo�no so var�evalni ukrepi vplivali na njihov družinski 

prora�un. Na podlagi opravljene analize raziskave mnenja smo statisti�no potrdili tudi drugo 

hipotezo, da var�evalni ukrepi, sprejeti z ZUJF, zmanjšujejo družinske prejemke. S t-testom 

za aritmeti�no sredino smo namre� statisti�no potrdili, da var�evalni ukrepi mo�no vplivajo 

na družinske prejemke, da bi morali iz paketa var�evalnih ukrepov izvzeti vseh sedem 

ukrepov, da bi zmanjšali negativni vpliv na družinske prejemke in da bi morala država 

var�evati na drugih podro�jih ter ne bi smela tako mo�no posegati v družinski prora�un. S 

temi vprašanji oziroma trditvijo smo potrdili drugo hipotezo. Z osmim vprašanjem, kjer smo 

preverjali mo� vpliva sprejetih ukrepov ZUJF na družinske prejemke, se še posebej strinjajo 

javni uslužbenci, kar smo tudi statisti�no potrdili z �2-testom. To je pri�akovano, saj jim je ta 

zakon poleg omejitve družinskih pravic znižal tudi pla�o. Na podlagi opravljene analize 

ugotavljamo, da je družinski prora�un najbolj oklestil ukrep, s katerim je država ukinila 

brezpla�ni vrtec za drugega otroka in povišala ceno vrtca za starejšega otroka. Poleg tega 

ukrepa je visoko povpre�no oceno dobil tudi ukrep, s katerim je država uvedla premoženjski 

cenzus in znižala otroški dodatek. Tudi to je bilo pri�akovati, saj je država ukinila kar dva 

razreda otroškega dodatka, kar je poleg znižanja prineslo tudi zmanjšanje števila upravi�encev 

do tovrstnega dodatka. Država je z ZUJF posegla v kar šest pravic družin in jim posledi�no ne 

le znižala prihodke, temve� tudi pove�ala stroške. U�inek tega zakona se kot tak ob�uti kot 

ve�kratnik števila otrok v družini, zato je bilo pri�akovati, da se bodo mladi in bodo�i starši, 

pa tudi tisti, ki si to želijo v kratkem postati, strinjali s trditvijo, da je država s sprejetimi 

ukrepi po ZUJF zmanjšala družinske prejemke. Pri tem pa je treba še omeniti, da je država 

neuravnoteženo posegla v pravice družin. Zato je mnenje, da bi se morali vsi sprejeti ukrepi 

izvzeti iz paketa var�evalnih ukrepov, povsem razumljivo. Pri njihovem na�rtovanju bi 

morala vlada slediti pravi�ni porazdelitvi var�evanja med posameznimi družbenimi 

skupinami. Na podlagi podatkov iz ankete smo ugotovili, da so imeli vpliv na družinski 

prora�un vprašanih najve�jo mo� trije ukrepi ZUJF, in sicer ukrep, s katerim je država uvedla 

premoženjski cenzus in znižanje otroškega dodatka, znižanje pla� javnih uslužbencev in 

znižanje starševskega nadomestila.  

S tretjo hipotezo smo nadalje želeli še statisti�no preveriti, ali vprašani menijo, da se bodo 

mladi zaradi teh ukrepov težje odlo�ali za velike družine. Pri tem so nam podajali svoja 

mnenja oziroma stopnje strinjanja s petimi trditvami oziroma vprašanji. Z njimi smo jih 

prosili za mnenje, ali se bodo mladi posledi�no zaradi gospodarske krize in var�evalnih 

ukrepov kasneje odlo�ali za starševstvo, ali bo zaradi ZUJF upadlo število velikih družin. 
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Zanimalo nas je še, ali so mnenja, da bi se mladi lažje odlo�ali za tri ali ve� otrok, �e bi bila 

država z ZUJF bolj naklonjena ve�jim družinam, ter kakšen vpliv na velike družine ima 

ZUJF. Prosili smo jih tudi, naj nam podajo mnenje, ali bi var�evalni ukrepi vplivali tudi na 

njihove odlo�itve za otroke. Poleg teh vprašanj pa smo anketirancem zastavili še dve splošni 

vprašanji, s katerima nas je zanimalo, koliko otrok šteje njihova družina in koliko je »idealno« 

število otrok po njihovem mnenju. S t-testom za aritmeti�no sredino smo statisti�no potrdili 

trditev, da se mladi zaradi gospodarske krize v Sloveniji in posledi�no sprejetih vladnih 

var�evalnih ukrepov kasneje odlo�ajo za starševstvo, da bo zaradi var�evalnih ukrepov upadlo 

število družin z vsaj tremi ali ve� otroci in da bi se mladi lažje odlo�ali za tri ali ve� otrok, �e 

bi bila država s svojimi var�evalnimi ukrepi bolj naklonjena ve�jim družinam. Prav tako pa 

smo potrdili tudi, da ima vseh sedem ukrepov ZUJF vpliv na družine z vsaj tremi otroki. Na 

podlagi teh testov smo lahko statisti�no potrdili tudi tretjo hipotezo, ki pravi, da se bodo 

mladi zaradi sprejetih vladnih var�evalnih ukrepov težje odlo�ali za družine z vsaj tremi ali 

ve� otroki. Ena izmed posledic tega zakona bo prelaganje starševstva na kasnejše obdobje. 

Mladi se bodo zaradi neugodnih razmer in neurejenih osnovnih pogojev za ureditev družine 

kasneje odlo�ali za svoje družine. Poleg tega pa je, kot smo že ugotovili in tudi statisti�no 

potrdili z �2-testom, omenjeni zakon zmanjšal družinski prora�un, pri �emer se njegov vpliv 

sorazmerno ve�a s številom otrok v družini. To pa bo vsekakor imelo za posledico znižanje 

števila velikih družin. Kot je razvidno iz analize raziskave, bodo ti ukrepi vplivali na 

odlo�itve staršev predvsem za drugega in tretjega otroka. To pomeni, da se bodo zaradi 

sprejetih vladnih var�evalnih ukrepov mladi težje odlo�ali za družine z vsaj tremi ali ve� 

otroki. Takšnega mnenja so predvsem tisti, katerih pla�a je podpovpre�na in si posledi�no 

težko privoš�ijo strošek velikih družin, kar smo statisti�no potrdili z �2-testom. Iz analize 

lahko še ugotovimo, da si Slovenci želimo ve� otrok, kolikor jih dejansko šteje naša družina. 

V naši raziskavi sicer nismo spraševali po razlogih za takšne odlo�itve, saj nas je zanimalo 

predvsem mnenje glede ZUJF, bi pa bilo zanimivo v kakšni drugi raziskavi preveriti tudi te 

vzroke.  

V okviru analize podatkov, pridobljenih z anketo, smo preverjali tudi, ali obstajajo razlike v 

odgovorih anketirancev, ki se razlikujejo po stopnji izobrazbe, zaposlitvenem statusu, višini 

dohodka in tipu družine. Glede na to, da analiza temelji na prou�evanju družbenoekonomskih 

dejavnikih odlo�anja za otroka, je bilo namre� pri�akovati, da bodo razlike glede dojemanja 

vladnih var�evalnih ukrepov na odlo�itve za otroka med posameznimi tako opredeljenimi 

skupinami anketiranih statisti�no zna�ilne. Statisti�ne razlike med posameznimi skupinami 

anketirancev smo preverjali z �2-testom. Pri�akovati je bilo, da bodo izobraženi in tisti, ki že 

imajo svoje otroke, bolj kriti�ni do izvajanja družinske politike na podro�ju rodnosti. V ta 

namen smo najprej z �2-testom preverili trditev, da država s svojo družinsko politiko namenja 

dovolj pozornosti problemu nizke rodnosti v Sloveniji, in spremenljivko stopnjo izobrazbe 

anketirancev, nato pa še s spremenljivko tip družine. Vendar smo le delno uspeli dokazati, da 

obstajajo statisti�no zna�ilne razlike med opredeljenimi skupinami. In sicer se stopnje 

strinjanja z drugo trditvijo razlikujejo med skupinami, ki se razlikujejo po tipu družine, 
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medtem ko se stopnje strinjanja skupin anketirancev po stopnji izobrazbe ne razlikujejo. V 

okviru analize raziskave smo preverili tudi, ali obstajajo razlike v stopnji strinjanja s trditvijo, 

da bi lahko država z druga�nimi ukrepi spodbudila rodnost v Sloveniji in spremenljivko tip 

družine. Pri�akovati je bilo namre�, da bodo tisti, ki že imajo svoje otroke, bolj kriti�ni do 

izvajanja družinske politike in pri�akujejo ve� aktivnosti države na podro�ju rodnosti. V ta 

namen smo preverili stopnje strinjanja anketirancev s �etrto trditvijo, ki smo jo zastavili v naši 

anketi. Z �2-testom smo potrdili, da obstajajo statisti�ne razlike stopenj strinjanja s trditvijo, 

da bi lahko država z druga�nimi ukrepi spodbudila rodnost v Sloveniji med skupinami 

anketirancev po tipu družine. Preverili smo tudi, ali obstajajo razlike v odgovorih 

anketirancev na vprašanje, kako mo�no var�evalni ukrepi vlade zmanjšujejo družinske 

prejemke, ter s spremenljivkama zaposlitveni status in tip družine. Pri�akovati je bilo, da 

bosta ti skupini izrazili ve�ji vpliv var�evalnih ukrepov na dohodke družine, saj je var�evalni 

zakon prav njih najbolj finan�no prizadel. Razlike med tako opredeljenima skupinama smo z 

�2-testom uspeli statisti�no potrditi pri spremenljivki zaposlitveni status, medtem ko odgovori 

med skupinami anketirancev po tipu družine niso statisti�no razli�ni. Z �2-testom smo še 

ugotavljali, ali obstajajo razlike v stopnjah strinjanja anketirancev na trditev, da država s 

sprejetimi var�evalnimi ukrepi ne bi smela tako mo�no posegati v družinski prora�un, temve� 

bi morala var�evati na drugih podro�jih. Pri�akovati je bilo, da se bodo z navedeno trditvijo v 

ve�ji meri strinjali javni uslužbenci, saj jih je var�evalni zakon poleg družinskih pravic 

prizadel še pri pla�ah. V ta namen smo preverili stopnje strinjanja z deseto trditvijo in 

spremenljivko zaposlitveni status. Vendar nam ni uspelo statisti�no potrditi, da obstajajo 

razlike med skupinama anketirancev, ki se razlikujeta po zaposlitvenem statusu, in njihovimi 

stopnjami strinjanja s trditvijo. Z namenom, da preverimo, ali se u�inek ZUJF res ob�uti kot 

ve�kratnik števila otrok v družini, kot so na to opozarjali v društvu Družinska pobuda in 

civilni iniciativi Za družino in pravice otrok (Merše in Primc 2012), smo še preverili, ali 

obstajajo razlike v odgovorih anketirancev na enajsto vprašanje, kjer so anketiranci podajali 

ocene, kako so var�evalni ukrepi, sprejeti z ZUJF, vplivali na njihov družinski prora�un in na 

tip družine. Pri tem smo pri�akovali, da bodo podajali višje ocene vpliva družine z ve� otroki. 

To nam je z �2-testom uspelo tudi statisti�no potrditi. Z �2-testom pa nam ni uspelo potrditi, da 

obstajajo statisti�no zna�ilne razlike med stopnjami strinjanja s trditvijo, da bo zaradi 

var�evalnih ukrepov po ZUJF upadalo število družin z vsaj tremi ali ve� otroki glede na 

dohodkovne skupine anketirancev. Pri�akovati je bilo, da se bodo anketiranci z nižjimi 

dohodki v ve�ji meri strinjali z navedeno trditvijo. Na koncu pa smo preverjali še, ali 

obstajajo razlike v stopnjah strinjanja na trditev, da bi se mladi lažje odlo�ali za tri ali ve� 

otrok, �e bi bila država s svojimi var�evalnimi ukrepi po ZUJF bolj naklonjena ve�jim 

družinam, in spremenljivko višina mese�nega dohodka. Z �2-testom smo statisti�no potrdili, 

da med skupino anketirancev glede na višino mese�nega dohodka obstajajo statisti�ne razlike 

v stopnjah strinjanja. S tem smo zaklju�ili analizo raziskave mnenja, s katero smo preverjali 

mnenje mladih in potencialnih staršev, pa tudi tistih, ki bodo v kratkem to postali, glede 

aktualnih vladnih var�evalnih ukrepov. 
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6 SKLEP  

V okviru magistrske naloge smo izvedli raziskavo mnenja, s katero smo ugotavljali, kakšno je 

mnenje mladih in potencialnih staršev glede aktualnih vladnih var�evalnih ukrepov, sprejetih 

z ZUJF. Zanimalo nas je, ali vprašani menijo, da bodo ti ukrepi negativno vplivali na rodnost 

v Sloveniji. Na podlagi 229 popolnih odgovorov, ki smo jih prejeli od 16. marca 2014 do 

15. aprila 2014, smo naredili analizo ankete.  

Temeljno tezo smo preverjali na podlagi potrditve treh hipotez, ki smo jih statisti�no 

preverjali in potrdili s t-testom za aritmeti�no sredino po posameznih trditvah oziroma 

vprašanjih. S prvo hipotezo smo preverjali, kakšno je mnenje slovenskih staršev glede 

družinske politike, ki jo izvaja država. Zanimalo nas je, ali nameni problemu nizke rodnosti 

dovolj pozornosti. Ugotovili smo, da se starši ne strinjajo s tem, pri tem pa so še posebej 

negativnega mnenja tisti, ki že imajo otroke. S t-testom za aritmeti�no sredino smo statisti�no 

potrdili tudi, da starši z obstoje�imi ukrepi družinske politike niso zadovoljni. Z anketo smo 

sicer ugotovili, da imamo dobro urejen ukrep, ki dolo�a porodniški dopust in dopust za nego 

ter varstvo otrok in nadomestilo dohodka za ta �as. Starši so zadovoljni tudi s sistemom 

izobraževanja otrok. Medtem ko so ostali ukrepi, in sicer skrajšan delovni �as za mlade 

matere, dodatek za veliko družino, sistem otroškega varstva, otroški dodatek, nagrade ob 

rojstvu otroka, dav�ne olajšave, zaposlovanje mladih mater ter ukrepi stanovanjske politike, 

dobili zelo slabe povpre�ne ocene. Na podlagi teh ocen lahko sklepamo, da nekateri navedeni 

ukrepi družinske politike skoraj nimajo vpliva pri starševskih odlo�itvah, vendar pa se 

moramo zavedati dejstva, da bi bila rodnosti brez njih še slabša. To so bile tudi ugotovitve 

Raziskave o vplivu veljavnih ukrepov družinske politike, ki jo je izvedel Inštitut RS za 

socialno varstvo v letu 2010. Problem vladnih spodbud rodnosti, kot jih vidi tudi Mala�i� 

(2013, 29), je tudi v tem, da država posega po preve� ustaljenih ukrepih, namesto da bi težavo 

reševala v njeni osnovi. Sicer je država v za�etku letošnjega leta oblikovala na�rt, ki ga je 

poimenovala Jamstvo za mlade, s katerim bo poskušala izboljšati položaj mladih na trgu dela 

in jim omogo�iti hitrejši prestop iz izobraževanja v zaposlitev. Vendar je zaenkrat še 

prezgodaj, da bi lahko ugotavljali, kako u�inkovit je ta ukrep. Vsekakor pa bi morala biti 

država bolj aktivna na podro�ju stanovanjske politike za mlade, saj je to podro�je popolnoma 

neurejeno in prepuš�eno samemu sebi. Edini spodbudni ukrep, ki je zagotavljal subvencije 

mladim družinam pri nakupu stanovanja, je država s sprejetjem ZUJF enostavno ukinila. Prav 

tako je premalo aktivna na najemniškem trgu, ki je v celoti prepuš�en samemu sebi, vloga 

države je pri tem popolnoma nedefinirana. Razen nekaterih tržnih najemniških stanovanj, ki 

jih ponuja v najem Stanovanjski sklad RS, je država na tem podro�ju povsem zaspala, pa 

�eprav imamo na trgu zelo veliko praznih stanovanj, ki so zgolj v breme bankam upnicam.  

Z drugo hipotezo smo potrdili našo domnevo, da var�evali ukrepi vlade zmanjšujejo 

družinske prejemke. S tem so se še izrazito bolj kot ostali strinjali zaposleni v javnem 

sektorju. To je bilo pri�akovano, saj je tej skupini staršev ZUJF poleg družinskih pravic, 
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posegel je namre� v kar šest pravic najemnih družinam, znižal tudi pla�e. Ukrepi ZUJF imajo 

poleg znižanja prihodkov družinskega prora�una tudi funkcijo pove�anja stroškov, kar so še 

posebej ob�utile družine z ve� otroki. Tako je sprejeti var�evalni zakon neuravnoteženo 

obremenil razli�ne družbene skupine, pri �emer so bile velike družine še posebej na udaru. 

Zato je mnenje, da bi se morali vsi sprejeti ukrepi izvzeti iz paketa var�evalnih ukrepov, 

povsem razumljivo. 

S tretjo hipotezo pa nas je zanimalo, ali se bodo mladi zaradi sprejetih vladnih var�evalnih 

ukrepov težje odlo�ali za velike družine z vsaj tremi otroki. Tudi to hipotezo smo statisti�no 

potrdili. Ugotovili pa smo, da so starši s podpovpre�no višino pla�e mnenja, da bi se mladi 

lažje odlo�ali za tri ali ve� otrok, �e bi bila država s svojimi var�evalnimi ukrepi bolj 

naklonjena ve�jim družinam. Država je pri sprejemanju ZUJF o�itno pozabila, kako 

pomembna je visoka stopnja rodnosti za reprodukcijo prebivalstva. Ena izmed posledic tega 

zakona bo prelaganje starševstva na kasnejše obdobje. Mladi se bodo zaradi neugodnih 

razmer in neurejenih osnovnih pogojev za ureditev družine kasneje odlo�ali za svoje družine. 

Tako je pri�akovati, da se bo že tako nizka rodnost še dodatno znižala, kar lahko povzro�i 

nepopravljivo škodo demografski podobi Slovenije. Delež mladih namre� vse bolj upada, 

medtem ko delež starejšega prebivalstva vse bolj naraš�a. V prihodnosti pa se predvideva, da 

bo delež starejšega prebivalstva še naraš�al, še posebej starejših od 80 let. To pa pomeni 

ekonomske težave predvsem na podro�ju javnih financ, še posebej pokojninskem, 

zdravstvenem in socialnem sistemu. Zato bodo potrebne marsikatere reforme. Vendar bi 

morala država isto�asno za�eti reševati problem nizke rodnosti in tako odpraviti izvorni 

problem. Uvesti bi morala celovito prebivalstveno politiko, ki bo zajemala širšo družinsko 

politiko, s katero se bo zagotovilo takšne pogoje, ki bodo spodbudno vplivali na mlade pri 

odlo�itvah za starševstvo in jim omogo�ali osnovne pogoje za razvoj njihove družine. 

Na podlagi postavljenih treh hipotez smo tako v celoti potrdili temeljno tezo, ki se glasi: 

Starši majhnih otrok in tisti, ki bodo v kratkem to postali, so mnenja, da bodo aktualni vladni 

var�evalni ukrepi negativno vplivali na rodnost v Sloveniji. Na podlagi teh ugotovitev in 

potrditev lahko odgovorimo na v uvodu zastavljeno vprašanje. Pri�akovati je, da se bo 

rodnost v Sloveniji zaradi krize in posledi�no sprejetih vladnih ukrepov lahko še dodatno 

znižala in tako se bo delež starejšega prebivalstva nad 65 let še pove�eval v primerjavi z 

mladimi do 14 let.  

Z nalogo smo dosegli zastavljene cilje magistrske naloge. Prou�ili smo strokovno literaturo s 

podro�ja rodnosti, gibanja prebivalstva in družine. V nalogi smo najprej na kratko predstavili 

nekaj najpogosteje obravnavanih teorij rodnosti. Njihovi avtorji z njimi razlagajo in 

ugotavljajo razloge za znižanje rodnosti. Vsi so enotnega mnenja, da se je smrtnost znižala 

zaradi industrializacije in razvoja tehnologije, boljše zdravstvene oskrbe in vse ve�jega 

zavedanja pomembnosti zdravega življenja. Niso pa enotni, ko iš�ejo glavne dejavnike za 
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znižanje rodnosti. Na to namre� vpliva veliko razli�nih dejavnikov, ki se med seboj prepletajo 

in razli�no vplivajo na generacije.  

Eden izmed naših zastavljenih ciljev je bil tudi teoreti�no predstaviti dejavnike rodnosti ter 

posledice nizke rodnosti. Tako smo dejavnike raz�lenili na neposredne in posredne ter 

objektivne in subjektivne. Ugotovili smo, da jih je zelo težko izmeriti in to�no opredeliti, 

kateri so tisti pomembni dejavniki, s katerimi bi lahko rešili to zapleteno ena�bo nizke 

rodnosti. Slednja namre� prinaša kar nekaj ekonomskih in drugih težav, kar pa se bo ob�utilo 

na podro�ju javnih financ, še posebej pokojninskem, zdravstvenem in socialnem sistemu. 

Zato bo na tem podro�ju potrebno marsikaj spremeniti. 

Na podlagi sekundarnih podatkov, ki smo jih pridobili preko statisti�nih portalov SURS in 

Eurtostat, smo analizirali dinamiko rodnosti v zadnjih desetletjih v Sloveniji in jo primerjali z 

evropskimi državami. V Sloveniji se je demografska slika v zadnjih desetletjih bistveno 

spremenila. Od leta 1954 do danes se je število novorojenih otrok znižalo za ve� kot tretjino. 

Celotna stopnja rodnosti, kot kazalnik obnavljanja prebivalstva, danes znaša samo še 1,58. 

Takoj po drugi svetovni vojni, ko je bilo obdobje »babyboom« generacije, pa je bila 2,58. 

Obnavljanje prebivalstva je bilo zagotovljeno vse do leta 1980, potem pa je stopnja rodnosti 

padla pod kriti�no vrednost 2,1. Najnižja stopnja rodnosti je bila v letih 2001, 2002 in 2003, 

ko je znašala le 1,2. Povpre�na mati se je v tem obdobju precej postarala. Danes so matere pri 

prvem porodu v povpre�ju stare že skoraj 29 (28,9) let, po vseh porodih pa že skoraj 31 (30,5) 

let. Tako so slovenske matere v primerjavi z materami, ki so rojevale pred 30 leti, kar šest let 

starejše. Podobna  slika z nekaterimi manjšimi odstopanji je tudi v ostalih državah �lanicah 

EU - 28. Evropa je poleg vzhodne Azije namre� celina, kjer so vse države s stopnjo rodnosti, 

ki je nižja od 1,4. Trend nizke rodnosti je posledica vse daljšega izobraževanja in ustvarjanja 

karier žensk na eni strani. Na drugi strani pa poleg družbenih pritiskov danes mladi ob�utijo 

še strah pred negotovo prihodnostjo. Živimo namre� v �asu, ko je mladim težko najti 

zaposlitev, ki bi zagotavljala osnovne pogoje za ustvarjanje družine. Posledi�no se mladi vse 

kasneje odlo�ajo za starševstvo.  

V �etrtem poglavju smo na kratko predstavili zakonodajo na podro�ju družinske politike in 

prou�ili poseg ZUJF na tem podro�ju. Var�evalni ukrepi namre� posegajo kar v 39 razli�nih 

zakonov, med drugim tudi v štiri, ki urejajo pravice in ukrepe družinske politike. Tako je 

posegel v višino starševskega nadomestila, ukinil je brezpla�en vrtec za drugega otroka in 

nižjo ceno vrtca za starejšega otroka, ukinil je tudi subvencije mladim družinam pri reševanju 

stanovanjskega vprašanja, ki pa je bil tudi edini ukrep, s katerim je država pomagala mladim 

družinam na podro�ju stanovanjske problematike. Uvedel je premoženjski cenzus pomo�i ob 

rojstvu otroka, dodatka za veliko družino ter otroškega dodatka. Slednjemu je tudi ukinil dva 

razreda in znižal vrednost. Poleg navedenih ukrepov pa je ZUJF znižal še pla�e javnim 

uslužbencev, kar se je ob�utilo v marsikateri družinski blagajni.  
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Vpliv teh ukrepov pa ne bo �utiti samo na uravnoteženem državnem prora�unu, temve� tudi v 

nizki rodnosti. To smo namre� ugotovili in statisti�no potrdili tudi z našo raziskavo mnenja, 

kjer smo mlade, bodo�e in potencialne starše spraševali po mnenju o vplivu var�evalnih 

ukrepov, sprejetih z ZUJF, na rodnost. S tem smo dosegli tudi zadnji zastavljeni cilj naše 

naloge.  

Strokovni prispevek naloge na podro�ju raziskovanja problematike rodnosti v Sloveniji 

predstavljajo ugotovitve, ki so izvedene iz raziskave mnenj anketirancev glede vpliva 

var�evalnih ukrepov na rodnost Slovencev. Na tem podro�ju namre� še ni bilo izvedene 

nobene podobne raziskave, ki bi ugotavljala posledice sprejetih var�evalnih ukrepov na 

podro�ju rodnosti. Z analizo smo torej pripravili podlago, s katero se lahko ponovno pretehta 

ocene smotrnosti protikriznih ukrepov na tem podro�ju. Ugotovili smo namre�, da ti ukrepi 

resno vplivajo na rodnost, zato bi bilo pri�akovati, da odgovorni preverijo, ali so neto 

pozitivni u�inki teh var�evalnih ukrepov za slovenski državni prora�un pravilno ocenjeni, ali 

ne, tudi zaradi posledic, ki so bile obravnavane v tej magistrski nalogi. 

Z našo raziskavo smo ugotovili, da je med družbeno – ekonomskimi dejavniki odlo�anja za 

otroka eden izmed odlo�ilnih dejavnikov tudi rešen stanovanjski problem. Zato bi bilo zelo 

zanimivo podrobneje prou�iti tudi to podro�je. Kateri ukrepi države na podro�ju stanovanjske 

politike, bi lahko vplivali na mlade, da bi se lažje in hitreje odlo�ali za otroke in velike 

družine? Država bi namre� morala aktivno spodbujati rodnost in to z ukrepi, ki bi mladim 

pomagali, da bi si zagotovili osnovne pogoje za ureditev družine. Poleg tega bi bilo še 

smiselno podrobneje ugotoviti razloge, zakaj si Slovenci želimo ve� otrok, kot jih dejansko 

imamo. Z raziskavo smo namre� ugotovili, da si naši anketiranci želijo ve� otrok kot jih 

dejansko šteje njihova družina, vendar pa nismo podrobneje spraševali po razlogih za takšne 

odlo�itve, saj je naša raziskava temeljila na analizi vpliva var�evalnih ukrepov sprejetih z 

ZUJF. Nizka rodnost kot jo imamo danes, bo, kot že ve�krat povedano, imela zelo resne 

ekonomske posledice predvsem na podro�ju javnih financ. Zato bi bilo potrebno podrobneje 

ugotoviti in analizirati odlo�ilne dejavnike, s katerimi bi lahko dvignili rodnost Slovencev.  
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RAZISKAVA MNENJA  

 

Sem študentka podiplomskega študija na Fakulteti za management Koper. Za izdelavo magistrske 

naloge z naslovom Vladna politika na podro�ju rodnosti in Zakon za uravnoteženje javnih financ vas 

prosim, da odgovorite na nekaj vprašanj, povezanih z odlo�itvami o rojstvu otrok. Z 31. majem 2012 

je za�el veljati Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF), ki med drugim posega tudi v dohodke 

namenjene družinam. Zato me zanima vaše mnenje glede vpliva teh ukrepov na odlo�itve 

posameznikov za rojstvo otroka.  

 

Prosim, da si vzamete nekaj minut �asa in pozorno preberete vprašanja ter na njih podate odgovore, ki 

odražajo izklju�no vaše mnenje. Anketa je anonimna. Pridobljene podatke bom uporabila izklju�no za 

izdelavo magistrske naloge. 

Za sodelovanje se zahvaljujem. 

 

 

ANKETNA VPRAŠANJA 

Q1 - V razvitih državah, kamor spada tudi Slovenija, se prebivalstvo vse bolj stara. Menim, da 

je to lahko resna težava, ki bo imela negativne ekonomske posledice. 

Stopnjo strinjanja z navedeno trditvijo ozna�ite s klikom v krogec.  

 

 Popolnoma se ne strinjam.  

 Se ne strinjam. 

 Niti - niti.  

 Se strinjam.  

 Popolnoma se strinjam.  

 

Q2 - Staranje prebivalstva je posledica zavedanja zdravega pomena življenja in tudi boljše zdravstvene 

oskrbe na eni strani, po drugi strani pa tudi vse nižje rodnosti. Stopnja totalne rodnosti v Sloveniji je 

1,6, kar pomeni, da ena Slovenka v svoji rodni dobi rodi v povpre�ju 1,6 otroka. Za zagotavljanje 

enostavne reprodukcije prebivalstva pa je potrebna stopnja totalne rodnosti 2,1. 
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Menim, da država s svojo družinsko politiko namenja dovolj pozornosti problemu nizke 

rodnosti v Sloveniji.  

Stopnjo strinjanja z navedeno trditvijo ozna�ite s klikom v krogec.  

 

 Popolnoma se ne strinjam.  

 Se ne strinjam.  

 Niti - niti.  

 Se strinjam.  

 Popolnoma se strinjam.  

 

Q3 - Kako ocenjujete ukrepe družinske politike po naštetih posameznih podro�jih? 

Ocenite posamezna našteta podro�ja družinske 

politike s klikom v krogec pod oceno.  

 

Zelo slabo 

urejeno 

Slabo 

urejeno 

Niti - niti  Urejeno Zelo dobro 

urejeno 

Porodniški dopust in dopust za nego ter varstvo 

otrok.      

Nadomestilo dohodka v �asu porodniškega 

dopusta in dopusta za nego ter varstvo otroka.      

Zaposlovanje mladih mater.      
Skrajšan delovni �as za mlade matere.      
Sistem otroškega varstva.      
Sistem izobraževanja otrok.      
Dav�ne olajšave.      
Otroški dodatek.      
Dodatek za veliko družino.      
Nagrade ob rojstvu otroka.      
Stanovanjska politika za mlade družine.      
 

 

Q4 - Menim, da bi lahko država z druga�nimi ukrepi spodbudila rodnost v Sloveniji. 

Stopnjo strinjanja z navedeno trditvijo ozna�ite s klikom v krogec.  

 

 Popolnoma se ne strinjam.  

 Se ne strinjam.  

 Niti - niti.  

 Se strinjam.  

 Popolnoma se strinjam.  
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Q5 - Se vam zdi, da bi država lahko spodbudila rodnost v Sloveniji s katerimi izmed naštetih 

ukrepov? 

Ocenite posamezne naštete ukrepe, tako da za vsak ukrep kliknete v krogec.  

 Sploh ne 

bi 

spodbudil 

Ne bi 

spodbudil 

Niti - niti Bi 

spodbudil 

Zelo bi 

spodbudil 

Daljši porodniški dopust in dopust za nego ter 

varstvo otrok.      

Daljši �as možnosti koriš�enja skrajšanega 

delovnega �asa za matere.      

Ve�ji otroški dodatek.      
Ve�je dav�ne olajšave.      
Uvedba brezpla�nega sistema otroškega varstva.      
Popolnoma brezpla�ni sistem izobraževanja 

otrok.      

Ve�je nagrade ob rojstvu otrok.      
Subvencije delodajalcem pri zaposlitvi mladih 

za nedolo�en �as.      

Strožji nadzor delodajalcev nad diskriminacijo 

mladih staršev.      

Ve�ji stanovanjski fond za mlade in velike 

družine.      

Cenovno bolj ugoden stanovanjski fond za 

mlade in velike družine.      

 

Q6 - Družbeno-ekonomski dejavniki imajo lahko vpliv na to, koliko družinskih �lanov je 

oziroma bo štela moja družina.  

Stopnjo strinjanja z navedeno trditvijo ozna�ite s klikom v krogec.  

 

 Popolnoma se ne strinjam.  

 Se ne strinjam.  

 Niti - niti.  

 Se strinjam.  

 Popolnoma se strinjam.  

 

Q7 - Kateri od naštetih družbeno-ekonomskih dejavnikov so najbolj vplivali na vaše odlo�itve, 

ko ste se oziroma se boste odlo�ali za starševstvo? 

Pri vsakem dejavniku v tabeli ocenite njegov vpliv, tako da kliknete v krogec.  
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 Sploh 

nima 

vpliva 

Nima 

vpliva 

Niti - niti Ima vpliv Ima velik 

vpliv 

Dosežena želena stopnja izobrazbe.      
Zaposlitev za nedolo�en �as.      
Redni dohodek.      
Višina dohodka.      
Rešen stanovanjski problem.      
Pla�an porodniški dopust s polnim 

nadomestilom pla�e.      

Skrajšan delovni �as za mlade matere.      
Subvencionirano varstvo predšolskih otrok.      
Brezpla�no javno izobraževanje.      
Otroški dodatek.      
Dodatek za veliko družino.      
Dav�ne olajšave.      
Nagrada ob rojstvu otroka.      
 

Q8 - Država je zaradi gospodarske krize v okviru Zakona za uravnoteženje javnih financ 

sprejela paket var�evalnih ukrepov, ki med drugim posegajo tudi v družinski prora�un. Kako 

mo�no se vam zdi, da našteti ukrepi vplivajo na družinske prejemke? 

Mo� vpliva posameznega ukrepa na družinske prejme ozna�ite s klikom pod oceno.  

 Sploh 

nima 

vpliva 

Nima 

vpliva 

Niti - niti Ima vpliv Ima velik 

vpliv 

Znižanje starševskega nadomestila.      
Ukinitev brezpla�nega vrtca za drugega otroka 

in ukinitev nižje cene vrtca za starejšega otroka.      

Ukinitev subvencij mladim družinam pri 

reševanju stanovanjskega vprašanja.      

Premoženjski cenzus in znižanje otroškega 

dodatka.      

Premoženjski cenzus pomo�i ob rojstvu otroka.       
Premoženjski cenzus dodatka za veliko družino.      
Znižanje pla� javnih uslužbencev.      
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Q9 - Katere var�evalne ukrepe po Zakonu o uravnoteženju javnih financ bi morala država po 

vašem mnenju izvzeti iz paketa protikriznih ukrepov, da bi bil negativni vpliv na družinske 

prejemke �im manjši? 

Pri vsakem var�evalnem ukrepu v tabeli ozna�ite svoj odgovor s klikom pod oceno.  

 Sploh ne 

bi smeli 

izvzeti 

Ne bi 

smeli 

izvzeti 

Niti - niti Morali bi 

izvzeti 

Absolutno 

bi morali 

izvzeti 

Znižanje starševskega nadomestila.      
Ukinitev brezpla�nega vrtca za drugega otroka 

in ukinitev nižje cene vrtca za starejšega otroka.      

Ukinitev subvencij mladim družinam pri 

reševanju stanovanjskega vprašanja.      

Premoženjski cenzus in znižanje otroškega 

dodatka.      

Premoženjski cenzus pomo�i ob rojstvu otroka.       
Premoženjski cenzus dodatka za veliko družino.      
Znižanje pla� javnih uslužbencev.      
 

Q10 - Država s sprejetimi var�evalnimi ukrepi ne bi smela tako mo�no posegati v družinski 

prora�un, temve� bi morala var�evati na drugih podro�jih. 

Stopnjo strinjanja z navedeno trditvijo ozna�ite s klikom v krogec.  

 

 Popolnoma se ne strinjam.  

 Se ne strinjam.  

 Niti - niti.  

 Se strinjam.  

 Popolnoma se strinjam. 
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Q11 - Ali ima kateri od navedenih var�evalnih ukrepov po Zakonu o uravnoteženju javnih 

financ vpliv tudi na vaš družinski prora�un? 

Pri vsakem var�evalnem ukrepu v tabeli ozna�ite svoj odgovor s klikom pod oceno.  

 Sploh 

nima 

vpliva 

Nima 

vpliva 

Niti - niti Ima vpliv Ima velik 

vpliv 

Znižanje starševskega nadomestila.      
Ukinitev brezpla�nega vrtca za drugega otroka 

in ukinitev nižje cene vrtca za starejšega otroka.      

Ukinitev subvencij mladim družinam pri 

reševanju stanovanjskega vprašanja.      

Premoženjski cenzus in znižanje otroškega 

dodatka.      

Premoženjski cenzus pomo�i ob rojstvu otroka.       
Premoženjski cenzus dodatka za veliko družino.      
Znižanje pla� javnih uslužbencev.      
 

 

Q12 - Mladi se zaradi gospodarske krize v Sloveniji in posledi�no sprejetih vladnih var�evalnih 

ukrepov kasneje odlo�ajo za starševstvo. 

Stopnjo strinjanja z navedeno trditvijo ozna�ite s klikom v krogec.  

 

 Popolnoma se ne strinjam.  

 Se ne strinjam.  

 Niti - niti.  

 Se strinjam.  

 Popolnoma se strinjam.  

 

Q13 - Zaradi var�evalnih ukrepov po Zakonu o uravnoteženju javnih financ bo upadalo 

število družin z vsaj tremi ali ve� otroci. 

Stopnjo strinjanja z navedeno trditvijo ozna�ite s klikom v krogec.  

 

 Popolnoma se ne strinjam.  

 Se ne strinjam.  

 Niti - niti.  

 Se strinjam.  

 Popolnoma se strinjam.  
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Q14 - Mladi bi se lažje odlo�ali za tri ali ve� otrok, �e bi bila država s svojimi var�evalnimi 

ukrepi po Zakonu o uravnoteženju javnih financ bolj naklonjena ve�jim družinam. 

Stopnjo strinjanja z navedeno trditvijo ozna�ite s klikom v krogec.  

 

 Popolnoma se ne strinjam.  

 Se ne strinjam.  

 Niti - niti.  

 Se strinjam.  

 Popolnoma se strinjam.  

 

Q15 - Kakšen vpliv na družine s tremi ali ve� otroki ima posamezni od navedenih var�evalnih 

ukrepov po Zakonu o uravnoteženju javnih financ? 

Pri vsakem od navedenih var�evalnih ukrepov s klikom pod oceno ozna�ite svoj odgovor.  

 Sploh 

nima 

vpliva 

Nima 

vpliva 

Niti - niti Ima vpliv Ima velik 

vpliv 

Znižanje starševskega nadomestila.      
Ukinitev brezpla�nega vrtca za drugega otroka 

in ukinitev nižje cene vrtca za starejšega otroka.      

Ukinitev subvencij mladim družinam pri 

reševanju stanovanjskega vprašanja.      

Premoženjski cenzus in znižanje otroškega 

dodatka.      

Premoženjski cenzus pomo�i ob rojstvu otroka.       
Premoženjski cenzus dodatka za veliko družino.      
Znižanje pla� javnih uslužbencev.      
 

Q16 - Ali bi vladni var�evalni ukrepi na vas negativno vplivali, predvsem, ko bi se odlo�ali za:  

 

 Prvega otroka  

 Drugega otroka  

 Tretjega otroka ali ve�  

 Sploh ne bi vplivali  

 

Q17 - Kolikšno bi bilo oziroma je za vas idealno število otrok v družini?  
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Q18 - Koliko otrok šteje vaša družina? 

   

 

 

Q19 - Vaš spol:  

 Moški  

 Ženski  

 

 

Q20 - Vaša starost:  

 

 Manj kot 23 let  

 Od 23 let do 29 let  

 Od 30 let do 36 let  

 Od 37 let do 42 let  

 Od 43 let do 49 let  

 50 let ali ve�  

 

 

Q21 - Kakšna je vaša dokon�ana stopnja izobrazbe?  

 

 Osnovnošolska ali manj  

 Srednješolska  

 Višješolska  

 Visokošolska ali univerzitetna po novih bolonjskih programih (3 letna)  

 Univerzitetna po starih programih (4 letna) ali nov bolonjski magisterij  

 Stari znanstveni magisterij ali doktorat znanosti  

 

Q22 - Kakšen je vaš zaposlitveni status?  

 

 Dijak oziroma študent  

 Samozaposlen  

 Zaposlen v javnem sektorju (uprava, šolstvo, zdravstvo, sociala, kultura...)  

 Zaposlen v gospodarstvu  

 Brezposeln  

 Drugo:  
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Q23 - Kakšen je vaš mese�ni dohodek?  

 

 Do 600 €  

 Nad 600 € do 900 €  

 Nad 900 € do 1.200 €  

 Nad 1.200 € do 1.600 €  

 Nad 1.600 €  

 Ne želim odgovarjati.  

 

Q24 - V kateri regiji prebivate?  

Statisti�ne regije Slovenije  

 

 Pomurska regija  

 Podravska regija  

 Koroška regija  

 Savinjska regija  

 Zasavska regija  

 Spodnjeposavska regija  

 Jugovzhodna Slovenija  

 Osrednjeslovenska regija  

 Gorenjska regija  

 Notranjsko-kraška regija  

 Goriška regija  

 Obalno-kraška regija  
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Opisna statistika  

 

Število Minimum Maksimum 

Aritmeti�na 

sredina 

Standardni 

odklon  Varianca Koeficient asimetrije 

Koeficient 

sploš�enosti 

 

       

Stand. 

napaka   

Stand. 

napaka 

Q1 229 1 5 3,80 1,298 1,685 -1,074 ,161 ,035 ,320 

Q2 229 1 5 1,99 ,991 ,982 1,217 ,161 1,296 ,320 

Q3a 229 1 5 4,07 ,943 ,890 -1,216 ,161 1,319 ,320 

Q3b 229 1 5 3,60 1,037 1,075 -,706 ,161 -,260 ,320 

Q3c 229 1 4 1,73 ,764 ,584 ,800 ,161 ,095 ,320 

Q3d 229 1 5 2,96 1,193 1,424 -,158 ,161 -1,040 ,320 

Q3e 229 1 5 2,82 1,109 1,229 -,001 ,161 -,958 ,320 

Q3f 229 1 5 3,34 1,082 1,172 -,576 ,161 -,458 ,320 

Q3g 229 1 5 2,38 1,000 1,001 ,389 ,161 -,488 ,320 

Q3h 229 1 5 2,41 1,103 1,217 ,366 ,161 -,940 ,320 

Q3i 229 1 5 2,91 1,052 1,106 -,189 ,161 -,799 ,320 

Q3j 229 1 5 2,39 1,171 1,371 ,417 ,161 -,840 ,320 

Q3k 229 1 4 1,52 ,729 ,531 1,150 ,161 ,347 ,320 

Q4 229 1 5 4,13 ,985 ,971 -1,562 ,161 2,478 ,320 

Q5a 229 1 5 3,11 1,113 1,238 -,025 ,161 -,983 ,320 

Q5b 229 1 5 3,45 ,948 ,898 -,491 ,161 -,336 ,320 

Q5c 229 1 5 4,06 ,891 ,794 -1,095 ,161 1,275 ,320 

Q5d 229 1 5 4,17 ,808 ,654 -1,183 ,161 2,012 ,320 

Q5e 229 1 5 4,32 ,805 ,648 -1,304 ,161 2,093 ,320 

Q5f 229 1 5 4,14 ,912 ,831 -1,016 ,161 ,668 ,320 

Q5g 229 1 5 3,62 1,162 1,350 -,500 ,161 -,575 ,320 

Q5h 229 1 5 4,24 ,945 ,894 -1,597 ,161 2,747 ,320 

Q5i 229 1 5 4,07 ,931 ,867 -,905 ,161 ,489 ,320 

Q5j 229 1 5 4,44 ,727 ,528 -1,660 ,161 4,217 ,320 

Q5k 229 1 5 4,51 ,626 ,391 -1,434 ,161 4,025 ,320 

Q6 229 1 5 4,04 1,019 1,038 -1,334 ,161 1,662 ,320 

Q7a 229 1 5 3,01 1,284 1,649 -,079 ,161 -1,203 ,320 

Q7b 229 1 5 4,12 1,067 1,140 -1,307 ,161 1,172 ,320 

Q7c 229 1 5 4,55 ,751 ,564 -2,445 ,161 7,880 ,320 

Q7d 229 1 5 4,06 ,960 ,922 -1,163 ,161 1,449 ,320 

Q7e 229 1 5 4,51 ,705 ,497 -1,844 ,161 5,103 ,320 

Q7f 229 1 5 4,05 ,958 ,918 -1,161 ,161 1,333 ,320 

Q7g 229 1 5 2,97 1,171 1,372 -,122 ,161 -,844 ,320 

Q7h 229 1 5 3,45 1,265 1,600 -,618 ,161 -,662 ,320 

Q7i 229 1 5 3,41 1,209 1,462 -,567 ,161 -,547 ,320 

Q7j 229 1 5 3,14 1,236 1,527 -,207 ,161 -,931 ,320 

Q7k 229 1 5 2,73 1,255 1,575 ,215 ,161 -,912 ,320 

Q7l 229 1 5 3,18 1,285 1,650 -,210 ,161 -1,040 ,320 

Q7m 229 1 5 2,79 1,253 1,570 ,147 ,161 -,928 ,320 

Q8a 229 1 5 4,19 ,814 ,662 -1,245 ,161 2,392 ,320 

Q8b 229 1 5 4,39 ,801 ,642 -1,695 ,161 3,791 ,320 

Q8c 229 1 5 4,32 ,878 ,771 -1,729 ,161 3,560 ,320 
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Opisna statistika  

 

Število Minimum Maksimum 

Aritmeti�na 

sredina 

Standardni 

odklon  Varianca Koeficient asimetrije 

Koeficient 

sploš�enosti 

 

       

Stand. 

napaka   

Stand. 

napaka 

Q8d 229 1 5 4,24 ,789 ,622 -1,050 ,161 1,302 ,320 

Q8e 229 1 5 4,10 ,883 ,780 -1,075 ,161 1,269 ,320 

Q8f 229 1 5 3,86 ,972 ,945 -,814 ,161 ,368 ,320 

Q8g 229 1 5 3,79 1,199 1,438 -,851 ,161 -,121 ,320 

Q9a 229 1 5 3,81 1,223 1,495 -,942 ,161 -,027 ,320 

Q9b 229 1 5 3,75 1,272 1,618 -,865 ,161 -,251 ,320 

Q9c 229 1 5 3,75 1,309 1,714 -,902 ,161 -,325 ,320 

Q9d 229 1 5 3,82 1,240 1,536 -,887 ,161 -,211 ,320 

Q9e 229 1 5 3,57 1,155 1,334 -,528 ,161 -,481 ,320 

Q9f 229 1 5 3,44 1,097 1,204 -,462 ,161 -,302 ,320 

Q9g 229 1 5 3,24 1,311 1,718 -,217 ,161 -,968 ,320 

Q10 229 1 5 4,18 1,273 1,621 -1,639 ,161 1,485 ,320 

Q11a 229 1 5 3,10 1,488 2,214 -,133 ,161 -1,452 ,320 

Q11b 229 1 5 2,88 1,528 2,336 ,156 ,161 -1,507 ,320 

Q11c 229 1 5 2,48 1,453 2,110 ,594 ,161 -1,073 ,320 

Q11d 229 1 5 3,59 1,423 2,025 -,731 ,161 -,856 ,320 

Q11e 229 1 5 2,64 1,568 2,459 ,327 ,161 -1,486 ,320 

Q11f 229 1 5 2,12 1,339 1,792 1,014 ,161 -,232 ,320 

Q11g 229 1 5 3,14 1,691 2,861 -,141 ,161 -1,697 ,320 

Q12 229 1 5 4,02 1,137 1,293 -1,198 ,161 ,688 ,320 

Q13 229 1 5 3,93 1,080 1,166 -,991 ,161 ,323 ,320 

Q14 229 1 5 3,79 1,142 1,304 -,748 ,161 -,274 ,320 

Q15a 229 1 5 4,23 ,738 ,545 -,983 ,161 1,666 ,320 

Q15b 229 2 5 4,57 ,614 ,377 -1,251 ,161 1,054 ,320 

Q15c 229 2 5 4,14 ,813 ,661 -,698 ,161 -,032 ,320 

Q15d 229 3 5 4,56 ,601 ,362 -1,022 ,161 ,040 ,320 

Q15e 229 3 5 4,59 ,591 ,349 -1,107 ,161 ,227 ,320 

Q15f 229 3 5 4,59 ,613 ,375 -1,195 ,161 ,371 ,320 

Q15g 229 1 5 3,59 1,168 1,365 -,528 ,161 -,456 ,320 

Q16 229 1 4 2,61 ,957 ,915 -,021 ,161 -,960 ,320 

Q17 228 0 5 2,54 ,723 ,523 ,602 ,161 ,802 ,321 

Q18 229 0 4 1,60 ,967 ,934 ,321 ,161 -,012 ,320 

Spol 229 1 2 1,89 ,318 ,101 -2,452 ,161 4,050 ,320 

Starost 229 1 6 3,08 ,921 ,848 ,310 ,161 ,119 ,320 

Izobrazba 229 2 6 3,93 1,299 1,688 -,341 ,161 -1,138 ,320 

Zaposlitveni 

status 

229 1 6 3,53 1,110 1,232 -,200 ,161 ,389 ,320 

Mese�ni 

dohodek 

229 1 6 3,18 1,518 2,306 ,399 ,161 -,599 ,320 

Regija 

prebivanja 

229 1 12 7,04 2,491 6,205 -,865 ,161 ,160 ,320 

Veljavno 

število 

228 
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Povzetek zna�ilnosti statisti�ne analize 

 Primeri 

 Veljavni Manjkajo�i Skupaj 

 Število Odstotki Število Odstotki Število Odstotki 

Q2 * Izobrazba  229 100,0  0 ,0  229 100,0  

 

Q2 * Izobrazba Kombinacijska tabela  

   Izobrazba  

Skupaj 

   

Srednješolska 

Višješolska in 

visokošolska ali 

univerzitetna po 

novih bolonjskih 

programih 

Univerzitetna po 

starih programih 

ali nov bolonjski 

magisterij 

Stari 

znanstveni 

magisterij ali 

doktorat 

znanosti 

Q2 Se ne strinjam število enot 44 66 62 13 185 

% glede na Q2 23,8  35,7  33,5  7,0  100,0  

% glede na izobrazbo  78,6  84,6  79,5  76,5  80,8  

% od skupaj 19,2  28,8  27,1  5,7  80,8  

Niti - niti število enot 6 7 6 2 21 

% glede na Q2 28,6  33,3  28,6  9,5  100,0  

% glede na izobrazbo  10,7  9,0  7,7  11,8  9,2  

% od skupaj  2,6  3,1  2,6  ,9  9,2  

Se strinjam število enot 6 5 10 2 23 

% glede na Q2 26,1  21,7  43,5  8,7  100,0  

% glede na izobrazbo  10,7  6,4  12,8  11,8  10,0  

% od skupaj  2,6  2,2  4,4  ,9  10,0  

Skupaj število enot 56 78 78 17 229 

% glede na Q2 24,5  34,1  34,1  7,4  100,0  

% glede na izobrazbo  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  

% od skupaj  24,5  34,1  34,1  7,4  100,0  

 



Priloga 3 

 

�2-test 

 

Vrednost g 

Pri�akovana stopnja 

zna�ilnosti (Sig. za 

dvostrani test) 

Pearson Chi-Square 2,390a 6 ,881 

Likelihood Ratio 2,482 6 ,870 

Linear-by-Linear Association ,169 1 ,681 

Število veljavnih enot  229   

b. Dve celici (16,7 %) imata pri�akovano frekvenco manj kot 5. Minimalna 

pri�akovana frekvenca je 1,56. 

 

Povzetek zna�ilnosti statisti�ne analize 

 Primeri 

 Veljavni Manjkajo�i Skupaj 

 Število Odstotki Število Odstotki Število  Odstotki 

Q2 * Tip družine 229 100,0  0 ,0  229 100,0  
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Q2 * Tip družine Kombinacijska tabela 

   Tip družine  

Skupaj    Družine z otroki Družine brez otrok 

Q2 Se ne strinjam število enot 167 18 185 

% glede na Q2 90,3  9,7  100,0  

% glede na tip družine 83,1  64,3  80,8  

% od skupaj 72,9  7,9  80,8  

Niti - niti število enot 18 3 21 

% glede na Q2 85,7  14,3  100,0  

% glede na tip družine 9,0  10,7  9,2  

% od skupaj 7,9  1,3  9,2  

Se strinjam število enot 16 7 23 

% glede na Q2 69,6  30,4  100,0  

% glede na tip družine  8,0  25,0  10,0  

% od skupaj 7,0  3,1  10,0  

Skupaj število enot 201 28 229 

% glede na Q2 87,8  12,2  100,0  

% glede na tip družine 100,0  100,0  100,0  

% od skupaj  87,8  12,2  100,0  

 

�2-test  

 

Vrednost g 

Pri�akovana stopnja 

zna�ilnosti (Sig. za 

dvostranski test) 

Pearson Chi-Square 8,263a 2 ,016 

Likelihood Ratio 6,552 2 ,038 

Linear-by-Linear Association 7,706 1 ,006 

Število veljavnih enot 229   

a. Dve celici (33,3 %) imata pri�akovano frekvenco manj kot 5. Minimalna 

pri�akovana frekvenca je 2,57. 
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Povzetek zna�ilnosti statisti�ne analize  

 Primeri 

 Veljavni Manjkajo�i Skupaj 

 Število Odstotki Število Odstotki Število Odstotki 

Q4 * Tip družine 229 100,0  0 ,0  229 100,0  

 

Q4 * Tip družine - Kombinacijska tabela  

   Tip družine  

Skupaj    Družine z otroki Družine brez otrok 

Q4 Se ne strinjam število enot 14 6 20 

% glede na Q4 70,0  30,0  100,0 % 

% glede na tip družine  7,0  21,4  8,7 % 

% od skupaj 6,1  2,6  8,7 % 

Niti - niti število enot 9 2 11 

% glede na Q4 81,8  18,2  100,0  

% glede na tip družine 4,5  7,1  4,8  

% od skupaj 3,9  ,9  4,8  

Se strinjam število enot 178 20 198 

% glede na Q4 89,9  10,1  100,0  

% glede na tip družine 88,6  71,4  86,5  

% od skupaj 77,7  8,7  86,5  

Skupaj število enot 201 28 229 

% glede na Q4 87,8  12,2  100,0  

% glede na tip družine  100,0  100,0  100,0  

% od skupaj 87,8  12,2  100,0  

 

�2-test  

 

Vrednost g 

Pri�akovana stopnja 

zna�ilnosti (Sig. za 

dvostranski test) 

Pearson Chi-Square 7,084a 2 ,029 

Likelihood Ratio 5,638 2 ,060 

Linear-by-Linear Association 7,022 1 ,008 

Število veljavnih enot 229   

a. Dve celici (33,3 %) imata pri�akovano frekvenco manj kot 5. Minimalna 

pri�akovana frekvenca je 1,34. 
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Povzetek zna�ilnosti statisti�ne analize 

 Primeri 

 Veljavni Manjkajo�i Skupaj 

 Število Odstotki Število Odstotki Število Odstotki 

Q8 povpre�je * Zaposlitveni 

status  

229 100,0  0 ,0  229 100,0  

 

Q8 povpre�je * Zaposlitveni status - Kombinacijska tabela 

   Zaposlitveni status 2 

Skupaj 

   zaposleni v javnem 

sektorju ostali 

Q8 povpre�je Nima vpliva število enot 5 4 9 

% glede na Q8 povpre�je 55,6  44,4  100,0  

% glede na zaposlitveni status 5,7  2,8  3,9  

% od skupaj 2,2  1,7  3,9  

Niti - niti število enot 26 83 109 

% glede na Q8 povpre�je 23,9  76,1  100,0  

% glede na zaposlitveni status 29,9  58,5  47,6  

% od skupaj 11,4  36,2  47,6  

Ima vpliv število enot 56 55 111 

% glede na Q8 povpre�je 50,5  49,5  100,0  

% glede na zaposlitveni status 64,4  38,7  48,5  

% od skupaj 24,5  24,0  48,5  

Skupaj število enot 87 142 229 

% glede na Q8 povpre�je 38,0  62,0  100,0  

% glede na zaposlitveni status 100,0  100,0  100,0  

% od skupaj 38,0  62,0  100,0  

 

�2-test  

 

Vrednost g 

Pri�akovana stopnja 

zna�ilnosti (Sig. za 

dvostranski test) 

Pearson Chi-Square 17,741a 2 ,000 

Likelihood Ratio 18,122 2 ,000 

Linear-by-Linear Association 8,504 1 ,004 

Število veljavnih enot 229   

a. Ena celica (16,7 %) ima pri�akovano frekvenco manj kot 5. Minimalna 

pri�akovana frekvenca je 3,42. 



Priloga 5 

 

 

Povzetek zna�ilnosti statisti�ne analize  

 Primeri 

 Veljavni Manjkajo�i Skupaj 

 Število Odstotki Število Odstotki Število Odstotki 

Q8 povpre�je * Tip družine 229 100,0  0 ,0  229 100,0  

 

 



Priloga 5 

 

 

Q8 povpre�je * Tip družine - Kombinacijska tabela  

   Tip družine  

Skupaj    Družine z otroki Družine brez otrok 

Q8 povpre�je Nima vpliva število enot 8 1 9 

% glede na Q8 povpre�je 88,9  11,1  100,0  

% glede na tip družine  4,0  3,6  3,9  

% od skupaj  3,5  ,4  3,9  

Niti - niti število enot 91 18 109 

% glede na Q8 povpre�je 83,5  16,5  100,0  

% glede na tip družine 45,3  64,3  47,6  

% od skupaj 39,7  7,9  47,6  

Ima vpliv število enot 102 9 111 

% glede na Q8 povpre�je 91,9  8,1  100,0  

% glede na tip družine 50,7  32,1  48,5  

% od skupaj 44,5  3,9  48,5  

Skupaj število enot 201 28 229 

% glede na Q8 povpre�je 87,8  12,2  100,0  

% glede na tip družine 100,0  100,0  100,0  

% od skupaj 87,8  12,2  100,0  

 

�2-test 

 

Vrednost g 

Pri�akovana stopnja 

zna�ilnost (Sig. za 

dvostranski test) 

Pearson Chi-Square 3,632a 2 ,163 

Likelihood Ratio 3,678 2 ,159 

Linear-by-Linear Association 2,488 1 ,115 

Število veljavnih enot 229   

a. Ena celica (16,7 %) ima pri�akovano frekvenco manj kot 5. Minimalna 

pri�akovana frekvenca je 1,10. 

 



Priloga 5 
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Povzetek zna�ilnosti statisti�ne analize 

 Primeri 

 Veljavni Manjkajo�i Skupaj 

 Število Odstotki Število Odstotki Število  Odstotki 

Q 10 * Zaposlitveni status 229 100,0  0 ,0  229 100,0  

 

 

Q10 * Zaposlitveni status - Kombinacijska tabela 

   Zaposlitveni status  

Skupaj 

   zaposleni v javnem 

sektorju ostali 

Q10 Se ne strinjam število enot 8 21 29 

% glede na Q10 27,6  72,4  100,0  

% glede na zaposlitveni status 9,2  14,8  12,7  

% od skupaj 3,5  9,2  12,7  

Niti - niti število enot 3 6 9 

% glede na Q10 33,3  66,7  100,0  

% glede na zaposlitveni status 3,4  4,2  3,9  

% od skupaj 1,3  2,6  3,9  

Se strinjam število enot 76 115 191 

% glede na Q10 39,8  60,2  100,0  

% glede na zaposlitveni status 87,4  81,0  83,4  

% od skupaj 33,2  50,2  83,4  

Skupaj število enot 87 142 229 

% glede na Q10 38,0  62,0  100,0  

% glede na zaposlitveni status 100,0  100,0  100,0  

% od skupaj 38,0  62,0  100,0  

 

 

�2-test 

 

Vrednost g 

Pri�akovana stopnja 

zna�ilnosti (Sig. za 

dvostranski test) 

Pearson Chi-Square 1,678a 2 ,432 

Likelihood Ratio 1,740 2 ,419 

Linear-by-Linear Association 1,670 1 ,196 

Število veljavnih enot 229   

a. Ena celica (16,7 %) ima pri�akovano frekvenco manj kot 5. Minimalna 

pri�akovana frekvenca je 3,42. 
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Povzetek zna�ilnosti statisti�ne analize 

 Primeri 

 Veljavni Manjkajo�i Skupaj 

 Število Odstotki Število Odstotki Število Odstotki 

Q11povpre�je * Tip družine 229 100,0  0 ,0  229 100,0  

 

 

Q11povprecje * Tip družine - Kombinacijska tabela  

   Tip družine 

Skupaj 

   

Družine brez 

otrok 

Majhne družine 

(en ali dva 

otroka) 

Velike družine (tri 

ali ve� otrok) 

Q11 

povpre�je 

Nima vpliva število enot 22 64 4 90 

% glede na Q11povpre�je 24,4  71,1  4,4  100,0  

% glede na tip družine 78,6  38,1  12,1  39,3  

% od skupaj  9,6  27,9  1,7  39,3  

Niti - niti število enot 5 65 11 81 

% glede na Q11povpre�je 6,2  80,2  13,6  100,0  

% glede na tip družine 17,9  38,7  33,3  35,4  

% od skupaj  2,2  28,4  4,8  35,4  

Ima vpliv število enot 1 39 18 58 

% glede na Q11povpre�je 1,7  67,2  31,0  100,0  

% glede na tip družine 3,6  23,2  54,5  25,3  

% od skupaj  ,4  17,0  7,9  25,3  

Skupaj število enot 28 168 33 229 

% glede na Q11povpre�je 12,2  73,4  14,4  100,0  

% glede na tip družine 100,0  100,0  100,0  100,0  

% od skupaj  12,2  73,4  14,4  100,0  
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�2-test  

 

Vrednost g 

Pri�akovana stopnja 

zna�ilnosti (Sig. za 

dvostranski test) 

Pearson Chi-Square 36,894a 4 ,000 

Likelihood Ratio 37,505 4 ,000 

Linear-by-Linear Association 33,247 1 ,000 

Število veljavnih enot 229   

a. Ni� celic (,0 %) ima pri�akovano frekvenco manj kot 5. Minimalna pri�akovana 

frekvenca je 7,09. 
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Povzetek zna�ilnosti statisti�ne analize 

 Primeri 

 Veljavni Manjkajo�i Skupaj 

 Število Odstotki Število Odstotki Število Odstotki 

Q13 * Mese�ni dohodek  229 100,0  0 ,0  229 100,0  

 

 

Q13 * Mese�ni dohodek Kombinacijska tabela  

   Mese�ni dohodek  

Skupaj 

   podpovpre�na 

pla�a 

povpre�na 

pla�a 

nadpovpre�na 

pla�a 

ne želim 

odgovarjati 

Q13 Se ne strinjam število enot 6 10 10 4 30 

% glede na Q13 20,0  33,3  33,3  13,3  100,0  

% glede na mese�ni 

dohodek  

7,7  15,4  17,9  13,3  13,1  

% od skupaj  2,6  4,4  4,4  1,7  13,1  

Niti - niti število enot 9 6 6 7 28 

% glede na Q13 32,1  21,4  21,4  25,0  100,0  

% glede na mese�ni 

dohodek  

11,5  9,2  10,7  23,3  12,2  

% od skupaj 3,9  2,6  2,6  3,1  12,2  

Se strinjam število enot 63 49 40 19 171 

% glede na Q13 36,8  28,7  23,4  11,1  100,0  

% glede na mese�ni 

dohodek  

80,8  75,4  71,4  63,3  74,7  

% od skupaj  27,5  21,4  17,5  8,3  74,7  

Skupaj število enot 78 65 56 30 229 

% glede na Q13 34,1  28,4  24,5  13,1  100,0  

% glede na mese�ni 

dohodek  

100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  

% od skupaj  34,1  28,4  24,5  13,1 % 100,0 % 
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�2-test 

 

Vrednost g 

Pri�akovana stopnja 

zna�ilnosti (Sig. za 

dvostranski test)  

Pearson Chi-Square 7,596a 6 ,269 

Likelihood Ratio 7,215 6 ,301 

Linear-by-Linear Association 3,354 1 ,067 

Število veljavnih enot 229   

a. Dve celici (16,7 %) imata pri�akovano frekvenco manj kot 5. Minimalna pri�akovana 

frekvenca je 3,67. 
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Povzetek zna�ilnosti statisti�ne analize  

 Primeri 

 Veljavni Manjkajo�i Skupaj 

 Število Odstotki Število  Odstotki Število Odstotki 

Q14 * Mese�ni dohodek  229 100,0  0 ,0  229 100,0  

 

 

Q14 * Mese�ni dohodek - Kombinacijska tabela  

   Mese�ni dohodek  

Skupaj 

   podpovpre�na 

pla�a povpre�na pla�a 

nadpovpre�na 

pla�a 

ne želim 

odgovarjati 

Q14 Se ne strinjam število enot 9 14 8 4 35 

% glede na Q14 25,7  40,0  22,9  11,4  100,0  

% glede na 

mese�ni dohodek  

11,5  21,5  14,3  13,3  15,3  

% od skupaj  3,9  6,1  3,5  1,7  15,3  

Niti - niti število enot 7 14 16 5 42 

% glede na Q14 16,7  33,3  38,1  11,9  100,0  

% glede na 

mese�ni dohodek  

9,0  21,5  28,6  16,7  18,3  

% od skupaj  3,1  6,1  7,0  2,2  18,3  

Se strinjam število enot 62 37 32 21 152 

% glede na Q14 40,8  24,3  21,1  13,8  100,0  

% glede na 

mese�ni dohodek  

79,5  56,9  57,1  70,0  66,4  

% od skupaj  27,1  16,2  14,0  9,2  66,4  

Skupaj število enot 78 65 56 30 229 

% glede na Q14 34,1  28,4  24,5  13,1  100,0  

% glede na 

mese�ni dohodek  

100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  

% od skupaj  34,1  28,4  24,5  13,1  100,0  

 

 



Priloga 9 

 

�2-test  

 

Vrednost g  

Pri�akovana stopnja 

zna�ilnosti (Sig. za 

dvostranski test  

Pearson Chi-Square 13,500a 6 ,036 

Likelihood Ratio 13,726 6 ,033 

Linear-by-Linear Association 1,503 1 ,220 

Vrednost veljavnih enot 229   

a. Ena celica (8,3 %) ima pri�akovano frekvenco manj kot 5. Minimalna pri�akovana 

frekvenca je 4,59. 

 

 
 

 


