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Projektni partnerji  
Wilfried Martens Center za evropske študije (WMCES) je bil ustanovljen leta 2007 kot 
politična fundacija in uradni think thank Evropske ljudske stranke (EPP). Wilfried Martens 
Center ima štiri glavne cilje: spodbujati desnosredinsko miselnost, prispevati k oblikova-
nju evropskih in nacionalnih politik, služiti kot okvir nacionalnim političnim fundacijam 
in akademikom ter spodbujati javno razpravo o EU. Spodbuja panevropsko miselnost, ki 
temelji na desnosredinskih, krščanskodemokratskih, konservativnih in sorodnih politič-
nih vrednotah.

Zasebni neprofitni zavod Inštitut dr. Antona Korošca (INAK) je bil ustanovljen leta 2015 
kot think thank in platforma za politični angažma. Glavna cilja inštituta sta prispevati k 
nadaljnjemu razvoju demokracije in dosegati višje ravni kakovosti življenja v Sloveniji s 
spodbujanjem izmenjave idej in najboljših praks krščanskodemokratičnih vrednot in vrlin 
v Sloveniji, Evropi in v svetu. Z delovanjem na različnih področjih želi INAK prispevati k 
oblikovanju osnove novega političnega delovanja, k razvoju metod za demokratično uve-
ljavitev političnih interesov ter podpirati gospodarsko, znanstvenoraziskovalno, kulturno 
in humanitarno dejavnost.

DEMOGRAFSKE SPREMEMBE V SLOVENIJI IN EVROPI
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AVTOR
JI
Franc Bogovič je 1984 diplomiral iz agronomije na Višji ag-
ronomski šoli na Univerzi v Mariboru. Leta 1986 je postal 
predsednik Krajevne skupnosti Koprivnica, od leta 1998 do 
leta 2011 pa je bil štirikrat zapored izvoljen za župana Ob-
čine Krško. Leta 2008 in 2011 je bil izvoljen tudi za poslanca 
Državnega zbora RS, od 10. 2. 2012 do 25. 2. 2013 pa je bil 
minister za kmetijstvo in okolje. Trenutno je kot evropski po-
slanec Slovenske ljudske stranke že drugič zapored izvoljen v 
Evropski parlament. V prvem mandatu evropskega poslanca 
sta njegovo delo najbolj zaznamovala njegova iniciativa Pa-
metne vasi ter projekt Zavezništvo za mlade. Tudi v drugem 
mandatu evropskega poslanca je koncept Pametnih vasi in 
njegovo umeščanje v ustrezne prihodnje razvojne politike 
Evropske unije ena njegovih osrednjih delovnih prioritet. 

Anja Fortuna po izobrazbi diplomirana organizatorka turiz-
ma je predsednica Mladinskega sveta Slovenije, ki je prevzela 
funkcijo z zavedanjem, da morajo mladi aktivno soustvarjati 
svojo sedanjost in prihodnost. Ima več kot 10 let izkušenj z 
mladinskimi tematikami tako na lokalnem in nacionalnem 
kot na mednarodnem nivoju.  
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Boštjan Furlan je maturiral na Škofijski klasični gimnaziji v 
Ljubljani in študiral zgodovino na Filozofski fakulteti Univer-
ze v Ljubljani. V svojih raziskavah se pretežno posveča preu-
čevanju slovenske politične zgodovine 19. in 20. stoletja ter 
zgodovine demokratizacije in tranzicije Srednje in Vzhodne 
Evrope. Od študentskih let sodeluje v različnih družbenopo-
litičnih razpravah in projektih ter občasno sodeluje z neka-
terimi think thanki, kot so npr. INAK, Fokus 2031, Slovenska 
akademska unija (SAU).

Mag. Monika Kirbiš Rojs je študirala na Ekonomsko-poslovni 
fakulteti Univerze v Mariboru in Ekonomski fakulteti Univer-
ze v Ljubljani. Od leta 2003 je bila zaposlena na Ministrstvu 
za finance RS, v Novi Ljubljanski banki, v Službi Vlade RS za 
lokalno samoupravo in regionalno politiko, v Mestni občini 
Maribor in Občini Slovenska Bistrica. Bila je tudi državna se-
kretarka na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo 
RS, pristojna za vodenje kohezijske politike. Danes je državna 
sekretarka v Službi Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko 
politiko.
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Sandra Pasarić je diplomirala iz mednarodnih komunikacij in 
magistrirala iz politologije in prevajanja na Univerzi na Duna-
ju. Dva semestra je študirala na Neodvisni univerzi v Barcelo-
ni. Med študijem je bila pooblaščenka podmladka Avstrijske 
ljudske stranke (JVP) in vodja skupine za odnose z javnostmi 
in trženje pri AIESEC Austria. Sandra je delala kot vodja pro-
jektov v Londonu in Düsseldorfu, pred tem pa je opravila 
prakso pri Volkswagnu v Pamploni. Preden se je pridružila 
Martens Centru, je delala v Evropskem parlamentu v ekipi hr-
vaškega poslanca Evropskega parlamenta (EPP). Še pred tem 
je opravila pripravništvo v Evropskem ekonomsko-socialnem 
odboru in Evropskem odboru regij.

Prof. dr. Andrej Umek je študiral na Univerzi v Ljubljani, na 
Fakulteti za gradbeništvo, in študij zaključil z doktoratom na 
Illinois Institute of Technology v Chicagu v ZDA. V letih 1965 
do 1970 je služboval v Nemčiji in Švici, zadnje leto pred odho-
dom na študij v Chicago pa v Ljubljani na Zavodu za raziskavo 
materiala in konstrukcij. Po zaključku doktorskega študija se 
je vrnil v Ljubljano in se zaposlil kot raziskovalec na Fakulteti 
za gradbeništvo. Leta 1976 se je zaposlil na Univerzi v Maribo-
ru, najprej kot docent in kasneje kot izredni in redni profesor. 
V letih 1990 do 2000 je bil tudi prorektor Univerze v Maribo-
ru. Svojo akademsko kariero je prekinil dvakrat, ko je prevzel 
funkcijo ministra v slovenski vladi, prvič kot minister za zna-
nost in tehnologijo in drugič kot minister za okolje in prostor.
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Marjan Podobnik je maturiral na Gimnaziji Jurija Vege v Idri-
ji, leta 1986 pa diplomiral na Biotehniški fakulteti Univerze v 
Ljubljani. Sprva se je zaposlil kot kmetijski svetovalec ter nato 
postal direktor Kmetijske zadruge v Idriji. Leta 1988 je bil med 
iniciatorji ustanovitve Zveze slovenske kmečke mladine in 
prve demokratične slovenske politične stranke po 2. svetovni 
vojni Slovenske kmečke zveze, ki se je kasneje preimenovala 
v Slovensko ljudsko stranko (SLS). Od 1990 do 1996 je vodil 
poslansko skupino SLS. Predsednik SLS je bil od leta 1992 do 
2000, vodenje stranke je ponovno prevzel leta 2018. Od 1997 
do 2000 je opravljal funkcijo podpredsednika slovenske vla-
de pod vodstvom dr. Janeza Drnovška. Zaradi odločne borbe 
proti divjim privatizacijam in drugim vrstam korupcije je bil 
v letih 1998 in 1999 deležen enega najbolj grobih medijsko-
-političnih linčev v samostojni Sloveniji. Po enoletnem vode-
nju Telekoma Slovenije je nato do leta 2014 deloval v tujini, 
največ v Srbiji, predvsem na področju nepremičnin in kot 
svetovalec za področje denacionalizacije. Kasneje je aktivno 
sodeloval s Centrom biotehnike in turizma Grm Novo mesto 
in z Visoko šolo za upravljanje podeželja Grm, predvsem pri 
postavljanju temeljev za Gospodarski grozd za podeželje na 
temelju poslovne filozofije Zaupanja vreden in pri drugih pro-
jektih, katerih temeljni cilj je vzpostavljanje kratkih verig od 
proizvajalcev in predelovalcev hrane do potrošnikov.

Marko Vidrih je neodvisni raziskovalni novinar z velikim nav-
dušenjem nad gospodarskimi temami, kot so novodobno 
podjetništvo, finance prihodnosti in tehnologija, ki vpliva na 
človekov razvoj.
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DEMOGRAFSKE SPREMEMBE V SLOVENIJI IN EVROPI

Slovenija in Evropa se soočata s hitrim staranjem prebivalstva. Po sedanjih projekcijah bo 
Slovenija leta 2050 med državami, ki imajo najstarejše prebivalstvo v EU, čez 500 let pa nas 
Slovencev ne bo več. Spremembe v starostni strukturi imajo že danes vpliv na vse ravni 
našega življenja: od vzdržnosti pokojninskega sistema do kapacitet v zdravstvu, konkurenč-
nosti našega gospodarstva in mnoge druge. 
Temeljno vprašanje, ki si ga lahko postavimo, je, zakaj sploh stremeti k izboljšanju demo-
grafskih kazalcev. Zakaj bi se radi pomladili? Če se je naša stara celina odločila, da po tisoč-
letjih burnega življenja tiho izzveni in leže k počitku, zakaj si prizadevati, da to preprečimo 
ali zamaknemo? John Rhys-Davies, ki je v filmu Gospodar prstanov igral škrata Gimlija, je 
povedal, da se v Evropi dogaja demografska katastrofa, ker se o tem ne upamo pogovarjati 
– v strahu, da ne bomo koga rasno užalili.
Podoben razmislek velja tudi za naš narod, ki se je po nekaterih staroselskih teorijah eden 
prvih naselil v tem delu Evrope. Če je to res, se zdi nekako logično, da bomo eden prvih 
evropskih narodov, ki se bo samoukinil. So naše naravne danosti preveč iztrošene, da bi 
mladi na tem kotičku pod Alpami videli perspektivo za svoje potomce?  Ali pa smo v izobilju 
preteklih let postali enostavno preveč sebični, da bi te dobrine delili z drugimi? 
Teorija o iztrošenosti naših dobrin verjetno ne pije vode, saj imamo v evropski soseski 

Primož Jelševar 1

1Primož Jelševar, direktor Inštituta dr. Antona Korošca, primoz.jelsevar@inak.si 
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narode, ki živijo v pomanjkanju te osnovne naravne dobrine – v okolju, ki je za preživet-
je in ustvarjanje družine bistveno bolj zahtevno, kot je naš prostor. Veliko priseljevanja z 
Bližnjega vzhoda in iz Afrike v zadnjih letih je zgovorno dejstvo, ki govori v prid temu, da 
doberšen del sveta vidi evropski prostor kot perspektiven za življenje. To ne preseneča, 
Evropa je bila v zadnjih 50 letih razmeroma mirna regija, kjer smo uživali visoko socialno 
varnost. Z veliko gotovostjo lahko pričakujemo, da ob menjavi prebivalstva tega slednjega 
ne bo mogoče trditi za prihodnost. Naravne danosti namreč ne vplivajo na vedenje ljudi v 
takšni meri kot lastnosti naroda samega in njihove kulture. Ko pa v neki prostor vkoraka 
nova kultura, navadno zabriše sledi za staro. Le naivneži pa upajo, da se to ne bo zgodilo z 
Brecherjevo »pospešeno demografijo«. Temu smo bili v zgodovini že večkrat priča, zato bi 
bil zaton Evrope s svojo bogato kulturno dediščino in zgodovino pravzaprav velika izguba 
za celotno človeštvo.
V dneh, ko z velikim veseljem pričakujem svojega prvega potomca, sem precej časa name-
nil razmišljanju o prihodnosti: moji, naše družine, naroda in prihodnosti v širšem pomenu.
Reprodukcija je ena od osnovnih značilnosti živih bitij in je v funkciji ohranitve in preživetja 
vrste. To značilnost najdemo pri najbolj osnovnih enoceličnih organizmih, pri živalih in ne 
nazadnje pri ljudeh. Od ljudi, ki smo z mnogimi posebnostmi postavljeni nad druga bitja, bi 
se pričakovalo reprodukcijsko vedenje na nekem višjem nivoju. V prvi vrsti, da nadaljujemo 
svoj rod in naše gene prenesemo na potomce z genskim zapisom, ki bo podoben naše-
mu. Nato, da dodamo kamenček v mozaik preživetja naše skupnosti oz. naroda, kateremu 
pripadamo. In navsezadnje, da omogočimo preživetje naše vrste, kar bi morala biti naša 
nagonska težnja. Med vsemi živimi bitji pa je prav človek tisti, ki potrebe po nadaljevanju 
lastne vrste ne postavlja vedno na vrh lestvice svojih prioritet. Kaj torej botruje zavestni 
odločitvi, da se pri teh vprašanjih včasih odločamo drugače kot ostala živa bitja? 
Na Inštitutu dr. Antona Korošca smo v sodelovanju z Wilfried Martens Centrom za evrop-
ske študije v letošnjem letu organizirali prvi skupni projekt z naslovom Demografske spre-
membe v Sloveniji in Evropi / Demographic challenges of Slovenia and Europe. Cilj projekta 
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je bil osvetlitev nekaterih zgornjih vprašanj ter odprtje širše javne razprave o tem, kako 
bomo v prihodnosti živeli drugače. V avgustu je v Ankaranu potekalo dobro obiskano in 
vsebinsko zelo polno omizje, kjer so se govorci dotaknili problemov staranja prebivalstva 
in predstavili svoje poglede in rešitve za skrb zbujajoče demografske trende v Sloveniji in 
Evropi. Zaradi slabših epidemioloških napovedi v drugi polovici leta pa je kot nadaljevanje 
tega projekta nastal zbornik pred vami. 
Za odličen vpogled v situacijo na evropski in svetovni ravni se želim zahvaliti poslancu SLS/
EPP v Evropskem parlamentu Francu Bogoviču, ki je analiziral demografska gibanja in 
spremembe v Evropski uniji in njenih državah članicah. Hvala državni sekretarki v Službi 
Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko Moniki Kirbiš Rojs za 
njen poglobljen prispevek o vplivu demografskih sprememb na načrtovanje in izvajanje 
razvojnih politik Evropske unije in Slovenije. Raziskovalni novinar Marko Vidrih se je z veliko 
natančnostjo sprehodil skozi podatke o staranju prebivalstva in ugotavlja, da je Slovenija 
demografsko gospa zrelih let, predsednica Mladinskega sveta Slovenije Anja Fortuna pa v 
svojem odličnem razmišljanju Mladi in demografija izpostavlja nujnost, da se v razpravo o 
demografiji vključujejo tudi mladi. Predsednik SLS Marjan Podobnik in njegov sodelavec 
Boštjan Furlan sta skupaj s svetovalci za različna področja pripravila predlog za celostno re-
šitev bivanjske problematike starejših, s poudarkom na koriščenju potenciala slovenskega 
podeželja. Zbornik zaključuje prof. dr. Andrej Umek, ki v svojem razmišljanju Demografija 
in 4. industrijska revolucija pokaže jasno pot za sistemske spremembe, ki bi omogočale, 
da bi naš sistem ostal vrednostno in ekonomsko vzdržen. Za izjemno priložnost se zahva-
ljujem soorganizatorju projekta, Wilfried Martens Centru za evropske študije iz Bruslja, ter 
njihovi sodelavki Sandri Pasarić za vso podporo in nasvete pa tudi za izvrsten prispevek o 
migracijskih tokovih iz Hrvaške in znotraj nje ter njihovem družbenem vplivu.
Prav posebna zahvala pri projektu Demografske spremembe v Sloveniji in Evropi gre moji 
nepogrešljivi sodelavki Suzani Lari Krause, ki je odigrala ključno vlogo pri organizaciji omizja 
v Ankaranu in pripravi tega zbornika.
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DEMOGRAFSKA GIBANJA IN  
SPREMEMBE - Stanje v EU in njenih 
državah članicah
Povzetek 

Demografska gibanja in demografske spremembe so stalnica v razvoju človeštva. A zaradi 
slednjih se v zadnjih obdobjih srečujemo z vse večjimi in vse resnejšimi težavami, ki se bodo 
v prihodnje še stopnjevale. Upadanje števila rojstev, opazno staranje prebivalstva, pomanj-
kanje delovne sile, obremenjeni socialni in zdravstveni sistemi ter vse bolj zapuščena in 
prazna podeželska ter revnejša območja zaradi množičnih selitev iz revnejših v razvitejše 
predele Evrope so današnja stalnica, ki s sabo prinaša številne negativne in skrb zbujajoče 
posledice, ki bodo negativno vplivale na vse aspekte naše družbe. Evropa kot kontinent z 
najstarejšo populacijo se torej ne sooča zgolj z negativnimi posledicami zunanjih migracij, 
pač pa dodatno še z negativnimi migracijskimi tokovi, ki tečejo znotraj EU.

KLJUČNE BESEDE: demografska gibanja, trendi v EU, upad rojstev, staranje prebivalstva,  
Zahodni Balkan, pomanjkanje delovne sile, izobraževanje, socialni izdatki, zdravstveni izdatki

Franc Bogovič, inž. agr., evropski poslanec (SLS/EPP), Evropski parlament1

1Franc Bogovič, MEP (SLS/EPP), franc.bogovic@europarl.europa.eu 
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Uvod 

Demografska gibanja in demografske spremembe so stalnica v razvoju človeštva. A zlas-
ti zaradi demografskih gibanj in neenakomerne razporeditve prebivalstva se v zadnjih 
obdobjih srečujemo z vse večjimi in vse resnejšimi težavami, ki se bodo v prihodnje še 
stopnjevale. Predvsem večja in razvita urbana središča in razvite, bogate države namreč 
dobesedno sesajo vso mlado, nadarjeno in usposobljeno delovno silo s celine in s tem 
uničujejo možnosti za pozitiven razvoj na podeželskih, odročnih, gorskih in revnejših 
območjih. Na drugi strani opazno naraščanje deleža prebivalstva, starejšega od 65 let, 
pomembno vpliva na povečanje izdatkov za pokojnine, zdravstvo, dolgotrajno oskrbo in 
za druge, s staranjem povezane izdatke, kjer Slovenija, po predvideni višini le-teh v priho-
dnosti, znatno izstopa v primerjavi z drugimi državami EU, ki se sicer tudi same soočajo s 
problemom staranja prebivalstva. 

Posledice takšnih demografskih gibanj bodo vidne na številnih področjih, in sicer zlasti 
na trgu dela in zaposlovanja, pri izobraževanju, na področju socialnega varstva in za-
gotavljanja storitev starejšim, pri javnih izdatkih in na stanovanjskem, prostorskem ter 
regionalnem področju. 

Demografski trendi po svetu

Dejstvo je, da se število ljudi po kontinentih znatno in konstantno spreminja. Svetovni 
trendi kažejo, da bo število prebivalstva še naprej premo sorazmerno raslo, pri čemer je 
največjo rast števila prebivalstva do leta 2050 pričakovati predvsem v Afriki in Aziji. Evro-
pa je na drugi strani že sedaj celina z najstarejšo populacijo in bo imela do leta 2050 po 

2Eurostat Regional Yearbook, 2018. 



napovedih več kot 25 % celotne populacije starejše od 65 let2. 
Trendi kažejo, da bo v prihodnjih letih tudi v Evropi število prebivalstva sicer še naprej 
konstantno raslo in naj bi leta 2045 doseglo vrh s 525 milijoni prebivalcev, nato pa bo 
število prebivalstva začelo upadati in naj bi do leta 2100 znašalo zgolj 492,9 milijona ljudi3.  

Trendi migracij v svetovnem merilu tudi kažejo, da se bo do leta 2050 zlasti v revnejših 
in manj razvitih regijah, kot so Afrika, Azija (brez Japonske), Latinska Amerika, Karibi in 
Oceanija, skoraj za dvakrat povečalo število urbanega prebivalstva, se pravi prebivalstva, 
ki živi v velikih urbanih mestnih središčih (prek 5 milijard ljudi), medtem ko bo število 
ruralnega prebivalstva upadlo (na manj kot 3 milijarde ljudi). Tudi v razvitejših regijah, 
kot so: Evropa, Severna Amerika, Avstralija, Japonska in Nova Zelandija, se bo povečalo 
zlasti število urbanega prebivalstva (na približno 1,2 milijarde), medtem ko bo število ru-
ralnega prebivalstva upadlo (na manj kot 200 milijonov)4.  Iz navedenega gre razbrati, da 
so glavni demografski trendi zlasti konstantna rast svetovnega prebivalstva predvsem v 
manj razvitih regijah, medtem ko bo v bolj razvitih regijah število prebivalstva zlasti po 
letu 2050 začelo postopno upadati, ter selitve iz revnejših v razvitejše predele in selitve iz 
ruralnih v urbana središča. 

3Eurostat, Population, Visualisation.
4Eurostat Regional Yearbook, 2018.
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Trendi v EU in po posameznih državah članicah

V Evropski uniji in po posameznih državah članicah je mogoče opaziti naslednje  
demografske trende5: 

• Upad števila rojstev – ta trend se med posameznimi državami v EU sicer 
razlikuje; v Franciji je namreč rodnost s povprečjem 1,9 živorojenega otro-
ka na žensko še vedno razmeroma visoka. Na drugi strani je na Malti rod-
nost z 1,25 živorojenega otroka na žensko najnižja. V Sloveniji je bila leta 2017  
zabeležena rodnost v višini 1,61 živorojenega otroka na žensko. Razlog za vse 
večji upad števila rojstev je med drugim podaljšana doba študija in pomanjkanje  
ustreznih družinskih politik v posameznih državah članicah EU. Ustrezna družinska 
in zlasti stanovanjska politika bi bila torej prva in nujna pot k izboljšanju situacije. V 
nadaljevanju so iz priloženega grafa razvidni dejanski podatki po posameznih drža-
vah članicah, ki kažejo na razlike v rodnosti6:

5Vasilis Margaras, January 2019.  
6Graf prikazuje stopnjo rodnosti po posameznih državah, zajema podatke iz leta 2017 ter kaže število 
živorojenih otrok na eno žensko (Eurostat, Population, Visualisation).
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• Opazno staranje prebivalstva – statistike kažejo, da je Evropa trenutno celina z 
najstarejšim prebivalstvom, stanje pa se bo v prihodnje še poslabšalo. Razlog za 
takšno stanje je med drugim prav nizka rodnost in vse daljša življenjska doba.



• Migracijski tokovi znotraj EU – uradni podatki kažejo, da je leta 2016 kar 11,8 mi-
lijona delovno aktivnih evropskih državljanov živelo v drugi državi članici, in ne v 
tisti, v kateri so se rodili. Razlogi za takšno stanje so slabše življenjske razmere v 
domači državi članici, vključno z nerazvitim trgom dela, slabšo kakovostjo življenja, 
neperspektivnim okoljem, slabo infrastrukturo itd. V Evropi je opaziti predvsem dva 
glavna trenda migracij, in sicer migracije iz ruralnih v urbana središča in migracije iz 
revnejših v bogatejše predele Evrope7. 

Primeri posameznih držav članic EU

• NEMČIJA – Nemčija se zlasti v zadnjih letih sooča z drastičnim staranjem pre-
bivalstva na eni in nizko rodnostjo na drugi strani. Po napovedih bo že leta 
2025 Nemčiji primanjkovalo 5,5 milijona kvalificiranih delavcev8.  Uradni podat-
ki sicer kažejo, da je stopnja priseljevanja v Nemčijo še vedno zelo visoka, zlas-
ti iz tretjih držav članic. Zgolj v letu 2017 je bilo v EU namreč državljanom tretjih 
držav članic izdanih 3,1 milijona dovoljenj za prebivanje, od tega je bilo 17 % 
vseh dovoljenj izdanih samo v Nemčiji. Se pa Nemčija, enako kot ostale drža-
ve članice, sooča tudi z emigranti, se pravi odseljevanjem. Zgolj v letu 2017 se je 
v Nemčijo namreč priselilo 917,1 tisoč ljudi, odselilo pa se je kar 560,7 tisoč ljudi.9  
Nemčija je že razkrila svoje uradne podatke, na podlagi katerih za vzdrževanje svo-
jega gospodarstva in ekonomije potrebuje vsaj 380.000 dodatnih ljudi neto letno. 

• POLJSKA – Poljska se vse od vstopa v EU dalje sooča z vse številčnejšim izseljevanjem 

7Karin Wiest, Tim Leibert, Espon Programe 2013.
8Eurostat, Migration and migrant population statistics.
9Ibidem.
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• domačega, zlasti mladega in delovno aktivnega prebivalstva. Kljub vsemu trenutno 
število prebivalstva Poljske (še) ne upada drastično, saj Poljska beleži tudi veliko pri-
seljencev, zlasti iz Ukrajine. Tako je bilo za primerjavo v letu 2017 v celotni EU dr-
žavljanom tretjih držav članic izdanih 3,1 milijona dovoljenj za prebivanje, od tega 
je bilo kar 22 % vseh dovoljenj izdanih samo na Poljskem, predvsem migrantom iz 
Ukrajine. Uradni podatki kažejo, da se je v letu 2017 na Poljsko priselilo 209,4 tisoč 
ljudi, odselilo pa se je 218,5 tisoč ljudi.10 

• BOLGARIJA, ESTONIJA, ITALIJA, LATVIJA, LITVA, PORTUGALSKA, ROMUNIJA – na-
vedene države vse od vstopa v EU dalje opažajo vse večji upad prebivalstva, zlasti 
zaradi odseljevanja državljanov v druge države članice EU, saj število odseljenih bi-
stveno presega število priseljencev. V letu 2017 se je npr. v Romunijo priselilo 177,4 
tisoč ljudi, odselilo pa se je 242,2 tisoč ljudi. Zanimiv je tudi podatek, da je v letu 2008 
v drugih državah članicah EU živelo 9,5 % Romunov, v letu 2018 pa je ta odstotek 
znašal že 21,3 %. Uradne napovedi kažejo, da se bo v Romuniji v obdobju od 1989 do 
2050 prebivalstvo zmanjšalo za kar 30,19 %. S še večjim upadom prebivalstva in izse-
ljevanjem se sooča Bolgarija, za katero je predvideno, da bo po napovedih v obdobju 
od leta 1989 do 2050 izgubila kar 38,68 % celotnega prebivalstva.11 

Zahodni Balkan 

Demografska gibanja in demografske spremembe zlasti v zadnjih letih močno spreminjajo 
tudi strukturo prebivalstva in s tem celotnega območja na predelu Zahodnega Balkana, 

10Ibidem.
11Ibidem.
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kamor štejemo predvsem Srbijo, BiH, Kosovo, Črno goro, Albanijo in Severno Makedonijo. 

Dejstvo je, da na območju Zahodnega Balkana ni prave strategije razvoja in s tem prave 
možnosti za dostojno prihodnost, zato zlasti mlado in predvsem izobraženo ter delovno 
aktivno prebivalstvo v želji po boljši kakovosti življenja množično zapušča svoje rodne kra-
je. K temu botrujejo predvsem slaba infrastruktura, neenakomerno porazdeljen kapital, 
prisotna korupcija, pomanjkanje perspektivnih delovnih mest, težka in neperspektivna 
industrija, neenakomerna poseljenost prebivalstva, nazadovanje in propadanje ruralnih 
območij, slaba preskrba s socialnimi in drugimi storitvami itd. Na drugi strani pa velike 
potrebe držav severa EU, zlasti Nemčije, privabljajo in mamijo mlade ter delovno aktivne 
s tega območja. Regija Balkana tako postaja vse bolj izpraznjena in izseljena, pri čemer je 
zlasti v zadnjem obdobju opaziti predvsem trend selitev z Balkana mimo Slovenije nepos-
redno v Avstrijo in Nemčijo in tudi trend sekundarnih selitev balkanskih družin po nekaj 
letih bivanja v Sloveniji naprej proti severu, največkrat proti Nemčiji. 

Zadnji podatki in prognoze kažejo, da bo v obdobju od 1989 do 2050 na območju Zahod-
nega Balkana največje izseljevanje in upad prebivalstva dosegla Bosna in Hercegovina 
(kar 28,57 %), sledijo Srbija (kar 23,81 %), Albanija (kar 18,15 %) in Kosovo (kar 11,22 %).12

Trendi med mladimi in delovno aktivnimi 
 
Nedvomno je, da so mladi in delovno aktivni danes v bistveno drugačnem položaju, kot 
so bili mladi pred leti. Številne možnosti in priložnosti za izobraževanje in opravljanje 
prakse v drugih državah, zlasti prek evropskih programov za mlade, kot so Erasmus plus, 

12Tim Judah, 28.1.2020.

 



Discover EU itd.,13 mladim omogočajo in predvsem bistveno olajšujejo potovanja in študij 
ali opravljanje prakse v tujini. Žal pa se v zadnjem času prepogosto dogaja, da se mladi 
in delovno aktivni po šolanju v tujini največkrat ne vračajo v rodno domovino, pač pa si 
v deželi študija (tujini) ustvarijo dom. Podobno situacijo je mogoče opaziti tudi znotraj 
domače države, ko se študentje po končanem študiju pogosto ne vrnejo v rodne kraje, 
ampak ostajajo v urbanih univerzitetnih središčih. Gre za tako imenovani “beg možga-
nov”, ko država ali ruralna podeželska okolja izgubljajo izobražene, sposobne, mlade, 
ambiciozne ljudi, ki bi sicer lahko v največji možni meri prispevali k razvoju svojega okolja. 

Glede na to, da iz tujine poznamo tudi primere dobrih praks, ko se mladi po šo-
lanju v tujini radi vračajo domov14 in s svojimi novimi znanji in izkušnjami boga-
tijo domače gospodarstvo, bi bilo podobno politiko treba implementirati tudi v 
Slovenji in namesto »bega« poskrbeti za »kroženje možganov«. Slednje bi lah-
ko zagotovili z ustvarjanjem pravih možnosti in priložnosti za mlade, s ponujenimi 
konkretnimi rešitvami glede zaposlovanja, spodbujanjem ohranitve enakomerne de-
mografske poseljenosti Slovenije, ustvarjanjem za mlade privlačnih projektov na po-
deželju ipd. Zlasti pa bi bilo treba modificirati in posodobiti izobraževalni sistem, s ka-
terim bi se uredila ustrezna politika izobraževanja profilov, ki bi bili realno zaposljivi 
in bi imeli dejansko priložnost za delo doma, v domačem okolju. Potrebni bi bili tudi  
izboljšani in sodobni pristopi k poklicnemu izobraževanju in opravljanju poklicne pra-
kse, ki bi mlade že za časa študija in izobraževanja ustrezno usposobili in pripravili na  
poklicno pot. V tem smislu se je kot dober primer v praksi izkazal zlasti dualni sistem 
izobraževanja v neposrednem sodelovanju s prakso in gospodarstvom.
 

13Strategija Evropske unije za mlade 2019–2027. 
14Primer: Irska.
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Sklepna misel

Kot izhaja iz vsega navedenega, se Evropa že in se bo v prihodnosti še bolj soočala z velikimi 
demografskimi izzivi in spremembami ter predvsem upadanjem števila prebivalstva. Vse 
navedeno bo zlasti negativno vplivalo tako na gospodarstvo, ekonomijo kot na socialne 
sisteme držav, preobremenjenost zdravstvenih sistemov, kadrovsko politiko, kadrovsko 
vrzel itd. Težava pa ni zgolj v vse starejšem prebivalstvu na eni in upadanjem števila rojstev 
na drugi strani ter v množičnem seljenju delovno aktivnih in mladih iz revnejših predelov 
Evrope v bogatejše predele. Vse večja težava je tudi preseljevanje mladih in delovno aktiv-
nih z ruralnih, podeželskih območij v urbana središča. To povzroča vse večje propadanje 
in zaraščanje podeželskih območij, medtem ko velika urbana središča postajajo pretesna 
in se vse bolj soočajo z nezmožnostjo kakovostnega zagotavljanja vseh potrebnih storitev 
vedno večjemu številu prebivalstva. Problem Evrope torej niso zgolj zunanje migracije, pač 
pa zlasti migracijski tokovi, ki tečejo znotraj EU. S pomočjo kohezijskih skladov EU in z zago-
tavljanjem evropskih sredstev za zagotovitev enakomernega razvoja podeželja se ta proces 
sicer poskuša upočasniti, vendar takšen pristop ne pomeni trajnostne rešitve, zato bi bile 
ključne spremembe in aktivnosti nujno potrebne tudi na ravni vsake posamezne države 
članice. Da bi vsaj delno omilili negativne posledice, ki jih bodo demografske spremembe 
v prihodnje prinesle, bi torej morale države že sedaj poskrbeti zlasti za ustrezno družinsko 
politiko, s katero bi spodbujale mlade k ustvarjanju družin in povečevanju rodnosti. Enako 
bi se moralo poskrbeti za ustrezno stanovanjsko politiko, s katero bi se ustrezna pomoč 
v domačih okoljih. Dejstvo je namreč, da bo zgolj ohranjeno in poseljeno podeželje, z za-
gotovljenimi kakovostnimi storitvami, lahko omogočilo vzdržno in razvijajoče se celostno 
okolje in družbo, kar je tudi ena od teženj in poudarkov v okviru moje evropske iniciative 
Pametne vasi (ang.: Smart Villages), ki so jo kot izredno pomembno in trajnostno naravna-
no prepoznale tudi  evropske institucije. Izboljšati bi bilo treba tudi izobraževalni proces, v 
okviru katerega bi bilo nujno treba zagotoviti večjo povezavo med izobraževanjem in potre-
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bami na trgu dela. ponudila zlasti mladim družinam, kar bi imelo pozitivne učinke tudi na 
povečanje rodnosti. Poskrbeti bi bilo treba še za učinkovito kohezijsko in kmetijsko politiko 
na ravni posameznih držav, s čimer bi se na ustrezen način pomagalo zlasti podeželskim in 
kmetijskim območjem in v teh predelih ustvarilo perspektivna delovna mesta, ki bi mlade 
in delovno aktivne zadržala Le tako bo namreč mogoče izobraziti profile, ki bodo dejansko 
zaposljivi in bodo imeli priložnost za delo doma, v domačem okolju. Smiselno bi bilo zlasti 
ponovno uvajanje poklicne prakse, ki bi mlade že za časa študija in izobraževanja ustrezno 
usposobila in pripravila na poklicno pot; ali dualni sistem izobraževanja v neposrednem 
sodelovanju s prakso in gospodarstvom, kar bi zagotovo pripomoglo k zmanjševanju kad-
rovske vrzeli in vzdržnemu gospodarskemu razvoju. Potrebna bi bila tudi ustrezna refor-
mirana strategija zaposlovanja, trga dela, podpora malim in srednjim ter družinskim pod-
jetjem in ne nazadnje ustrezna integracija priseljencev, s čimer bi se preprečile nadaljnje 
sekundarne selitve in bi se zgradil ustrezen občutek pripadnosti in vključenosti v družbo.

VIRI: 
Eurostat. (2018). Regional Yearbook, 2018 edition. Luxembourg: Publications Office of the Euro-
pean Union. 
Eurostat. Migration and migrant population statistics, Statistics Explained. https://ec.europa.eu/
eurostat/statistics-explained/index.php/Migration_and_migrant_population_statistics 
Eurostat. Population (Demography, Migration and Projections), Visualisation: Population develo-
pment and projections. https://ec.europa.eu/eurostat/web/population-demography-migration-
-projections/visualisations 
Wiest, K., Leibert, T. SEMIGRA - Selective Migration and Unbalanced Sex Ratio in Rural Regions. Espon 
Programme 2013. Leipzig: Leibniz-Institute for regional Geography.
European Commission. EU Youth Strategy 2019-2027. https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-
-strategy_en 
Judah, T. (28. 1. 2020). Farewell to the Balkans – Emigration and falling populations. Facts & Figures, 
European Parliament. 
Margaras, V. (2019.) Demographic Trends in EU Regions. Brussels: European Parliamentary Rese-
arch Service.
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Vpliv demografskih sprememb na 
načrtovanje in izvajanje razvojnih 
politik Evropske unije in Slovenije 
Povzetek 

Slovenija se, tako kot večina držav in regij znotraj EU, sooča s skrb zbujajočim demo-
grafskim razvojem. Scenariji demografskih projekcij za Slovenijo kažejo, da bo proces 
staranja prebivalstva še intenzivnejši kot na globalni ravni in tudi v primerjavi z drugimi 
državami EU. Posledice demografskih gibanj se odražajo na trgu dela, na področju iz-
obraževanja, socialne in zdravstvene varnosti, zlasti dolgotrajne oskrbe, ter na stano-
vanjskem področju. Ta področja je Vlada Republike Slovenije prepoznala kot ključna pri 
pripravi razvojnih dokumentov do leta 2030, torej Nacionalnega načrta za okrevanje in 
odpornost ter Večletnega finančnega okvira kohezijske politike. 

Demografske projekcije kažejo na visoko povečanje javnofinančnih izdatkov za pokojnine 
in postavljajo izziv vsem generacijam. S tem namenom sta bili v Sloveniji v letu 2020 spre-
jeti dve zelo pomembni odločitvi, in sicer da se ustanovi Urad za demografijo ter vzposta-
vi Demografski sklad za zagotavljanje dodatnih sredstev za pokojnine ter sofinanciranje 
izgradnje namenskih nepremičnin za starejše.

mag. Monika Kirbiš Rojs 1

1Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana; monika.kirbis@gmail.com



KLJUČNE BESEDE: staranje prebivalstva, Načrt za okrevanje in odpornost, evropska 
sredstva, razvoj, dolgotrajna oskrba, zdravstvo, Urad za demografijo, Demografski sklad

Uvod 

Slovenija spada med hitro starajoče se države. Projekcije kažejo, da bo leta 2050 Slovenija 
demografsko med najstarejšimi državami v EU. Staranje prebivalstva je za Slovenijo eden 
ključnih dolgoročnih izzivov, ki se bo odrazil na področju trga dela, dolgotrajne oskrbe, 
zdravstva, izobraževanja in v številnih drugih družbenih sistemih. Učinek demografskih 
sprememb se zato zelo resno upošteva pri pripravi vseh strateških razvojnih dokumen-
tov za obdobje do leta 2030. Vlada Republike Slovenije je v letu 2020 sprejela tudi dva 
operativna ukrepa na tem področju, in sicer je ustanovila Urad za demografijo ter Naci-
onalni demografski sklad.

Demografski trendi po svetu

Slovenija se, tako kot večina držav in regij znotraj EU, sooča s skrb zbujajočim demograf-
skim razvojem, za katerega je značilno upadanje stopnje umrljivosti in rodnosti, zaradi 
česar prihaja do staranja prebivalstva. Scenariji demografskih projekcij za Slovenijo kaže-
jo, da bo proces staranja prebivalstva še intenzivnejši kot na globalni ravni in tudi v pri-
merjavi z drugimi državami EU. Posledice demografskih gibanj se odražajo na skoraj vseh 
področjih družbenega življenja, in sicer na trgu dela, na področju izobraževanja, socialne 
in zdravstvene varnosti, zlasti dolgotrajne oskrbe, ter na stanovanjskem področju. Zlasti 
podeželska območja so prizadeta zaradi odliva mladih, znotraj EU prihaja tudi do »bega 
možganov« iz nekaterih držav članic. Posledično se zaradi demografskih sprememb so-
očamo s številnimi izzivi, zlasti kako zagotoviti dolgoročno vzdržnost javnih financ, do-
stopno in kakovostno zdravstveno in dolgotrajno oskrbo ter kako prilagoditi delovno in 
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življenjsko okolje za vse generacije. Soočamo se tudi s spremenjenimi družbenimi odnosi 
med mladimi, ljudmi srednjih let in starejšimi in pa z »epidemijo« osamljenosti ter vse 
večjim številom osamljenih ljudi, kar je pandemija covida-19 še dodatno zaostrila. Spo-
daj so navedeni ključni statistični podatki in ugotovitve relevantnih študij, ki ponazarjajo 
zgoraj omenjene trende:

1.Demografske projekcije za Evropsko unijo (tabela I s primerjavo Slovenija – EU-27)

• Demografske projekcije iz Poročila Evropske komisije o staranju (2018) za obdobje 
2016-2070 nakazujejo, da se v prihodnjih desetletjih prebivalstvo EU-27 ne bo bistve-
no povečalo, bo pa prišlo do velikih sprememb v starostni strukturi evropskega 
prebivalstva, in sicer delež otrok do 14. leta bo do leta 2070 ostal praktično nespre-
menjen (15 %), delež starejših nad 65 let bo zrasel za 10 odstotnih točk (z 19 % v letu 
2016 na 29 % v letu 2070), bistveno pa se bo zmanjšal delež delovno sposobnega 
prebivalstva (15-64 let), in sicer s 65 % v letu 2016 na 56 % v letu 2070. V tem obdobju 
se bo najbolj povečal delež starejših nad 80 let (s 5 % na 13 %).

• Stopnja obremenjenosti s starim prebivalstvom bo v prihodnjih desetletjih str-
mo naraščala, in sicer je bilo razmerje med številom starejših (65 let ali več) in šte-
vilom delovno sposobnih prebivalcev (15-64 let) leta 2010 25 %, leta 2016 pa 29,6 %. 
Do leta 2070 bo to razmerje zraslo na 51,2 %, kar pomeni, da so bili leta 2010 štirje 
delovno sposobni ljudje na enega starejšega (65+), medtem ko bosta leta 2070 le še 
dva delovno sposobna človeka na enega starejšega (65+). 

DEMOGRAFSKE SPREMEMBE V SLOVENIJI IN EVROPI
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2. Javnofinančni izdatki za zdravstvo in dolgotrajno oskrbo (slika I)

• Glede na Poročilo o staranju 2018 bodo demografske spremembe v napoveda-
nem obsegu v prihodnosti ob ohranjanju sedanjih sistemov socialne zaščite po-
večale javne izdatke do leta 2050 krepko čez četrtino BDP, kar Slovenijo poleg 
Italije, Avstrije, Francije, Belgije in Finske uvršča v sam vrh med evropske države z 
napovedanimi najvišjimi javnimi izdatki, povezanimi s staranjem. Število upokojen-
cev naj bi do leta 2070 naraslo za okoli 20 %.

• Ob tem je treba poudariti, da celotni izdatki za zdravstvo in dolgotrajno oskrbo 
v Sloveniji vse bolj zaostajajo za povprečjem EU. Leta 2017 so v primerjavi BDP 
celotni izdatki za dolgotrajno oskrbo (DO) pri nas znašali 1,21 % BDP, v povprečju 24 
držav EU, za katere so razpoložljivi podatki, pa 1,5 % BDP. Javni izdatki za DO so se 
leta 2017 v Sloveniji nekoliko znižali – na le 0,89 % BDP, v EU pa povprečje znaša okoli 
1,3 % BDP (UMAR, Poročilo o razvoju 2020).

3. Študija Evropske komisije o gibanju usposobljene delovne sile iz leta 2018 ugotavlja, 
da se je v obdobju 2004-2016 število visoko usposobljenih delavcev, ki so se preselili 
iz ene od  držav EU v drugo, skoraj potrojilo. Tako naj bi jih bilo leta 2016 3,6 milijona. 
Med najpogostejšimi ciljnimi državami so Belgija, Danska, Nemčija, Avstrija, Švedska, Ni-
zozemska, Španija in Združeno kraljestvo, največ usposobljene delovne sile pa je zapusti-
lo Bolgarijo, Estonijo, Latvijo, Litvo, Poljsko, Portugalsko, Romunijo, Slovaško in Hrvaško.



/ 28

DEMOGRAFSKE SPREMEMBE V SLOVENIJI IN EVROPI

4. European Social Survey ugotavlja, da s staranjem prebivalstva, naraščanjem števila 
ljudi, ki živijo sami, in z vedno bolj razširjeno uporabo digitalnih tehnologij za komunikaci-
jo narašča tudi občutek osamljenosti med Evropejci. Tako naj bi 7 % odraslih Evropejcev 
poročalo, da se pogosto čutijo osamljene. Osamljenost  prizadene vse starostne skupine. 
Kljub temu da so starejši v primerjavi z drugimi starostnimi skupinami bolj social-
no izolirani, ne poročajo o pogostejših občutkih osamljenosti.

Tabela I: Ključna demografska in makroekonomska predvidevanja: Slovenija – EU-27 

2016 2030 2050 2070

SI EU-27 SI EU-27 SI EU-27 SI EU-27

Stopnja rodnosti 1,58 1,55 1,66 1,67 1,74 1,74 1,81 1,80

Pričakovano trajanje 
življenja ob rojstvu – 

moški
76,2 78,2 80,4 80,6 83,3 83,5 85,8 86,1

Pričakovano trajanje 
življenja ob rojstvu – 

ženske
83,8 83,7 85,7 85,7 88,0 88,2 90,1 90,3

Neto migracije (v 
tisočih)

0,2 1240,8 4,1 937,2 3,8 919,1 2,5 697,4

Neto migracije (% 
prebivalstva)

0,0 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2

Prebivalstvo (v mio) 2,1 445,3 2,1 452,4 2,0 450,8 2,0 439,2
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Otroci 0–14 let (% 
prebivalstva)

14,9 15,2 13,9 14,6 14,8 14,6 14,9 14,9

Prebivalci 25–54 let (% 
prebivalstva)

42,6 41,3 36,4 36,6 33,4 34,0 33,7 33,9

Delovno sposobno 
prebivalstvo 15–64 let 

(% prebivalstva) 
66,4 65,3 61,0 60,9 54,6 56,1 56,7 55,9

Starejše prebivalstvo 
65+ (% prebivalstva)

18,7 19,5 25,2 24,6 30,6 29,3 28,5 29,2

Zelo staro prebivalstvo 
80+ (% prebivalstva)

5,0 5,5 6,9 7,4 11,4 11,5 13,5 12,9

Zelo staro prebivalstvo 
80+ (% delovno 

sposobnega 
prebivalstva)

7,6 8,4 11,4 12,1 20,9 20,5 23,8 23,0

Potencialni realni BDP 
(stopnja rasti)

1,0 1,3 1,6 1,2 1,2 1,4 1,4 1,4

Delovna produktivnost 
na uro (stopnja rasti)

0,3 0,7 2,1 1,4 1,8 1,7 1,5 1,6

SFP (stopnja rasti) 0,9 0,5 1,4 0,9 1,1 1,1 1,0 1,0

Potencialni BDP per 
capita (stopnja rasti)

1,0 1,0 1,6 1,2 1,4 1,5 1,6 1,6

Delovna sila 15–64 (v 
tisočih)

985 290,697 930 275,374 822 252,854 810 245,570
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Stopnja delovne 
aktivnosti 15–64

71,8 72,3 73,3 73,9 73,6 74,3 73,1 74,4

Stopnja delovne 
aktivnosti mladih 15–24

34,1 39,2 33,2 39,6 33,8 40,1 34,3 40,0

Stopnja delovne 
aktivnosti prebivalstva 

25–54
90,5 85,4 90,0 85,9 90,2 86,2 89,9 86,3

Stopnja delovne 
aktivnosti starejših 
delavcev (55–64)

41,1 58,2 60,8 67,9 58,8 69,5 60,9 70,8

Stopnja nezaposlenosti 
(15–64)

8,1 9,3 5,9 7,6 5,9 6,5 5,9 6,6

Koeficient starostne 
odvisnosti (15–64)

28,1 29,9 41,3 40,3 55,9 52,3 50,2 52,2

Koeficient starostne 
odvisnosti (20–64)

30,1 32,5 46,3 44,0 61,2 57,3 55,3 57,5

Skupni koeficient 
odvisnosti*

50,5 53,2 64,0 64,3 83,0 78,3 76,5 78,9

Gospodarski koeficient 
starostne odvisnosti 

(15–64)**
41,4 43,5 57,8 54,6 78,0 69,6 71,0 69,3

*Prebivalstvo do 15 let in nad 64 let kot delež prebivalstva 15-64 let.
** Neaktivno prebivalstvo nad 65 let kot delež delovno aktivnega prebivalstva 15-64 let.

Vir: The 2018 Ageing Report: Economic & Budgetary projections for the 28 EU Member States (2016-2070), Institutional paper 079, May 2018.
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Vir: The 2018 Ageing Report: Economic & Budgetary projections for the 28 EU Member States (2016-2070), Institutional paper 079, May 2018.

Slika I: Dolgoročne projekcije javnih izdatkov za sisteme socialne zaščite, referenč-
ni scenarij, Slovenija
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Demografske spremembe in priprava razvojnih dokumentov Slovenije do leta 2030 

Vlada RS je na seji 8. oktobra 2020 potrdila osnutek nacionalnega Načrta za okrevanje 
in odpornost, ki bo podlaga za koriščenje sredstev Mehanizma za okrevanje in odpor-
nost – RRF. Sloveniji je v tem okviru do leta 2026 na voljo 5,2 milijarde evrov, od tega 1,6 
milijarde nepovratnih sredstev in 3,6 milijarde evrov povratnih sredstev. Namen načrta 
je, da se s hitrimi investicijami v tiste sektorje, ki so ključni za okrevanje in tudi za odpor-
nost za naprej, zagotovijo dodatne kapacitete v zdravstvenem sistemu, v sistemu skrbi 
za starejše, investicije, ki pomenijo korak naprej v smislu digitalne družbe, digitalizacije, 
trajnostnega razvoja ter nadgradnje fizične oziroma prometne, okoljske pa tudi ener-
getske in komunikacijske infrastrukture, še posebej v tistih delih države, ki so bili doslej 
zapostavljeni. Ena od prioritet je debirokratizacija, ki je tudi eden osnovnih pogojev za 
decentralizacijo, se pravi za to, da se bodo ta sredstva tudi pravično investirala po vsej 
državi, in ne le v osrednji Sloveniji.

Osnutek načrta izhaja iz reform in strukturnih sprememb na ključnih razvojnih področjih,  
sledijo pa jim naložbe, ki bodo reforme in strukturne spremembe podprle. Reformski del 
osnutka načrta obravnava področje trga dela, socialne varnosti in dolgotrajne oskrbe, 
zdravstveni sistem, finančni in fiskalni sistem ter odpravo administrativnih ovir. Investi-
cije, ki so povezane s tem delom, so investicije s področja urejanja prožnih oblik dela, 
pospešeno zaposlovanje mladih, izgradnja namestitvenih kapacitet socialne infrastruk-
ture (domovi za ostarele, negovalne bolnišnice/domovi) in izgradnja oziroma krepitev 
zdravstvene infrastrukture, kot so investicije v infekcijske klinike ipd.
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Strukturni del zajema predvsem tista področja, ki jih s transformacijo lahko prestrukturi-
ramo, da bi okrepili tako gospodarstvo kot tudi družbo in državo, in sicer:

• TRAJNOSTNI IN ZELENI PREHOD: gre za naložbe s področja prehoda na obnovljive 
vire energije, naložbe v povečanje energetske učinkovitosti v gospodarstvu, za ener-
getsko prenovo javnih stavb, celoviti strateški projekt razogljičenja Slovenije prek 
prehoda v krožno gospodarstvo, investicije v gospodarsko in komunalno infrastruk-
turo, ukrepe s področja trajnostne mobilnosti.

• PODPORNO OKOLJE ZA PODJETJA: domače in tuje investicije, investicije na deprivi-
legiranih območjih, investicije v podporno okolje za podjetja (upravljanje poslovnih 
con, investicije brownfield, programi spodbujanja alternativnih vrst podjetništva).

• DIGITALIZACIJA: programi digitalne transformacije podjetij, države in družbe. 
• IZOBRAŽEVANJE – NA ZNANJU TEMELJEČA DRUŽBA: reforma izobraževalnega 

sistema in spodbujanje razvoja digitalnih kompetenc, program za strukturno spre-
membo inovacijskega sistema, spodbujanje RRI. 

7% 5%

1%

17%

34%

16% 10%

9%

1%

0%

Trg dela
Socialno varstvo in dolgotrajna oskrba
Nove zaposlitve za mlade (vstop na trg dela po zaključku izob raževanja)
Zdravstveni sistem
Finančnio in fiskalni sistem
Trajnostni in zeleni prehod
Digitalna Slovenija
Podporno okolje za podjetja
Na znanju temelječa družba
Turizem in kultura
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Načrt upošteva Priporočila Evropske komisije Sloveniji k nacionalnemu programu re-
form, Poročilo o razvoju 2020 (Urad za makroekonomske analize in razvoj), Ekonomski 
pregled za Slovenijo 2020 (Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj) in številne 
nacionalne strateške dokumente. Prav tako sledi smernicam za pripravo nacionalnih na-
črtov za okrevanje, ki jih je na države članice naslovila Evropska komisija. Smernice med 
drugim predvidevajo, da države članice zagotovijo vsaj 37 odstotkov ukrepov za izpolnje-
vanje podnebnih ciljev in 20 odstotkov digitalnih ciljev. 

Poleg načrta za okrevanje in odpornost so v pripravi tudi ostali razvojni dokumenti do leta 
2030, od katerih so eni najpomembnejših operativni programi za področje kohezijske 
politike, ki bodo na ustrezen način vključevali vpliv demografskih sprememb v Sloveniji.

Ustanovitev vladnega Urada za demografijo in Nacionalnega demografskega sklada

Vlada Republike Slovenije je v letu 2020 sprejela dve zelo pomembni odločitvi, vezani na 
demografske trende, in sicer je ustanovila Urad za demografijo v vzhodnem, manj razvi-
tem delu Slovenije ter pripravila Zakon o nacionalnem demografskem skladu.

Urad za demografijo bo zagotavljal podporo razvoju dolgožive družbe, za katero je 
bila strategija sprejeta leta 2017. Med nalogami urada bodo spremljanje in analizi-
ranje demografskega gibanja na nacionalni ravni in v posameznih regijah ter pripra-
va strateških državnih dokumentov in politike s področja demografije. Prav tako se 
bo urad ukvarjal z ukrepi na področju oskrbe in položaja starejših, medgeneracijske-
ga sodelovanja in solidarnosti ter družinske politike, koordiniral bo bivanjsko politiko 
starejših ter ozaveščal družbo o demografskih izzivih. Obenem bo spremljal tudi demo-
grafsko politiko drugih držav in predlagal vladi posnemanje dobrih praks za izboljšanje 
demografske slike v Sloveniji.
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Poglavitna rešitev predloga Zakona o nacionalnem demografskem skladu je omilitev pri-
tiska na javne finance ob hkratnem zagotavljanju dodatnih sredstev za dostojne pokojni-
ne ter sofinanciranje izgradnje namenskih nepremičnin za starejše in za ukrepe družin-
ske politike. Pomen Nacionalnega demografskega sklada je tudi v tem, da razbremeni 
državni proračun ne le pri rednih vplačilih v Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarova-
nje Slovenije, ampak tudi v času kriz, ko je proračun še bolj obremenjen.

Sklepna misel

Kriza po izbruhu covida-19 je še bolj izpostavila potrebo po zaščiti financiranja zdravstve-
nega sistema in sistema dolgotrajne oskrbe, ki veljata za področji, potrebni strukturne 
prenove zaradi staranja prebivalstva. Temu posebno pozornost namenja tudi Načrt za 
okrevanje in odpornost, ki zagotavlja obsežno finančno podporo reformam/strukturnim 
spremembam in naložbam, s ciljem ublažiti gospodarski in socialni učinek pandemije 
koronavirusa ter narediti gospodarstvo, javni sektor in družbo kot celoto bolj trajnostno, 
odporno ter bolje pripravljeno na izzive, ki jih prinašata zeleni in digitalni prehod.

VIRI:
Gradiva Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko in Vlade RS, 2020. 
European Commission. (2018). Study on the movement of skilled labour. https://ec.europa.eu/so-
cial/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8156&furtherPubs=yes  
European Commission. (2018). The 2018 Ageing Report: Economic & Budgetary projections for the 28 
EU Member States (2016-2070), Institutional paper 079. https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/
economy-finance/ip079_en.pdf 
UMAR. (2020). Poročilo o razvoju 2020. https://www.umar.gov.si/publikacije/porocilo-o-razvoju/?-
no_cache=1 
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Mladi in demografija 
Povzetek 

Slovenska in evropska družba nasploh se nahajata pred izrazitimi družbenimi spremem-
bami. Spremenjene demografske razmere ob hitrem tehnološkem napredku prinašajo 
številne izzive na gospodarskem, socialnem, prometnem, stanovanjskem in zdravstve-
nem področju ter korenito spreminjajo medgeneracijska razmerja. Debata o demografiji 
se vsaj v slovenskem prostoru vedno usmerja v debato o starejših in z njimi. Kljub temu 
da je demografija vsaj v teoriji tematika, ki pokriva vse starostne skupine družbe, smo 
mladi, ko je govora o demografiji, skoraj vedno izpuščeni iz vsebinskih razprav tako z vidi-
ka prisotnosti mladih kot pri naslavljanju teh tem. Nujno je potrebna zastopanost mladih 
pri analizi stanja ter že pri samem načrtovanju ukrepov, saj bodo učinki ukrepov zadevali 
predvsem generacije, ki danes vstopajo na trg dela ali se še šolajo.

KLJUČNE BESEDE: mladi, demografija, vključevanje, Mladinski svet Slovenije, medgene-
racijska solidarnost 

Uvod

Slovenska in evropska družba nasploh se nahajata pred izrazitimi družbenimi spre-
membami. Z zmanjševanjem rodnosti in sočasnim podaljševanjem življenjske dobe se  

Anja Fortuna 1

1Anja Fortuna, Mladinski svet Slovenije, Dunajska cesta 5, 1000 Ljubljana, anja.fortuna@mss.si
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starostna struktura prebivalstva korenito spreminja. Po ocenah projekcij prebivalstva EU-
ROPOP2013 bo v Sloveniji leta 2060 skoraj tretjina prebivalstva starejša od 65 let, pri čemer 
je proces staranja prebivalstva v Sloveniji intenzivnejši kot v drugih državah Evropske unije. 
Manj delovno aktivnih ljudi bo podpiralo čedalje več starejših (UKOM, 2016).

Izzivi, ki jih prinašajo demografske spremembe

Demografske spremembe prinašajo številne izzive na mnogih področjih. Med drugim bodo 
zahtevale prilagoditev sistemov socialne zaščite, trga dela, sistema izobraževanja in pro-
storskega načrtovanja.

Slovenija namreč velja za eno od članic EU, v katerih bodo imele pričakovane demografske 
spremembe oz. staranje prebivalstva najbolj negativen učinek na javne finance, posebej na 
pokojninsko in zdravstveno blagajno, ob tem pa posredno in neposredno tudi na državni 
proračun in s tem na delovno aktivno prebivalstvo. Izračun en delovno aktiven prebivalec 
na dva upokojena prebivalca pomeni, da bodo mladi v prihodnosti še bolj nosili breme 
današnjih ukrepov na področju reševanja demografskih izzivov. Zato moramo pri debati 
o demografiji nagovoriti izzive vseh demografskih skupin. Mladi bomo tisti, ki bomo z da-
našnjimi odločitvami tudi najdlje živeli. In ker  bodo po besedah UKOM (2016) demografska 
gibanja poleg ostalih stvari vplivala tudi na zmanjšanje virov financiranja in povečanje iz-
datkov za socialno zaščito, se bodo zato spremenile  potrebe pri prostorskih, stanovanjskih  
in regionalnih politikah.

Za oblikovanje in izvajanje politik, ki bodo ustrezno odgovorile na posledice demografskih 
trendov, je potrebna vključenost vseh generacij, tako mlade kot tudi starejše. Pomembno 
je, da si prizadevamo za dialog vseh generacij, ki se mora oblikovati v okviru formalnih in-
stitucij. Nujno  potrebna je zastopanost mlade in starejše generacije že pri samem načrto-
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vanju ukrepov, saj bodo učinki ukrepov zadevali predvsem generacije, ki danes vstopajo 
na trg dela ali se še šolajo. Odločanje o tako pomembnih vprašanjih, kot so prihodnost 
pokojninskega in zdravstvenega sistema, trga dela in na splošno medgeneracijskega so-
bivanja, ne sme biti rezervirano zgolj za eno generacijo.

Mladinski svet Slovenije zagovarja in spodbuja medgeneracijsko solidarnost, a ne na na-
čin, da ena generacija vzdržuje drugo, temveč na način, da medgeneracijska solidarnost 
in sodelovanje omogočata lasten razvoj posamezne generacije. Zagotoviti je treba mož-
nosti, da bodo mladi imeli zaposlitev, da bodo sami poskrbeli za svojo eksistenco, in ne da 
bodo eksistenčno odvisni od drugih generacij. Mlajša in starejša generacija sta pri samo-
stojnem življenju najbolj ranljivi. Še toliko na slabšem pa so mladi, ker svojih bivanjskih 
prostorov še nimajo urejenih, ker so izpostavljeni nekakovostnim oblikam zaposlitev in 
ker so postavljeni še pred vse druge izzive, ki jih prinaša sodobna družba. Mladi generaciji 
je treba zagotoviti dostopno izobraževanje, kakovostna delovna mesta, možnost ureditve 
stanovanjskega vprašanja, varstvo otrok, ki bo cenovno dostopno vsem. Na drugi strani 
pa je treba poskrbeti za večjo socialno vključenost starejših, za aktivnejše preživljanje 
starosti in urediti sistem dolgotrajne oskrbe, ki bo razbremenil mlajše generacije skrbi za 
starejše družinske člane.

Mladi želimo in moramo biti vključeni v pogovore in dogovore o demografskem skladu. 
Razprave o teh temah ne smejo potekati za štirimi stenami, ampak se morajo intenzivno 
odviti v širši družbi. Oblikovani predlogi in dogovori pa morajo temeljiti na dokazih in na 
statističnih podatkih. Še sedaj namreč opažamo negativne posledice izključevanja mladih 
iz dialoga – v razpravah ni zaslediti ničesar o interesih mladih, o interesih tiste generacije, 
ki bo pokojnino (če) prejemala šele čez nekaj desetletij, do takrat pa bo morala po trenu-
tnem sistemu poleg sebe in svoje družine poskrbeti tudi za starejše.
 
Veliko je govora o solidarnosti do starejših, a če nameravamo resno naslavljati demograf-

/ 38



ske izzive, se moramo pogovarjati tudi o solidarnosti do mladih. Če poskrbimo za to, da 
se bodo mladi lahko čim bolje in čim hitreje osamosvojili ter svoje življenje preživeli na ka-
kovostnem trgu dela, z urejeno stanovanjsko in drugo družinsko politiko, bodo imeli več 
možnosti in volje, da čim bolje poskrbijo tudi za starejše generacije. Politike, ki rešujejo 
demografske izzive, morajo zato poskrbeti, da podprejo mlade, da bodo lahko vplačevali 
v pokojninsko blagajno. 

Sklepna misel

Slovenija je pred pomembnimi odločitvami in izzivi, ki lahko zaznamujejo usodo številnih 
generacij, še posebej tistih, ki vstopajo na trg dela, in tistih, ki šele prihajajo na svet. Da 
bo njihovo življenje v Sloveniji dostojno, potrebujemo dolgoročne in sistemske rešitve 
za ključne izzive mladih v obdobju osamosvajanja – prehod iz izobraževanja na trg dela 
in rešitev stanovanjskega vprašanja. Predvsem pa potrebujemo širok dialog, ki ne bo 
nikogar izključeval, ki ne bo potekal v ozkem interesnem krogu, ampak bo upošteval in 
vključeval vse generacije. Le z vključitvijo vseh generacij lahko govorimo o trajnostnem 
demografskem skladu. 
Svet mora gledati naprej, in če želimo kot družba naslavljati izzive, ki jih prinaša spre-
minjajoča se demografska slika, moramo biti v prvi meri v pogovore pa tudi v vsebino 
vključeni mladi. 
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Hrvaška, zapuščen otok pod  
evropskim nebom: Migracijski 
tokovi iz Hrvaške in znotraj nje  
ter njihovi družbeni vplivi
 Povzetek 

Avtorica v članku preučuje zgodovino izseljevanja in razmišlja o demografiji Hrvaške, 
najmlajše države članice Evropske unije. Hrvati so bili skozi zgodovino zaradi različnih ra-
zlogov in okoliščin izzvani, da zapustijo domovino in se naselijo v tujem svetu. Zaradi tega 
je Hrvaška tradicionalno država izseljevanja, s hrvaško diasporo, ki je razširjena po vsem 
svetu. Čeprav je težko natančno določiti število Hrvatov, ki živijo zunaj Hrvaške, je neiz-
podbitno, da je to število visoko. Od vstopa Hrvaške v EU se je odselilo več kot 200.000 
hrvaških državljanov, kar pomeni pet odstotkov prebivalstva. Po podatkih Hrvaškega sta-
tističnega urada (DZS) je glavni cilj hrvaških izseljencev Nemčija, sledita ji Irska in Avstrija. 
Ker pa se je izseljevanje hrvaških državljanov začelo že v preteklosti, lahko verodostojno 
podamo oceno, da v tujini živi približno štiri milijone Hrvatov.

KLJUČNE BESEDE: izseljevanje, Hrvati, Hrvaška, EU, demografija, beg možganov
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Uvod

Zaradi različnih zgodovinskih, političnih in gospodarskih razlogov so se Hrvati nepresta-
no izseljevali s hrvaškega ozemlja, zgodovinske procese izseljevanja pa lahko razdelimo 
na več faz. Poleg tega lahko diasporo glede na trajanje bivanja in pravni status, ki ga imajo 
izseljenci v ciljni državi, v grobem razdelimo na tri skupine: države, v katerih Hrvati tvorijo 
enega izmed sestavnih narodov (Bosna in Hercegovina); države, v katerih se Hrvati šteje-
jo za narodno manjšino (Avstrija, Bolgarija, Črna gora, Češka, Italija, Kosovo, Madžarska, 
Severna Makedonija, Romunija, Slovaška, Slovenija, Srbija); in druge države, v katere so 
se Hrvati izseljevali skozi zgodovino.

Eden najpomembnejših mejnikov v zgodovini hrvaškega izseljevanja je bil nedvomno pri-
stop Hrvaške k Evropski uniji (EU) julija 2013. Od vstopa Hrvaške v EU se je izselilo več 
kot 200.000 hrvaških državljanov, kar ustreza petim odstotkom prebivalstva. Po podatkih 
Hrvaškega statističnega urada (DZS) je glavni cilj hrvaških emigrantov Nemčija, sledita ji 
Irska in Avstrija.

V državi, kot je Hrvaška, ki ima zaradi svojih raznolikih geografskih danosti in podnebja 
neenakomerno gostoto poseljenosti, so notranji migracijski trendi običajni. Za razliko od 
mednarodnih ali čezmejnih migracij je za notranjo migracijo značilno, da se državljani 
selijo znotraj meja ene države, najpogosteje z manj poseljenih območij z neugodnim reli-
efom in podnebjem v srednje velika in večja mesta. To zlasti pomeni, da se Hrvati selijo iz 
Gorskega kotarja, Like, dalmatinskega zaledja, Velebita z obalo, velikega števila hrvaških 
otokov in Slavonije v Zagreb, Split in druga večja mesta.
Tudi mednarodne, prav tako kot notranje migracije pomembno vplivajo na družbeni in 
gospodarski razvoj Hrvaške. Zato članek obravnava glavne družbene vplive na hrvaško 
družbo in napoveduje prihodnji razvoj in trende na tem področju.
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Hrvaška je tradicionalno država izseljevanja

Hrvati so bili skozi zgodovino zaradi različnih razlogov in okoliščin izzvani, da zapustijo domo-
vino in se naselijo v tujem svetu. Zaradi tega je Hrvaška tradicionalno država izseljevanja, s 
hrvaško diasporo, ki je razširjena po vsem svetu. Do prvega pomembnega vala izseljevanja 
je prišlo v 15. stoletju z razširitvijo Otomanskega cesarstva, posledično so nastale hrvaške 
narodne manjšine v Avstriji, Madžarski, Slovaški in Italiji.

Drugi val izseljevanja je potekal v drugi polovici 19. in na začetku 20. stoletja, ko se je veliko 
Hrvatov zaradi ekonomskih in političnih razlogov odselilo v Severno in Južno Ameriko, Avstra-
lijo, na Novo Zelandijo in v Južno Afriko. Vsaka vojna spodbudi nove valove emigracije, tako 
jih je tudi druga svetovna vojna. Po relevantnih ocenah se je med letoma 1941 in 1948 iz Hr-
vaške odselilo približno 157.000 oseb, ki jih delimo v različne skupine: begunci, vojni ujetniki 
in pripadniki poraženih vojaških sil (Winland, 2005).

Naslednji val se je odvijal med letoma 1940 in 1948, ko so se Hrvati izseljevali v Argentino in 
druge države Južne Amerike, predvsem zaradi političnega preganjanja. V obdobju po letu 
1965, ko je nekdanja Jugoslavija začela dopuščati potovanja in delo v tujini, se je skoraj pol 
milijona delavcev iz nekdanje Jugoslavije odselilo v Zahodno Nemčijo in se tako uvrstilo na 
prvo mesto med vsemi skupinami tujih delavcev. Statistični podatki, čeprav niso natančni, 
kažejo, da je bilo med njimi največ Hrvatov (Jurić, 2017).

Zaradi vojne in tranzicije je bilo obdobje med letoma 1991 in 2000 glede migracij na Hrvaško 
in iz nje turbulentno desetletje. V tem obdobju je vojna v Bosni in Hercegovini povzročila 
obsežne prisilne migracije na Hrvaško, posledica tega pa je bila naselitev številnih bosanskih 
Hrvatov na hrvaškem ozemlju. Skupno je vojna med letoma 1991 in 1995 zahtevala približno 
20.000 življenj in povzročila množično razseljevanje prebivalstva (Mežnarić & Stubbs, 2012).



Od vstopa v EU leta 2013 poteka množično izseljevanje v zahodnoevropske države. 
Čeprav so številke še vedno nejasne, ni dvoma, da se le-te gibljejo v sto tisočih. V skladu z 
nedavno objavljenimi podatki je od vstopa v EU Hrvaško zapustilo veliko več ljudi, kot se 
je mislilo prej. Medtem ko uradna hrvaška statistika po podatkih Hrvaškega statističnega 
urada (DZS) za obdobje od 2013 do 2019 poroča o 229.222 izseljenih, tuji viri pravijo, da 
je bilo število izseljenih znatno večje (DZS, 2020).

Hrvaška o prostem pretoku oseb - notranje migracije v EU

Z vsakim vstopom v EU pred letom 2004 je za nove države članice samodejno veljal prost 
pretok ljudi. Potem ko se je EU leta 2004 pridružilo osem držav Srednje in Vzhodne Evro-
pe (Češka, Estonija, Madžarska, Latvija, Litva, Poljska, Slovaška in Slovenija), nato pa leta 
2007 še Bolgarija in Romunija ter leta 2013 Hrvaška, so bili izraženi pomisleki glede mno-
žičnega preseljevanja znotraj EU. Zato so nekatere članice EU, z izjemo Irske, Švedske in 
Združenega kraljestva, uvedle omejitve za nove države članice v trajanju od dveh do petih 
let (World Bank, 2019). Iste določbe, ki so se nanašale na pretok delovne sile, vključno z 
dogovorom 2+3+2, kar pomeni, da bi v prvih dveh letih po vstopu v EU delavci iz Hrva-
ške imeli dostop do trga dela EU na podlagi privzete klavzule o omejitvah in na podlagi 
dvostranskih dogovorov, so veljale tudi za Hrvaško (Freedom of Movement for Persons, 
2011).

Čeprav so statistični podatki omejeni, obstajajo predpostavke, da se je Hrvaška od vsto-
pa v EU 1. julija 2013 soočila z novim valom izseljevanja. Po podatkih Hrvaškega stati-
stičnega urada (DZS) se je število, za katerega je izseljevanje preseglo priseljevanje, s 
1472 leta 2009 povečalo na 17.945 v letu 2015, ko se je skupno izselilo 29.651 oseb (DZS, 
2016). Najnovejši podatki (DZS, 2020) kažejo, da se je leta 2019 izselilo 40.148 ljudi, kar 
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je povzročilo, da je negativna neto migracija dosegla -2422. Večina strokovnjakov in po-
litikov je enotna v prepričanju, da je dejansko število verjetno veliko večje, čeprav se v 
javnosti pogosto navajajo različne številke, ki pa niso zadostno dokazane. Višje številke 
običajno izhajajo iz podatkov, ki jih predložijo statistični uradi glavnih izseljenskih držav. 
Glede na to, da je od skupnega števila izseljencev iz Republike Hrvaške 48 % oseb odšlo 
v Nemčijo, je logično preučiti nemško uradno statistiko. Po nemških statističnih podatkih 
naj bi se samo v Nemčiji leta 2019 število priseljencev povečalo za 1.559.000, med njimi 
je bilo 40.151 Hrvatov, s čimer se je skupno število Hrvatov, ki živijo v Nemčiji, zaokrožilo 
na 414.890. Od vstopa v EU leta 2013 do leta 2019 se je po nemški statistiki iz Hrvaške v 
Nemčijo skupno odselilo 296.554 Hrvatov, kar je veliko več, kot navaja Hrvaški statistični 
urad (DStatis, 2020).

Medtem ko so številke tujih statističnih uradov lahko rahlo pretirane (npr. z upošteva-
njem imetnikov hrvaških potnih listov, ki niso živeli na Hrvaškem), je očitno, da je dejanski 
obseg izseljevanja iz Hrvaške večji, kot kažejo uradne statistike, morda celo za dva- ali 
trikrat. Brez popisa prebivalstva, strožjega izvrševanja zakona iz leta 2012, ki zahteva, da 
se vsakomur, ki zapusti Hrvaško za več kot eno leto, odvzame dovoljenje za prebivanje, 
ali reprezentativnih podatkov raziskav vse uporabljene številke niso nič več kot zgolj pre-
mišljena domneva.

Čeprav notranje migracije v EU niso izjema, je podatek, da ima Hrvaška takoj za Malto 
najvišjo stopnjo izseljevanja v Evropski uniji, ocenjeno na 21,9 odstotka prebivalstva, kar 
pomeni, da več kot petina prebivalstva živi v tujini, zaskrbljujoč (World Bank, 2019).
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Notranje migracije znotraj meja Hrvaške

V državi, kot je Hrvaška, ki ima zaradi svojih raznolikih geografskih danosti in podnebja 
neenakomerno gostoto poseljenosti, so notranji migracijski trendi običajni. Za razliko od 
mednarodnih ali čezmejnih migracij je za notranjo migracijo značilno, da se državljani 
selijo znotraj meja ene države, najpogosteje z manj poseljenih območij z neugodnim reli-
efom in podnebjem v srednje velika in večja mesta. Po podatkih Hrvaškega statističnega 
urada je leta 2019 v Republiki Hrvaški naslov prebivališča spremenilo 71.790 oseb. Naj-
večji delež preseljenega prebivalstva na Hrvaškem je bil v populaciji med 20 in 39 let (46,9 
%), delež žensk v skupnem številu preseljenih prebivalcev pa je bil 54,8 %. Večina migracij 
med okrožji je bila ugotovljena v mestu Zagreb in Zagrebški županiji. Od skupno dvajsetih 
okrožij in mesta Zagreb je imelo negativno neto migracijo petnajst okrajev, o največ mi-
gracijah pa so poročale Vukovarsko-srijemska, Osječko-baranjska in Brodsko-posavska 
županija. Pojasniti je treba, da se vse najbolj prizadete županije nahajajo v regiji Slavonija, 
ki je v očeh javnosti pogosto obravnavana kot najbolj prizadeta in ima šole brez učencev 
(DZS, 2020).

Dejstvo, da notranja migracija dosega vrh v populaciji, ki je v dvajsetih letih in se pogosto 
seli, da bi se naučila novih veščin ali kar najbolje izkoristila že pridobljene, na Hrvaškem 
ni nobena izjema. Selitve ljudi z osnovnošolsko izobrazbo so dvakrat bolj verjetne kot se-
litve ljudi, ki nimajo nobene izobrazbe. Podeželski migranti lahko izboljšajo svojo izobraz-
bo, ko se preselijo v mesta, vendar to ni strogo pravilo. Poleg tega obravnavani podatki 
kažejo, da so med udeleženci migracij s podeželja v mesta večinoma ženske, ki odhajajo 
prej in v večjem številu. Tako je zapuščeno podeželsko prebivalstvo zaznamovano z zelo 
nizko rodnostjo, stabilno in visoko stopnjo smrtnosti ter večjim deležem moških, kar ima 
za posledico upadanje števila prebivalstva (Mežnarić & Stubbs, 2012).
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Družbeni vplivi migracij

Evropa je danes cilj vsakega tretjega priseljenca na svetu. Ekonomske migracije so cilj-
nim državam pomagale pri premagovanju pomanjkanja delovne sile, hkrati pa izboljšale 
življenjski standard migrantov. Hkrati pa te migracije odpirajo velik problem v državah 
izvora migrantov, zlasti kadar gre za »beg možganov«. Obsežne migracije iz revnejših v 
bogatejše države vplivajo na vzorce zaposlovanja in povzročajo plačne neenakosti, kar 
vodi do razprav, v katerih se na priseljence pogosto vali odgovornost za številne gospo-
darske probleme tako v matični kot v ciljni državi. V ciljnih državah jim pripisujejo krivdo, 
da povzročajo brezposelnost in omogočajo zniževaje plač. V državah izvora jih vidijo kot 
vir bega možganov (World Bank, 2019).

Ob pregledu uradnih poročil se sprva zdi, da imajo migracije kratkoročne »pozitivne« 
učinke na različne družbene razsežnosti, na primer na stopnjo zaposlenosti. Glede na 
poročilo Svetovne banke se je zaposlenost v prvi polovici leta 2019 še naprej povečeva-
la s podobnim tempom kot leta 2018, rast je bila razpršena po večini sektorjev, največ 
pa so prispevali gradbeništvo in storitve, povezane s turizmom. Hkrati se je registrirana 
brezposelnost še naprej nižala in v drugem četrtletju 2019 padla na približno 8 odstotkov. 
Povrh tega so plače zmerno rasle, v letu 2019 pa so opazili upad števila mladih, ki niso 
zaposleni oziroma vključeni v izobraževanje ali usposabljanje (World Bank, 2019).

Vendar ima beg možganov poleg kratkoročnih »pozitivnih« posledic, kot je zniževanje 
splošne stopnje brezposelnosti, tudi srednje- in dolgoročne negativne posledice, kot so 
možne motnje na trgu dela in destabilizacije zdravstvenega, socialnega in pokojninskega 
sistema zaradi pričakovanega izpada davčnih prihodkov in davčne osnove. Poleg tega 
motnje na trgu dela kot posledica izseljevanja lahko vključujejo destabilizacijo osnove in 
strukture delovne sile, zmanjšanje števila in deleža delovno sposobnega prebivalstva in 
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zgoraj omenjeno zmanjšanje splošne stopnje brezposelnosti (Župarić-Iljić, 2016).

Preučeni podatki jasno kažejo, da je večina hrvaških emigrantov v najbolj delovno aktiv-
nem obdobju, kar pomeni, da je skoraj 50 odstotkov izseljencev starih med 20 in 44 let. 
Poleg tega številke kažejo, da ima približno 50 odstotkov izseljencev srednjo izobrazbo, 
približno 8 odstotkov pa visokošolsko izobrazbo. Podobno je še vedno skrb vzbujajoče 
dejstvo, da je do znatnega bega možganov prišlo v zdravstvenem sektorju. Po ocenah 
je med letoma 2013 in 2016 Hrvaško zapustilo 525 zdravnikov, kar ustreza skupnemu 
številu zdravnikov, ki delajo v bolnišnicah v Osijeku ali na Reki, ki sta največji bolnišnici na 
Hrvaškem (Župarić-Iljić, 2016).

Dolgoročno lahko beg možganov povzroči tudi demografski zlom države, saj izguba vi-
soko izobraženih, večinoma mladih prebivalcev povzroča pomanjkanje prebivalstva v 
reproduktivni dobi. Poleg tega odliv visokokvalificiranih prebivalcev pomeni izgubo člo-
veškega kapitala za državo izvora, neposredno vpliva na celotno znanstveno in izobraže-
valno skupnost, postavlja pod vprašaj vrednote družbe kot celote in ustvarja negativno in 
negotovo vzdušje za prihodnje generacije in njihov prispevek družbi.
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Sklepna misel

Zaradi različnih zgodovinskih razlogov in okoliščin so bili Hrvati izzvani, da zapustijo do-
movino in se naselijo v tujem svetu, s tem pa Hrvaško opredelijo kot tradicionalno državo 
izseljevanja. Čeprav so se motivi skozi zgodovino spreminjali, so bili vplivi izseljevanja v tej 
majhni državi jugovzhodne Evrope vedno vidni. Ob zadnjem popisu prebivalstva, ki je bil 
opravljen leta 2011, je v Republiki Hrvaški živelo 4.284.889 Hrvatov, podobno število Hrva-
tov pa je živelo v tujini.

Vstop Hrvaške v EU je odprl pot številnim pozitivnim reformam v državi, hkrati pa privabil 
človeški kapital v zahodne države članice, kar je imelo za posledico beg možganov in resne 
učinke na socialne razsežnosti v državi.

Medtem ko lahko izseljevanje visoko izobraženih ljudi resno omaja temelje izobraževalne-
ga sistema, ne gre prezreti, da se lahko isti ljudje, ki so spremenili svoje izobraževalno oko-
lje in pridobili nova znanja, veščine, poznanstva in finančna sredstva, vrnejo v domovino  in 
tako pomagajo socialnemu in gospodarskemu razvoju še bolj kot tisti, ki so imeli priložnost 
oblikovati novo življenje v tujini, vendar so se odločili, da bodo ostali v svoji državi.
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Demografsko je Slovenija gospa 
zrelih let 
Povzetek 

Slovenija je država s strateškim položajem v osrčju Srednje Evrope, obkrožena z Italijo, 
Hrvaško, Madžarsko in Avstrijo, in s 46,6 kilometra obale ob Jadranskem morju. V zgodo-
vini je bilo območje moderne Slovenije razpotje poti od vzhoda proti zahodu in od severa 
do juga. Vsi ti različni vplivi so pripomogli k oblikovanju njenega značaja. 

Z 22.080 evri ima Slovenija najvišji bruto domači proizvod (BDP) na prebivalca od vseh 
nekdanjih komunističnih držav v Evropi. Država je dobro vodena in nudi visoko kakovost 
življenja, a vendar se sooča z begom možganov, predvsem mladih. Največ jih odide na 
delo v Nemčijo in Avstrijo, kjer je BDP na prebivalca približno dvakrat večji.

Kljub večletni konjunkturi je samo v zadnjih petih letih Slovenijo zapustilo 10.639 mladih, 
od tega 3675 s terciarno izobrazbo. Mladi v zadnjih letih Slovenijo zapuščajo celo bolj kot 
pred krizo in med njo med letoma 2014 in 2018, država pa še vedno išče odgovor, kako 
povečati blaginjo za vse državljane.

KLJUČNE BESEDE: demografske spremembe, Slovenija, migracije, izseljevanje, priselje-
vanje, rodnost, življenjska doba

Marko Vidrih1

1Marko Vidrih, elVivia, marko@elvivia.si

Od Jadrana do Črnega morja je 
zgodba demografske spirale ena-
ka: prebivalci se starajo, izseljujejo, 
priseljencev primanjkuje. Rezultat 
je upadanje prebivalstva, a Slove-
nija ima svojo zgodbo.

“

“



Skrite demografske težave v Sloveniji

V drugi polovici 20. stoletja se je Slovenija močno spremenila iz podeželske v neagrarno 
družbo. Rast prebivalstva pa zaradi izseljevanja in do sedemdesetih let odsotnosti prise-
ljevanja ni bila tako velika kot drugod po Evropi. Vendar je pretok migrantov z Balkanske-
ga polotoka v visoko industrializirane regije osrednje in zahodne Slovenije ohranil raven 
števila prebivalstva v državi. 
Razpad jugoslovanske federacije leta 1991 je še povečal število priseljencev, ki so vstopili 
v Slovenijo. Poleg tega so konflikti na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini ter na Kosovu v 
Slovenijo prinesli približno 70.000 beguncev in prosilcev za azil. Do začetka 21. stoletja so 
se migracijski tokovi v Slovenijo in iz nje skoraj uravnotežili, prebivalstvo Slovenije pa je 
bilo približno enako kot leta 1991. (Šircelj, 2006)
Trenutno je država v obdobju obsežnih družbenih sprememb, ki jih spodbujajo politični, 
ekonomski in prebivalstveni dejavniki. Zaradi nizke rodnosti, daljše pričakovane življenj-
ske dobe in nižje umrljivosti se starostna struktura prebivalstva spreminja. 
V začetku leta 2020 je bilo po podatkih državnega statističnega urada (SURS) v Sloveniji 
2.096.000 prebivalcev, kar je skoraj 15.000 več kot leto prej. (SURS, 2020) Ob osamosvoji-
tvi leta 1991 je bilo prebivalcev Slovenije približno dva milijona, v letu 2020 je torej število 
za skoraj pet odstotkov večje. (Šircelj, 2006)
Slovenija je ena redkih nekdanjih komunističnih držav v Evropi, katere število prebival-
stva se povečuje in ima danes več ljudi kot pred tremi desetletji. Toda novica o povečanju 
števila prebivalstva prikriva resne demografske težave.
Tako kot drugod po Evropi se tudi v Sloveniji prebivalstvo stara. Pričakovana življenjska 
doba je 81,5 leta, kar je nekoliko višje od povprečja EU. Je tudi najvišja med vsemi od 
nekdanjih komunističnih držav v Evropi. Pričakovana življenjska doba na primer v sosednji 
Hrvaški je občutno nižja - 78,2 leta. 
Več Slovencev umre, kot se jih rodi – v letu 2018 natančno 900 več –, in čeprav se je stopnja 
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rodnosti v Sloveniji v zadnjih letih povečala na 1,62, kar je višje od povprečja EU, ki znaša 
1,55, je še vedno precej pod ciljno številko 2,1, potrebno za obnavljanje prebivalstva. 
Kljub naraščajoči stopnji rodnosti v Sloveniji to ne pomeni, da se rodi več otrok. Slednje 
namreč pomeni, da se stopnja povečuje, ker se število žensk v rodni dobi – glede na katere 
se izračuna indeks rodnosti –, zmanjšuje.
Glavni razlog, da se število prebivalstva Slovenije povečuje, je torej ta, da je v državi danes 
večje število delavcev iz tujine. Število državljanov Slovenije se je v letu 2019 zmanjšalo za 
približno 3200, število tujcev pa je naraslo za skoraj 18.200, kar pomeni, da je v Sloveniji 7,5 
odstotka tujcev.
Od tega jih 86,4 odstotka prihaja iz drugih držav nekdanje Jugoslavije, največ, 54 odstotkov, 
je Bošnjakov. (SURS, 2019)
Leta 2018, zadnje leto, za katero so pri Inštitutu za makroekonomske analize in razvoj 
(Umar) na voljo ti podatki, se je v Slovenijo priselilo 28.455 oseb, med njimi približno 4300 
državljanov, ki so se vrnili domov, 13.527 oseb pa je zapustilo državo, slaba polovica od 
tega je bilo Slovencev. To pomeni, da je bilo priseljenih 14.928 več kot odseljenih. Brez tega 
neto priseljevanja bi število prebivalstva države upadalo. (UMAR, 2019)
Glede na rezultate projekcij prebivalstva EUROPOP2018, ki jih je Eurostat pripravil za vse 
države članice EU, Islandijo, Norveško in Švico, naj bi imela Slovenija leta 2100 nekaj manj 
kot 1,8 milijona prebivalcev.
Število prebivalcev Slovenije naj bi se do leta 2023 povečevalo in nato počasi zmanjševalo. 
Na prvi dan leta 2100 naj bi bilo slovenskega prebivalstva 1.796.000 ali 13 odstotkov manj 
kot v projekcijskem izhodiščnem letu 2018.
Leta 2100 naj bi se v Slovenijo priselilo 1800 prebivalcev več, kot se jih bo iz nje odselilo. V 
prihodnosti naj bi se celotna stopnja rodnosti postopoma povečevala in leta 2100 dosegla 
1,77. Pričakovati je tudi podaljšanje pričakovane življenjske dobe ob rojstvu; moški, rojeni v 
Sloveniji leta 2100, naj bi živeli 89 let, ženske pa skoraj 93 let. (EUROPOP2018, 2019)
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Delež delovno sposobnega prebivalstva Slovenije se zmanjšuje

Prebivalstvo v vsej Evropi se stara, tudi Slovenija v tem pogledu ni drugačna. Število de-
lovno sposobnega prebivalstva (med 20 in 64 let) se zmanjšuje, zlasti od leta 2012. Danes 
je sicer delež ljudi, starih 65 let in več, manjši od povprečja EU, a kot napoveduje Umar, 
naj bi se to v kratkem spremenilo. 

V enem ali dveh desetletjih bo imela država delež starejših, ki je precej višji od povprečja 
EU, kar pomeni, da se bo soočila z enim od največjih povečanj izdatkov, povezanih s 
starostjo, kot so pokojnine in socialno varstvo. Slednje ni samo posledica demografskih 
sprememb, temveč tudi dejstva, da sistem socialne varnosti v državi ni prilagojen novim 
demografskim razmeram. (UMAR, 2019)

Leta 2016 je Umar v poročilu opozoril, da bodo glede na trenutne napovedi javni od-
hodki, povezani s starostjo, do leta 2060 dosegli tretjino BDP, kar bi bilo med najvišjimi v 
EU. Umar prav tako poudarja, da je »pokojninski sistem nevzdržen« in da država »nima 
celovitega sistema za dolgotrajno oskrbo«. (UMAR, 2016)
Tudi Inštitut za narodnostna vprašanja že nekaj časa opozarja, da se bo slovensko demo-
grafsko stanje poslabšalo. Izpostavlja dva problema. 

Prvi je ta, da je v državi zaradi spodbujanja mladih k delu približno 300.000 ljudi, mlajših 
od 65 let, mnogi v svojih 50. letih, že upokojenih. Slednje pomeni za slovenski pokojninski 
sistem veliko breme. 

Drugi problem je po navedbah Inštituta za narodnostna vprašanja, da so vlade po osa-
mosvojitvi sponzorirale veliko širitev visokega šolstva. Danes so posledice tega, da je med 
Slovenci večina dobro izobraženih, premalo pa je tistih, ki bi bili sposobni ali pripravljeni 
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delati na primer v gradbeništvu ali proizvodnji. (Josipovič, 2009)
Preveč je tudi dobro izobraženih diplomantov za premalo delovnih mest, ki zahtevajo 
njihove spretnosti, zato nekateri sprejemajo dela, ki so pod ravnjo njihovih kvalifikacij, kar 
pelje v izgubo človeškega kapitala. 

Čeprav se število delovno sposobnih Slovencev naravno zmanjšuje, je tudi sorazmerno 
pomanjkanje delovnih mest za visokošolske izobrazbe glavni dejavnik iskanja zaposlitve 
v tujini. Hkrati nekatera od teh delovnih mest zasedajo priseljenci.
Slednje je po mnenju Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije privedlo do razvoja 
stereotipov – da so dobro izobraženi Slovenci v emigraciji, slabo izobraženi Bošnjaki, Ma-
kedonci in drugi pa »prihajajo v Slovenijo gradit ceste«. (SAZU, 2013)
Podatki zadnjih nekaj let dejansko kažejo, da je izobrazba priseljencev in slovenskih emi-
grantov zelo podobna. Število priseljencev in emigrantov pa je povezano z uspešnostjo 
gospodarstva, zato je v letih 2010–17 v Slovenijo prišlo bolj ali manj enako število ljudi, 
kot jo je zapustilo. Leta 2018, ko si je gospodarstvo končno opomoglo po finančni krizi iz 
leta 2008, se je število priseljencev močno povečalo. (SURS, 2019)
Danes še zdaleč ni jasno, kakšna bo zapuščina epidemije covida-19, vendar je glede na 
pretekle podatke neizogibno, da bo upadajoče gospodarstvo spet povzročilo upadanje 
števila priseljencev. Anekdotični dokazi namreč kažejo, da je kar nekaj tujih delavcev že 
odšlo domov, ko je Slovenija začela ustavljati javno življenje. 

Struktura prebivalstva v Sloveniji se spreminja

Odstotek otrok in mladostnikov, mlajših od 14 let, v zadnjih letih kaže naraščajoč trend, 
enako velja za odstotek starejših (starejših od 65 let), vendar se je odstotek aktivnega 
delovno aktivnega prebivalstva zmanjšal (od 15 do 64 let).
Od leta 1981 do leta 2009 se je odstotek otrok, starih od 0 do 14 let, zmanjšal, in sicer s 
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23 na 14 odstotkov, v zadnjih letih pa se je do leta 2019 povečal na 15 odstotkov. Med 
letoma 1981 in 2009 se je odstotek aktivnega delovno aktivnega prebivalstva povečal s 66 
na 69,5 odstotka, nato pa leta 2019 spet padel na 64,9 odstotka. Delež starejših od 65 let 
se je z 10 odstotkov leta 1981 povečal na 20 odstotkov leta 2019. (SURS, 2019)
V prihodnjih desetletjih naj bi se starostna struktura prebivalstva Slovenije še bolj spre-
menila. Do leta 2055 naj bi ta delež starih 65 let in več znašal skoraj 32 odstotkov, leta 
2100 pa nekaj več kot 31 odstotkov.
Delež otrok (mlajših od 15 let) naj bi se še nekaj let povečeval (2021: 15,2 odstotka), nato 
pa začel upadati in dosegel svoj minimum (približno 12,9 odstotka) leta 2037. Po napo-
vedih Eurostata naj bi sledilo povečanje, tako bi do leta 2100 delež otrok dosegel 13,9 
odstotka. (EUROPOP2018, 2019)

Zaradi demografskih sprememb se krči delovno sposobno prebivalstvo v Evropi

Evropska komisija je junija letos sprejela svoje prvo poročilo o vplivu demografskih spre-
memb. V njem so predstavljeni glavni dejavniki za demografske spremembe in vpliv teh 
dolgoročnih sprememb po Evropi. 

Kot ugotavljajo v poročilu, se je leta 2018 pričakovana življenjska doba ob rojstvu podaljšala 
na 78,2 leta za moške in 83,7 leta za ženske. Rast naj bi se nadaljevala. Moški, rojeni leta 
2070, naj bi živeli 86 let, ženske pa 90. Do leta 2070 bo po napovedih 30,3 odstotka prebi-
valcev starih 65 let ali več (v primerjavi z 20,3 odstotka leta 2019), 13,2 odstotka pa naj bi jih 
bilo starih 80 let ali več (v primerjavi s 5,8 odstotka leta 2019). (European Commission, 2020)
Obenem število delovno aktivnega prebivalstva, tj. starih med 20 in 64 let, upada že deset 
let. Do leta 2070 bo upadlo za 18 odstotkov. Tako se delovno sposobno prebivalstvo Evro-
pe krči. Poiskati je treba način, kako povečati število ljudi na trgu dela in produktivnost, da 
bi ohranili gospodarsko rast.
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Poleg tega bo treba za reševanje vprašanja starajoče se družbe v Evropi prilagoditi zdravstve-
ne sisteme in sisteme oskrbe ter najti rešitve za financiranje višjih javnih izdatkov za starost.
Poročilo kaže tudi, da delež prebivalstva Evrope v svetovnem merilu upada in da naj bi po 
pričakovanjih do leta 2070 predstavljal manj kot štiri odstotke svetovnega prebivalstva. Znižal 
se bo tudi njen delež BDP v svetu. To vse bolj poudarja potrebo Evrope, da je enotna, močna 
in bolj strateška, je zapisano v poročilu. 
Med drugim poročilo ponazarja precejšnje razlike v demografskih spremembah med regija-
mi, pa tudi potrebo po obravnavi njihovega vpliva na rast in trajnost, zaposlovanje, zdravje in 
dolgotrajno oskrbo v različnih delih Evrope.
Poročilo pomeni začetek dela komisije na tem področju in bo pomagalo opredeliti, kako naj-
bolje podpreti ljudi, regije in skupnosti, na katere demografske spremembe najbolj vplivajo. 

Sklepna misel

V Evropi vlada demografska zima: rodnost je blizu kritični meji, na vsakih sto delovno spo-
sobnih prebivalcev pride okrog trideset oseb iz generacije 65+. Slovenska demografska 
slika je le za spoznanje boljša: vrednost koeficienta je 27,6, a tudi Slovenke namesto dveh v 
povprečju že leta rojevajo le 1,5 do 1,6 otroka. Ali torej slovenski narod izumira?
Glede na različne napovedi prebivalstvo Slovenije do leta 2050 – v nasprotju z vsemi drugi-
mi državami nekdanje Jugoslavije in skoraj vsemi državami nekdanje komunistične Evrope 
– ne bo dramatično upadalo. Ali bo nekoliko višje ali pa se bo še vedno gibalo pri okoli dveh 
milijonih. S podaljševanjem življenja se zvišuje starostna meja upokojevanja in ob hitro 
rastočem številu starostnikov se zmanjšuje delež aktivnega prebivalstva med 20. in 64. 
letom. Vprašanje je torej, koliko časa bomo Slovenci ob takšnih demografskih trendih de-
lali.  Prilagoditi bo treba trg dela, izobraževanje, socialno zaščito, bivalno in delovno oko-
lje in še kaj. Slovenska strategija dolgožive družbe sloni na aktivnem staranju, na ustvar-
jalnosti domala do zadnjega diha, na skrbi za zdravje, solidarnosti in medgeneracijskem 
sodelovanju. A od strategije do realizacije je običajno dolga pot.
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Podeželje kot prostor celostne-
ga reševanja bivanjskih vprašanj 
starejših
Povzetek 

Celotna Evropa je že doslej s težavo sledila potrebam po socialni oskrbi starostnikov. 
Napovedi za naslednja desetletja nakazujejo hitro staranje prebivalstva, povsem novo 
dimenzijo temu problemu pa dodaja pandemija covida-19 in njene zdravstvene ter druge 
posledice. 

Primer konkretnega projekta celostnega pristopa pri reševanju bivanjskih vprašanj sta-
rejših ob  aktivnem sodelovanju avtorjev teksta nastaja na slovenskem Štajerskem, kjer 
se bodo izkoristile tako dosedanje nastanitvene zmogljivosti turističnega centra s hoteli, 
bazeni in rehabilitacijskimi kapacitetami kot zazidljiva zemljišča v zelo lepem okolju za no-
vogradnje varovanih stanovanj, doma za starejše in negovalnega doma.

V okolici tega centra pa bo angažiranih tudi okrog 45 srednjih in manjših kmetij, ki bodo 
ponujale lokalno pridelano hrano, približno deset kmetij pa bo prilagodilo svoje bivanjske 
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zmogljivosti tudi za možnost namestitve do petih vitalnih starostnikov. Ta pristop ne prina-
ša le številnih prednosti za starostnike in njihove svojce, pač pa tudi za  državo in EU, saj se z 
eno investicijo rešuje tako problem zagotovitve pogojev in zadostnih kapacitet za humano 
in dostojanstveno oskrbo starostnikov kot tudi zagotavlja spodbudne razmere za mlade na 
kmetijah in s tem možnosti za ohranjanje obdelanega in poseljenega podeželja. 

KLJUČNE BESEDE: celostna obravnava bivanja starejših, človeško dostojanstvo starejših, 
demenca, Alzheimerjeva demenca, pandemija covida-19, staranje podeželja, ohranjanje 
mladih na podeželju, ekološko kmetovanje

Uvod

Splošna deklaracija človekovih pravic, ki jo je 10. decembra 1948 v Parizu sprejela Gene-
ralna skupščina Organizacije združenih narodov, v svojem 1. členu vsem ljudem priznava 
enako dostojanstvo in pravice. Prav z ozirom in poudarkom na človekovem dostojanstvu 
je mogoče poiskati odgovore za dolgoročno rešitev dveh na videz nepovezanih, a obe-
nem ključnih demografskih izzivov vedno večjega dela (predvsem razvitega) sveta – sta-
ranje prebivalstva in praznjenje podeželja.

PODEŽELJE + STAROST = VELIK DEMOGRAFSKI IZZIV

Primer Slovenije

Število starejših od 65 let bo v tej državi z 18,6 % leta 2018 do leta 2060 naraslo na 28,3 
%. Demografske analize nakazujejo nadaljevanje trenda upadanja števila prebivalstva v 
najbolj ruralnih predelih države, krepitev je pričakovana le v (nekaterih) mestnih središčih 
in ponekod ob avtocestnem omrežju. Tako gre tudi najmočnejše povišanje deleža staro-
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stnikov pričakovati v najbolj ruralnih statističnih regijah: v Pomurju, Zasavju, Podravju, na 
Koroškem in Goriškem. V teh statističnih regijah bo delež starejših od 65 let že do leta 
2038 dosegel 30 % celotnega prebivalstva (Nared, 2019).

Pospešen upad prebivalstva in staranje prebivalstva vodita v drastično poglobitev socialnih 
razlik med mestom in podeželjem, v propadanje fonda stavb in druge infrastrukture, v 
zaraščanje in spremembo okoljskih ravnotežij ter nižanje kvalitete življenja na podeželju.

Slika 1 
Indeks staranja prebivalcev v letu 2018 po demografsko homogenih območjih

Vir: Nared, J., Repolusk, P., Černič Istenič, M., Trobec, A., Zavodnik Lamovšek, A., Drobne, S., Foški, 
M., Mrak, G., Rozman, U. (2019). PROJEKT V6-1731 Celovita demografska analiza s projekcijami za 
podeželska in urbana območja. Ljubljana: ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika.

Indeks staranja prebivalcev
v letu 2018

92,7 do 120

120,1 do 150

150,1 do 180

meje statističnih regij
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Slika 2 
Indeks staranja prebivalcev v letu 2028 po demografsko homogenih območjih

Vir: Nared, J., Repolusk, P., Černič Istenič, M., Trobec, A., Zavodnik Lamovšek, A., Drobne, S., Foški, 
M., Mrak, G., Rozman, U. (2019). PROJEKT V6-1731 Celovita demografska analiza s projekcijami za 
podeželska in urbana območja. Ljubljana: ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika.

Indeks staranja prebivalcev
v letu 2028

120,1 do 150

210,1 do 240

150,1 do 180

240,1 do 270

180,1 do 210

270,1 do 300

meje statističnih regij



DEMOGRAFSKE SPREMEMBE V SLOVENIJI IN EVROPI

Slika 3 
Indeks staranja prebivalcev v letu 2038 po demografsko homogenih območjih

Vir: Nared, J., Repolusk, P., Černič Istenič, M., Trobec, A., Zavodnik Lamovšek, A., Drobne, S., Foški, 
M., Mrak, G., Rozman, U. (2019). PROJEKT V6-1731 Celovita demografska analiza s projekcijami za 
podeželska in urbana območja. Ljubljana: ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika.

Indeks staranja prebivalcev
v letu 2038

150,1 do 180

240,1 do 270

180,1 do 210

270,1 do 300

330,1 do 360

210,1 do 240

300,1 do 330

360,1 do 390

meje statističnih regij
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Ob zviševanju deleža starostnikov bodo vzporedno naraščali stroški njihove dolgotrajne 
oskrbe. V okviru te je največji izdatek sicer zdravstvena oskrba, vendar bodo ob staranju 
prebivalstva še hitreje od zdravstvenih naraščali stroški za socialno komponento dolgo-
trajne oskrbe. Izdatki za zdravstveno varstvo naj bi na ravni države tako od leta 2010 
do leta 2060 narasli s 6,1 % BDP na 7 do 8 % BDP, medtem ko naj bi strošek socialnega 
varstva narasel z 1,4 % BDP v letu 2010 na (ocene so različne, a se vse gibljejo okoli po-
dobne številke) okrog 3 % BDP leta 2060.

Po podatkih Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve je v Sloveniji leta 2018 delova-
lo 118 domov za ostarele, ki so ponujali 21.039 postelj. Vse so bile zasedene. Na sprejem 
v dom za ostarele je čakalo še 11.294 oseb. Vlada je v letu 2020 objavila razpis koncesij za 
1100 dodatnih postelj in načrtuje gradnjo petih državnih domov za ostarele v naslednjih 
letih, kar ne bo zadostovalo niti za pokritje trenutnih potreb.

V Sloveniji v mestih trenutno živi približno 900.000 ljudi, kar je 43 % vse populacije. Leta 
1955 je bil ta delež približno polovico nižji in več kot tri četrtine prebivalcev Slovenije, ki so 
danes starejši od 65 let, se je rodilo in odraščalo v ruralnem okolju (kar še v večjem deležu 
velja za starejše priseljence iz drugih republik nekdanje Jugoslavije).

Pri mnogih Slovencih je predstava, da bodo nekoč morali v dom za ostarele, še vedno 
nekaj strašljivega. Institucionalizirano socialno varstvo za starejše je še zmeraj stigmatizi-
rano, saj so podobe o slabo preskrbljenih in neprimerno obravnavanih obnemoglih sta-
rostnikih v času komunistične diktature še močno prisotne. Po drugi strani se slovenska 
družba niti 30 let po končani totalitarni izkušnji še ni povsem otresla vsiljene miselnosti o 
prevladujoči vlogi države na vseh družbenih področjih. Tako je tudi na področju socialne 
oskrbe starostnikov in ohranjanja poseljenosti podeželja zasebna pobuda manj razvita 
kot marsikje drugje v razvitem svetu.
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PRIMER CELOSTNEGA REŠEVANJA BIVANJSKIH VPRAŠANJ STAREJŠIH

Napovedi za EU in Slovenijo za naslednja desetletja nakazujejo hitro staranje prebivalstva, 
povsem novo dimenzijo temu problemu pa dodajajo pandemija covida-19 in njegove ver-
jetne mutacije ter še ne povsem ugotovljene posledice, ki jih ta virus pušča na ljudeh, ki 
so ga preboleli. Že dosedanja dognanja pa kažejo na to, da se bo kot posledica covida-19 
zanesljivo povečal delež obelih z Alzheimerjevo demenco in da se bo zaradi drugih nega-
tivnih posledic bolezni, ki pospešijo staranje, še povečal pritisk na različne oblike možnosti 
bivanja za starejše. Zato sva se ob analizi razmer v Evropi in pri nas odločila, da na osnovi 
dosedanjih izkušenj iz držav, ki predstavljajo primere dobrih praks, in na osnovi potreb Slo-
venije skupaj s svetovalci za različna področja pripraviva predlog za celostno rešitev bivanj-
ske problematike starejših, s poudarkom na koriščenju potenciala slovenskega podeželja.

Spodbudo za celosten pristop sva avtorja dobila pri aktivnem sodelovanju v konkretnem 
projektu na slovenskem Štajerskem, kjer se bodo izkoristile tako dosedanje nastanitvene 
zmogljivosti turističnega centra s hoteli, bazeni in rehabilitacijskimi kapacitetami kot zazi-
dljiva zemljišča v zelo lepem okolju za novogradnje varovanih stanovanj, doma za starejše 
in negovalnega doma. V okolici tega centra pa bo angažiranih tudi okrog 45 srednjih in 
manjših kmetij, ki bodo ponujale lokalno pridelano hrano, približno deset kmetij pa bo pri-
lagodilo svoje bivanjske zmogljivosti tudi za možnost namestitve do petih vitalnih starostni-
kov, ki bi jim bivanje v kmečkem okolju pomenilo dodatno kakovost preživljanja zrelih let.

Projekt izpolnjuje vse kriterije usmeritev EU, ki izrecno podpirajo čim bolj human način 
reševanja bivanjskih vprašanj starostnikov, ki podpirajo vse oblike krožnega gospodarstva 
in ki temeljijo na t. i. zeleni razvojni paradigmi. Ta celostni pristop namreč omogoča, da se 
bo starejša oseba, ki se odloča zapustiti dosedanje domače okolje zaradi odhoda mladih 
ali nezmožnosti upravljanja velikih stanovanjskih površin ali pa občutka obremenjevanja 

/ 64



svojih bližnjih, z mnogo manj strahu in brez obremenjujočih pomislekov odločila za prehod 
v novo bivanjsko skupnost. Ta nova bivanjska skupnost bo tej osebi v času, dokler je vitalna, 
dala možnost bivanja v varovanem stanovanju ali na kmetiji, po opešanju nekaterih fizičnih 
in psihičnih zmožnosti pa se bo oseba lahko preselila v dom za starejše. Če bo starostnik 
toliko oslabel, da bo potreboval stalno osebno nego, se bo preselil v negovalni dom. 

Prednost tega pristopa za starostnika je najprej v tem, da bo svoja zrela in stara leta pre-
življal v okolju, kjer si bo zgradil socialne stike, ki se mu pri prehodu iz ene v drugo fazo 
vitalnosti ne bodo prekinili. Pri prehodu od vitalnega življenja do oslabljenih zmožnosti in 
do morebitne popolne onemoglosti bo živel v neposredni bližini ljudi, ki jih pozna. Prednost 
tega celostnega pristopa za družinske člane starostnikov pa bo v tem, da bodo prav tako že 
ob prehodu njihovega bližnjega v novo okolje vzpostavili stike z negovalnim, zdravstvenim 
in drugim osebjem, ki bo naslednja leta, morda desetletja, ob njem.

Prednost celostnega pristopa za ohranitev obdelanega in poseljenega podeželja je v tem, 
da kmetije (posebno mlade na kmetijah) ne sili v intenziviranje proizvodnje ali koriščenje 
okolju neprijaznih metod s ciljem, da bi tako preživeli na kmetiji. Nasprotno, posebno mla-
de na teh kmetijah ta celostni pristop spodbuja k okolju prijazne pridelave zdrave in v čim 
večji meri ekološko pridelane hrane ter k dodatnemu zaslužku z zagotovitvijo možnosti za 
nastanitev vitalnih starostnikov.

Prednost takega celostnega pristopa za državo je v tem, da z eno investicijo rešuje vsaj 
tri realne in akutne probleme – problem humane in dostojanstvene oskrbe starostnikov, 
cenovno optimalnega pristopa za povečanje zmogljivosti njihove nastanitve in ohranjanje 
obdelanega in poseljenega podeželja z ohranitvijo mladih tudi na malih in srednjih kmeti-
jah, kjer bi sicer brez takega pristopa ne imeli prihodnosti.
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TUDI NOVE TEHNOLOGIJE V SLUŽBI STAREJŠIH LJUDI

Razvoj tehnologije in dvig splošnega blagostanja v zadnjih desetletjih nista prinesla le dra-
stičnega zvišanja pričakovane življenjske dobe Evropejcev in Slovencev, temveč tudi nove 
možnosti za zagotovitev kvalitetnejšega življenja na podeželju ter oskrbe starejših. V okviru 
Evropske unije se je tako – ob nosilni vlogi evropskega poslanca SLS/EPP Franca Bogoviča 
– vzpostavil koncept »pametnih vasi« (Smart Villages), ki se nanaša na podeželska območja 
in skupnosti, da gradijo nove rešitve na svojih obstoječih prednostih in premoženju. Ide-
ja je, da se nova omrežja in storitve izboljšujejo s pomočjo digitalnih, telekomunikacijskih 
tehnologij, inovacij in boljšega poznavanja le-teh ter njihovih prednosti v korist prebivalcev, 
podjetij in drugih institucij.

Pametne mreže na podeželju bi lahko omogočile, da ostanejo starostniki dlje časa v do-
mačem okolju, s tem pa bi se odpirala tudi delovna mesta za oskrbovalce starostnikov na 
domu ali v skupnosti, če bi zagotovili zanje boljše, varneje grajeno okolje in »pametno« pod-
poro pri njihovi varnejši oskrbi. Starejši prebivalci imajo večje potrebe glede varnosti okolja 
in njihovih domov, kajti padci so največja grožnja, da postane starostnik privezan na poste-
ljo ali invalidski voziček in mu prično hitreje upadati življenjske moči. Gradnja starostnikom 
prijaznih vasi in naselij za starostnike ter gradnja specializiranih stanovanjskih enot sta zato 
dva od najučinkovitejših odzivov družbe na demografske spremembe. 

Vpliv dejavnikov zdravega načina življenja na pričakovano trajanje življenja brez odvisnosti 
od pomoči drugih pomeni vpliv na sposobnost samooskrbe pri hranjenju, kopanju, obla-
čenju, vstajanje iz postelje na stol, hojo okoli doma in sposobnost drugih opravil pri skrbi 
zase. Podaljševanje trajanja obdobja odvisnosti od pomoči drugih ob koncu življenja ima 
znatne individualne in družbene posledice. Starejše osebe z upadajočimi funkcionalnimi 
zmožnostmi imajo slabšo kakovost življenja in slabši zdravstveni izid, pogoste sprejeme 
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v bolnišnico in drugo zdravstveno oskrbo ter večje tveganje za smrt. Evropska komisija v 
dokumentu »The 2018 Ageing Report« navaja, da se za »baby boom« generacijo pričakuje 
v povprečju 4,5 leta odvisnosti od pomoči drugih, kar bo povečalo izdatke za dolgotrajno 
oskrbo (Bogataj et al., 2019). 

Tehnologija prinaša tudi vse več možnosti opravljanja zdravstvenih storitev na daljavo 
(e-zdravstvo) in učinkovitejših logističnih rešitev, ki lahko dodatno pripomorejo h kvaliteti 
življenja starostnikov na podeželju, obenem pa se z njihovim povpraševanjem po storitvah 
in dobrinah ohranjajo delovna mesta. Starejši so na podeželju lahko tudi dobrodošla po-
moč, npr. pri varstvu in vzgoji otrok, prek njih se ne nazadnje prenaša tudi kulturno izročilo.

Sklepna misel

Prebivalstvena, socialna in kulturna struktura slovenskega podeželja (podobno pa tudi po-
deželje po vsej Evropi) ponuja edinstveno priložnost za gradnjo učinkovitega sistema soci-
alne oskrbe starostnikov na socialnih kmetijah, ki bi dopolnjevale drugo celostno ponud-
bo na zaokroženem območju, od varovanih stanovanj, doma za starejše do negovalnega 
doma itd. S tem bi zagotovili delovna mesta za ohranjanje poseljenosti podeželja, spodbu-
dili medgeneracijsko sobivanje in predvsem vse večjemu številu starejših Evropejcev ponu-
dili personalizirano oskrbo in obravnavo v skladu z njihovimi potrebami. Z bolj poseljenim 
podeželjem, bolj zdravimi in zadovoljnimi starostniki bi se ne nazadnje pomembno znižali 
izdatki javnih blagajn. Dostojanstveno življenje starejših Evropejcev torej lahko zagotovimo 
tudi brez posebnih konvencij o njihovih pravicah, le izkoristiti moramo možnosti, ki nam jih 
za njihovim potrebam prilagojeno individualno oskrbo ponuja podeželje – ob koriščenju 
številnih novih tehnoloških možnosti. Na vrsti so lokalne skupnosti, regije, države in Evrop-
ska unija, da poskrbijo za ustrezne okvirje in spodbude. Del le-teh naj bi že nudili programi 
za sanacijo posledic pandemije in oživitve gospodarstva.
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Demografija in 4. industrijska  
revolucija 
Povzetek 

V tehnološko razvitih državah potekata istočasno dva za njihovo prihodnost pomembna 
procesa. Prvi je demografski. Pri tem vse napovedi kažejo na občutno zmanjševanje šte-
vila prebivalstva. Drugi je 4. industrijska revolucija. Pod tem izrazom razumemo robotiza-
cijo gospodarstva, uvajanje umetne inteligence (AI) in sodobnih informacijskih tehnologij 
(IT). Osnovna teza tega prispevka je, da so za razvoj in blagostanje vsake moderne družbe 
ključni dejavnik usposobljeni in ustvarjalni človeški viri. Ti na eni strani ustvarjajo nova, 
kvalitetna delovna mesta, ki omogočajo polno zaposlenost ravno zaradi razvijanja in smi-
selnega izkoriščanja tehnologij 4. industrijske revolucije. In na drugi strani zagotavljajo 
dvig življenjskega standarda in v perspektivi družbo blagostanja, kar verjamem, da bo 
prispevalo tudi k reševanju demografskih problemov.

KLJUČNE BESEDE: demografija, demografski procesi, gospodarstvo, človeški viri, 4. in-
dustrijska revolucija, robotizacija gospodarstva, umetna inteligenca (AI), informacijske 
tehnologije (IT)
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Uvod

V tehnološko razvitih državah, v mislih imam predvsem članice EU in državi Severne Ame-
rike – ZDA in Kanado, potekata istočasno dva za njihovo prihodnost pomembna procesa. 
Prvi je demografski. Pri tem vse napovedi kažejo na občutno zmanjševanje števila pre-
bivalstva. Tako številni analitiki, ki gledajo na ta proces izolirano, napovedujejo občutno 
pomanjkanje delovno sposobnih, in to naj bi vodilo do občutnega pomanjkanja človeških 
virov v gospodarstvu. Nekateri od njih zato napovedujejo občutno zmanjšanje gospodar-
ske aktivnosti, zaradi katere gospodarstvo ne bo moglo zadovoljevati potreb prebivalstva 
– vsaj ne na dosedanji ravni. Drugi bi spet ta problem reševali z uvozom delovne sile 
iz držav, ki ne pripadajo zahodnemu civilizacijskemu krogu, kot ga je definiral Bertrand 
Russell (Russel, 1977). Pri tem vsaj po mojem mnenju neodgovorno spregledujejo razli-
ke med civilizacijskimi krogi, ki jih je tako nazorno opisal  Samuel Huntington (Hunting-
ton,1997).

Drugi je 4. industrijska revolucija. Pod tem izrazom razumemo robotizacijo gospodarstva, 
uvajanje umetne inteligence (AI) in sodobnih informacijskih tehnologij (IT). Ti procesi, kot 
številni avtorji opozarjajo, vodijo k zmanjševanju števila delovnih mest, na katerih bodo 
delali ljudje, in zato napovedujejo občutno brezposelnost, ki naj bi postala v prihodnje 
osnovni problem tehnološko razvitih družb. Zato zagovarjajo in skoraj ultimativno zah-
tevajo ukrepe, ki posegajo v samo bistvo moderne družbe, kot sta na primer občutno 
skrajševanje delovnega časa in univerzalni temeljni dohodek (UTD).  Že površna analiza 
teh predlogov pokaže njihov popolni nesmisel. Skrajšanje delovnega časa močno zmanj-
ša delovno kondicijo predvsem v ključnih poklicih moderne družbe, kot so zdravniški in 
inženirski. Tako se na primer od nekega operaterja pričakuje, da opravi določeno število 
operacij istega tipa vsako leto in od nekega graditelja mostov, da ima v svojem opusu 
zopet določeno število objektov. Jasno je torej, da bi skrajševanje delovnega čas občutno 
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znižalo kvaliteto delovnih procesov. Dvig kvalitete pa je osnovna zahteva sodobnega go-
spodarstva. Edino stalen dvig kvalitete vodi do rasti življenjskega standarda prebivalstva 
in do globalne konkurenčnosti gospodarstva. Nesmisel UTD je v tem, da ruši enega od 
temeljev moderne demokratične družbe, namreč, da je dohodek vsakega posameznika 
proporcionalen njegovemu prispevku k družbenem blagostanju. V svojih izvajanjih ti av-
torji, zagovorniki zmanjševanja števila delovnih mest, spregledujejo, da procesi 4. indu-
strijske revolucije, da nove tehnologije predvsem spreminjajo potrebe gospodarstva po 
določenih poklicih. Res da se število delovnih mest v določenih sektorjih zmanjšuje, zato 
se v drugih sektorjih gospodarstva številno delovnih mest povečuje in ustvarjajo se pov-
sem nova delovna mesta. Gospodarsko smiseln odgovor na te spremembe je predvsem 
v prilagajanju sedanjim in bodočim zahtevam trga dela, in ne v skrajševanju delovnega 
časa in UTD.

V tem prispevku pa želim narediti še korak naprej. Osnovna teza je, da demografskih pro-
cesov ne moremo gledati ločeno od procesov 4. industrijske revolucije. Prepričan sem, da 
sta ti dve dogajanji med seboj ozko prepleteni, tako v vzrokih kot posledicah, in da mora-
mo tudi pri odgovornem iskanju družbeno sprejemljivih rešitev upoštevati oba procesa 
in njuno medsebojno prepletanje.

Osnovna teza

Osnovna teza tega prispevka je, da so za razvoj in blagostanje vsake moderne družbe 
ključni dejavnik usposobljeni in ustvarjalni človeški viri (Florida, 2005). Ti na eni strani 
ustvarjajo nova, kvalitetna delovna mesta, ki omogočajo polno zaposlenost ravno zara-
di razvijanja in smiselnega izkoriščanja tehnologij 4. industrijske revolucije. In na drugi 
strani zagotavljajo dvig življenjskega standarda in v perspektivi družbo blagostanja, kar 
verjamem, da bo prispevalo tudi k reševanju demografskih problemov. Osnovni odgovor 
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na oba zgoraj omenjena problema naj bi bil torej z gospodarstvom usklajen razvoj člo-
veških virov, s poudarkom na njihovi kreativnosti in inovativnosti. Prepričan sem, da če 
se bo človeška družba, vključno s slovensko, teh z demografsko krizo in 4. industrijsko 
revolucijo definiranih ciljev zavedala, bo sposobna najti tudi ustrezne rešitve.

Sedanje stanje v Sloveniji

V Sloveniji se v zadnjih letih rojeva med 19.000 in 20.000 otrok vsako leto. Če te številke 
ekstrapoliramo v prihodnost, vidimo, da lahko pričakujemo, da bo Slovenija imela nekje 
780.000 delovno sposobnih prebivalcev. To pomeni približno 13-% zmanjšanje števila 
delovno sposobnega prebivalstva.

Če ocenjujemo stanje robotizacije v Sloveniji približno in na osnovi javno dostopnih po-
datkov, tako kot smo storili v pogledu števila delovno sposobnega prebivalstva v pred-
hodnem odstavku, lahko ugotovimo, da ima Slovenija 140 delovnih robotov na 10.000 
delovnih mest. V tem pogledu se niti ne odrežemo tako slabo. Približno enako število 
imata Finska in Avstrija in le Nemčija je bistveno pred nami. 
 
V Sloveniji naj bi torej v tem trenutku delovalo približno 12.500 industrijskih robotov. 
Če privzamemo, da delovni robot v povprečku nadomesti 10 delovnih mest, vidimo, da 
lahko zaradi demografskih trendov pričakovano izgubo 120.000 delovno sposobnih pre-
bivalcev nadomestimo z 12.000 delovnimi roboti. S tem bi se število delovnih robotov v 
Sloveniji dvignilo na 14.500 ali ponovno upoštevaje demografske trende na približno 186 
robotov na 10.000 delovnih mest. To je številka, ki ni pretirano visoka, še več, je pričako-
vana v procesu modernizacije slovenske industrije in ta številka je še vedno občutno nižja 
od števila robotov na 10.000 delovnih mest v Nemčiji.
Na osnovi gornjih dveh odstavkov je razvidno, da bomo neustrezne demografske trende v 
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Sloveniji zlahka kompenzirali z normalnim prehodom v 4. industrijsko revolucijo. Vsi ti izra-
čuni in razmisleki pa so opravljeni ob predpostavki, da bomo v Sloveniji smiselno izkoriščali 
človeške vire, ki so nam na razpolago. Kvalitetni, kreativni in usposobljeni človeški viri in 
njihovo racionalno koriščenje so namreč osnovni dejavniki, na katerih se gradi razvoj in ži-
vljenjski standard moderne družbe (Acemoglu in Robinson, 2012). Sedanje stanje človeških 
virov in prognoze za v prihodnje na žalost kažejo, da je naše gospodarjenje s človeškimi viri 
milo rečeno slabo. O tem nam zgovorno govorita dejstvi, da imamo v Sloveniji v tem trenut-
ku veliko, preveliko  število brezposelnih mladih, prekarne zaposlitve so samo prekrivanje 
tega dejstva, na eni strani in pomanjkanje ustrezno izobraženih na drugi strani. Zato bomo 
temu problemu namenili nekaj več pozornosti v naslednjem odstavku.

Neracionalno koriščenje človeških virov ima svoj izvorni vzrok v izobraževalnem sistemu, 
tako v sekundarnem kot tudi v terciarnem izobraževanju. V nadaljevanju bom analiziral 
delovanje terciarnega izobraževanja. 

Če želimo vzroke za neracionalno koriščenje človeških virov in za težaven prehod mladih 
iz šolanja v delo razumeti, moramo kazalnike, objavljene v slovenskih »main stream« me-
dijih, pravilno interpretirati in jih ne, kot to delajo oni, povprečiti preko cele generacije. 
Kot izhodišče lahko vzamemo kazalnik, ki sledi iz dokumentacije resornega ministrstva, 
da se v terciarno izobraževanje že kar nekaj let zapored vpisuje približno 75 % genera-
cije. Če bi vsi ti svoje študije tudi uspešno končali, ni na svetu gospodarstva, ki bi lahko 
zaposlilo takšen procent visoko izobraženih. Očitno pa je v tej številki kar nekaj fiktivnega 
vpisa, saj npr. časnik Delo navaja, da je pri nas študentov med 19. in 23. letom starosti 
53,5 %. Primerjava zadnjih dveh številk nam zastavlja vprašanje, kako se v trg dela vključu-
jejo fiktivno vpisani, ki jih je za dobrih 20 % generacije. Če še naprej sledimo kazalnikom,  
predstavljenim v tem časniku, vidimo, da jih tudi diplomira samo 40 %. To pomeni, da ima-
mo v generaciji približno 14 % »faliranih« študentov. Če k temu dodamo še fiktivno vpisane, 



vidimo, da terciarno izobraževanje vpiše, vendar ga ne dokonča približno 35 % generaci-
je. Ti so ostali brez poklica in njihovo vključevanje v trg dela je zelo problematično.

Podatek, da 40 % generacije uspešno zaključi terciarno izobraževanje, v bistvu niti ni tako 
slab. Ta številka je na zgornji meji tega, koliko mladih najrazvitejša gospodarstva še lahko 
zaposlijo, seveda pod pogojem, da so poklici ustrezno razporejeni, skladno s potrebami 
gospodarstva in zaposlitvenimi možnostmi. Tega pogoja pa pri nas ne izpolnjujemo. Iz 
podatkov OECD sledi, da razvitejša gospodarstva članic EU zaposlujejo približno 35 % ter-
ciarno izobraženih. Drugi, še večji problem pri zaposlovanju mladih, ki so uspešno končali 
terciarno izobraževanje, je razporejenost njihovih poklicev. Tudi pri tej analizi se bom 
naslonil na podatke OECD. Če oblikujem dve osnovni skupini, tehniško-naravoslovno na 
eni strani in družboslovno-umetniško na drugi strani, vidimo, da je razmerje diploman-
tov med tema dvema skupinama v Slovenji približno 1 : 2+. Če to razmerje primerjamo 
z državama, po katerih se radi zgledujemo in istočasno izkazujeta izredno nizko brezpo-
selnost mladih, vidimo, da je to razmerje v Avstriji 1 : 1 in v Nemčiji celo 1 : 0,9. V Sloveniji 
torej diplomira iz tehniških ali naravoslovnih ved približno 13 % generacije, potrebovali 
bi pa jih nekje 18 %. 

Ta primanjkljaj se jasno vidi tudi v prostih delovnih mestih za te poklice in predstavlja 
resno oviro za razvoj slovenskega gospodarstva. V družboslovni skupini diplomira prib-
ližno 27 % generacije, kar je nekako 10 % več, kot znašajo realne zaposlitvene možnosti. 
In ravno teh 10 % je glavni vir prekarnih in drugih nestandardnih zaposlitev, ki so socialno 
in etično nezaželene. Celotna zaposlitvena problematika mladih postane še bolj očitna, 
če te nezaposljive družboslovce dodamo k tistim, ki so terciarno izobraževanje vpisali, 
vendar ne dokončali. Tako dobimo oceno, da je v Sloveniji težko ali nezaposljivih kar 45 % 
mlade generacije. To pa je številka, ki bi morala resno skrbeti vse nas, ne samo mladih, in 
jasno govori, da v Sloveniji zelo slabo koristimo naše človeške vire.
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Potrebni ukrepi

Če povzamem ugotovitve predhodnega odstavka, lahko rečem, da neugodni demograf-
ski trendi zmanjšujejo število delovno aktivnega prebivalstva. Tehnološki razvoj – 4. indu-
strijska revolucija ta neugodni demografski trend blaži, seveda pod pogojem racionalne-
ga koriščenja razpoložljivih človeških virov. Ta zadnji pogoj pa v Sloveniji žal ni izpolnjen. 
Glavni vzrok za to je, da šolstvo – vpis v sekundarne in terciarne študijske programe ni 
usklajen s prostimi delovnimi mesti – sedanjimi in pričakovanimi. Delno k slabemu kori-
ščenju človeških virov prispeva tudi nezadostno vseživljenjsko izobraževanje, vendar sem 
prepričan, da to le v manjši meri.

Na osnovi pravkar povedanega sem prepričan, da lahko govorimo o potrebi po nuj-
nosti ukrepov, ki bodo slabe trende zaustavili in jih spremenili v pozitivne. Z ukrepi za 
izboljšanje demografskih trendov se tukaj ne bom ukvarjal, ker te tematike strokovno 
ne pokrivam. Zato bom svoje predloge omejil na zgoraj opisani področji blaženja pos-
ledic negativnih demografskih trendov, to je na hiter in uspešen tehnološki razvoj ter 
boljše koriščenje človeških virov. Ti dve področji sta delno med seboj povezani, saj so 
kvalitetni in smiselno usposobljeni človeški viri osnovni dejavnik tehnološkega razvoja.  
Ker pa se svet, EU in tudi Slovenija sedaj nahajajo v fazi pospešenega tehnološkega ra-
zvoja – v 4. industrijski revoluciji, je smiselno podpreti slovenska podjetja, da so v tem 
trendu uspešna in s tem globalno konkurenčna. Ta podpora bi morala vsebovati tako 
davčne olajšave pri nabavi robotov in opreme AI kot tudi sklada za pospeševanje tehno-
loškega razvoja, ki bi sofinanciral vlaganja v tehnološko modernizacijo slovenskih podjetij 
in usposabljanje zaposlenih za delo z novimi tehnologijami. Verjamem pa, da tu obsta-
ja tudi povratna zanka. Tehnološko napredna in zato globalno konkurenčna slovenska 
podjetja bodo omogočala tudi višji življenjski standard ne samo zaposlenih, ampak vseh 



prebivalcev Slovenije in bodo s tem vsaj blažila negativne demografske trende. Drugi pre-
dlagani sklop ukrepov je namenjen izboljšanju koriščenja človeških virov. Pri tem je treba 
predvsem prilagoditi vpis v državno financirane programe sekundarnega in terciarnega 
izobraževanja potrebam gospodarstva in zaposlitvenim možnostim. S tem naj bi defici-
tarni poklici dobili nov priliv usposobljenih človeških virov in pritisk na delovna mesta v 
suficitarnih poklicih bi se občutno zmanjšal na še sprejemljivo mero.

Sklepna misel

Neugodni demografski trendi zahtevajo sami po sebi ukrepe, ki jih bodo zmanjšali in v 
perspektivi popolnoma odpravili. Vendar je smiselno posledice negativnih demografskih  
trendov vsaj blažiti, če ne že odpravljati s pospešeno tehnološko prenovo gospodarstva – 
robotizacijo in uporabo AI ter racionalnejšim koriščenjem človeških virov. Nekaj ukrepov 
za to je bilo omenjenih v predhodnih odstavkih. Vsekakor uvoz nekvalificirane ali neza-
dostno kvalificirane delovne sile ni smiseln. Tudi če zelo, zelo kratkoročno tu in tam kak 
problem rešuje, dolgoročno probleme, povezane z negativnimi demografskimi trendi, 
samo zaostruje in poslabšuje.
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