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Drago Čepar 

 

Uvod 

 

Inštitut dr. Antona Korošca in Slovenska ljudska stranka sta v sodelovanju z  Združenjem za 

vrednote slovenske osamosvojitve v četrtek 30. januarja ob 17.  uri v prostorih Muzeja VSO  

Cankarjeva cesta 11 v Ljubljani pripravila okroglo mizo Kadrovska vrzel v Sloveniji - Zakaj 

v Sloveniji primanjkuje ljudi v delovni starosti? Okroglo mizo je vodil Janez Podobnik.   

 

Trije uvodničarji (Dr. Drago Čepar, nekdanji državni sekretar za družino: Pred desetletji manj 

otrok, zdaj bistrih glav in pridnih rok. Kako število rojstev in selitve pogojujejo število ljudi v 

delovni starosti?;  Mag. Samo Hribar Milič, Izvršni direktor Gospodarske zbornice Slovenije: 

Kako to čuti gospodarstvo?; Franc Bogovič, Evropski poslanec: Stanje v EU in njenih 

članicah.) so vsak na svojem področju predstavili zaskrbljivo stanje. Njihova izvajanja so z 

različnih vidikov dopolnili razpravljalci Branko Meh, Primož Jelševar, Anton Bogataj, Anton 

Grabeljšek, Žare Pregelj, Velislav Žvipelj in Matjaž Gams. 

 

Pričujoči zbornik prinaša prispevke uvodničarjev in tistih razpravljalcev, ki so jih poslali, in 

sicer brez dodatnega lektoriranja, v istem vrstnem redu, kot so bili podani na okrogli mizi. 

Vsem avtorjem se iskreno zahvaljujem za prizadevno sodelovanje in pripravo prispevkov. 

 

Nova24TV je o okrogli mizi pripravila izčrpno poročilo, dogodek pa je tudi v celoti posnela; 

posnetek je dosegljiv na spletni strani https://www.youtube.com/watch?v=de35lT7lzOI 

 

Družina je v št. 6, dne 9. februarja o okrogli mizi objavila poročilo na celi strani izpod peresa 

Bogomirja Štefaniča z naslovom Kdo bo delal? Okrogla miza o pomanjkanju »bistrih glav in 

pridnih rok«. 

 

Uvodne prispevke in razprave ter poročila o okrogli mizi so objavili spletni časopis Slovenec, 

spletna stran SLS in spletna stran Inštituta dr. Antona Korošca. 

 

 

SLS ima edina od slovenskih strank stoletno obzorje v preteklost, zato tudi v prihodnost. 

Gledamo preko zaključka enega vladnega mandata in vabimo k skŕbi za dolgoročni razvoj in 

obstoj Slovenije in slovenstva.  Zato smo že leta 2017 pripravili okroglo mizo »Koliko nas 

manjka? Ali vlada skriva načrte za priseljevanje več kot 10 000 tujcev letno?« (Glej Slovenski 

čas, januar 2018). Leta 2018 je selitveni prirast tujcev znašal 17 169 oseb. Vlada pa nič! 

Nujno je bilo na problem ponovno in bolj odločno opozoriti  ter zbuditi razpravo in 

zavedanje o velikosti pomanjkanja ljudi v delovni starosti v Sloveniji.  Januarsko srečanje 

predstavlja prvi korak te razprave in daje poudarek prikazu stanja s količinskimi podatki .  

Grobi vtis o velikosti kadrovske vrzeli daje podatek, da bo primanjkljaj starejših od 25 let in 

mlajših od 58 let iz naslova premajhnega števila rojstev od leta 1980 dalje, na začetku leta 

2039 znašal 310 tisoč oseb in se bo do leta 2045 še povečeval. Dodati je treba negativno 

bilanco selitev državljanov, saj se je od leta 2012 do 2018 izselilo 37.261 državljanov RS več, 

kot se jih je priselilo. 

https://www.youtube.com/watch?v=de35lT7lzOI
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Slovenijo čakata dve nalogi. Prva je, z ukrepi družinske politike in drugimi vzpodbudami 

povečati število rojstev (kateremu Bela knjiga o pokojninah (MDDSZEM, 2016) napoveduje, 

da bo »do leta 2030 upadalo«) tako, da bo čez petindvajset in več let primanjkljaj bistrih glav 

in pridnih rok manjši.  

Druga nič manj pomebna naloga, ki jo naslavlja naša okrogla miza,  pa je, zagotoviti dovolj 

ljudi v delovni starosti za gospodarsko in narodno preživetje do leta 2045.  Okrogla miza in 

vladni dokumenti so prinesli predloge možnih ukrepov, kot na primer: povečevanje stopnje 

delovne aktivnosti  (skrajšati čas šolanja,  spodbujati daljšo delovno aktivnost - podaljšati 

delovno dobo in starost za upokojevanje, aktivna politika zaposlovanja za brezposelne, 

spremembe v šolstvu…); zmanjšanje odseljevanja in spodbujanje vračanja izseljenih 

državljanov Slovenije; spodbujanje priseljevanja slovenskih izseljencev in zdomcev ter 

njihovih potomcev;  zmanjšanje kadrovskih potreb z dvigom produktivnosti z avtomatizacijo, 

robotizacijo in boljšo organizacijo; načrtna  imigracijska politika (sporazumi za zaposlovanje 

s tretjimi državami, spodbujanje priseljevanja zaradi zaposlitve, zagotavljanje možnosti za 

integracijo tujcev, …).  

Da bi omogočili argumentirano politično razpravo in odločanje, je treba najprej oceniti 

velikost primanjkljaja ljudi v delovni starosti in kadrovske vrzeli  za naslednjih 5, 10, 20, 30 

let ter gospodarske in družbene posledice (krčenje gospodarstva, prihodki proračuna, 

pokojnine, zdravstvo, šolstvo, …) tega primanjkljaja; potem pa zdravilnih ukrepov ne le 

našteti, ampak jih podrobneje opisati in konkretizirati. Povedati njihovo ceno in doseg. Koliko 

lahko prinese večanje delovne aktivnosti, koliko spremembe upokojitvene zakonodaje,  koliko 

avtomatizacija…?  Iz katerih držav je možno pričakovati ljudi, ki jih potrebujemo?   

Strokovne zmogljivosti za pripravo teh ocen  imajo različni državni organi, posebej vladni 

uradi. 

Organizatorji okrogle mize so 30. januarja za čez pol leta najavili drugi korak v tej razpravi – 

pogovor o rešitvah in ukrepih.  Potem je prišel virus in organizatorji ne bodo mogli 

pripraviti tega pogovora v obljubljenem roku.  Prav zaradi virusa, ki gotovo ne bo zvišal niti 

števila rojstev, niti števila delavoljnih in dela sposobnih ljudi, je taka vsebinska javna razprava 

na osnovi dejstev in podatkov še bolj nujna za naš kratkoročni in dolgoročni razvoj in obstoj. 

Na osnovi razprave pa odločni ukrepi. 

 

20. aprila 2020                                                                                                  Drago Čepar   
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Drago Čepar 

Župana pa ni! 

O primanjkljaju bistrih glav in pridnih rok 

  

»No, ali vidiš, trma trmasta,« pravi župan pastirju, »policaj je brez ovce, osemnajst jih je!« 

Pa se je zakregal pastir: »Kaj me briga policaj! Devetnajst jih je! Policaj je šema, zakaj ni 

zgrabil ovce prej in v pravem času, dokler jih je še kaj bilo!« (Fran Milčinski, O županu, 

pastirju in ovcah). 

Ko je butalski pastir prignal domov osemnajst ovac namesto devetnajstih, kolikor jih je gnal 

na pašo – trdil pa je, da so vse –, sta se z županom dogovorila za preizkus. Če bo šestnajst 

občinskih mož, župan, policaj in pastir zgrabilo vsak svojo ovco, so vse, če bo kdo ostal brez 

ovce, pa ne. Zgodba tako prisrčno postavlja ogledalo slovenski prebivalstveni resničnosti, da 

si ne morem kaj, da je ne bi uporabil za rdečo nit tega zapisa. 

Ravnanje po pastirjevi logiki 

S pomanjkanjem ljudi na posameznih področjih se soočamo po pastirjevi logiki. Na tehniko 

se jih vpiše premalo, ker jih pobere FDV. Mojstra ne moreš dobiti, ker gre vse študirat. 

Družinskih zdravnikov ni, ker specializirajo kirurgijo. Zame jih ni, ker mi jih poberejo drugi. 

Prej in bolj se potrudi, pa boš imel dovolj natakarjev, zidarjev, varilcev, kardiologov, 

informatikov, prevzemnikov kmetij in inženirjev! Kot so se možje v tej zgodbi pognali za 

ovcami, se morajo tudi slovenske šole, fakultete, bolnišnice, podjetja, Slovenska vojska … na 

stojnicah, v medijih in na dnevih odprtih vrat s sladkorčki ter obljubami poganjati za dijaki, 

študenti ter temi z diplomami in izkušnjami. 

Župan je občinske ovce prvi preštel in je vedel, da bo – naj vsak mož še tako vneto išče svojo 

ovco – nekdo ostal praznih rok. Gotovo je potem poskrbel, da so manjkajočo ovco poiskali. V 

Sloveniji pa »župana« ni: ni človeka na primernem položaju, niti državne ustanove, ki bi z 

odgovornostjo do razvoja in obstoja naroda in države pravi čas seštela potrebe in vire, 

ugotovila, kako strašno dosti nas manjka, ter odpravljanju tega primanjkljaja dala največjo 

prednost. 

Če bi tak župan bil leta 2013, bi začel bíti plat zvona: ker bi izračunal, da bo iz naslova 

premalo rojstev od leta 1980 dalje na začetku leta 2019 primanjkljaj starejših od 25 let in 

mlajših od 58 let enak 92 tisoč, v začetku leta 2029 že 217 tisoč, v začetku leta 2039 pa 310 

tisoč oseb, kar je ogromnih 36 % od 856 tisoč zavarovancev leta 2012; ker bi ugotovil, da se 

je selitveni primanjkljaj državljanov Republike Slovenije, ki je od leta 2000 do 2011 znašal 

povprečno 983 oseb letno (skupaj 11.799), leta 2012 povečal na 5.450 oseb. 

Leta 2019 bi bíl plat vseh zvonov vključno z navčkom, saj bi ugotovil, da se je selitveni 

primanjkljaj državljanov od leta 2012 do 2018 nadaljeval s povprečno hitrostjo 5.323 letno in 

smo v teh sedmih letih izgubili 37.261 državljanov RS, v Beli knjigi o pokojninah 

(MDDSZEM, 2016) pa bi prebral, da bo že takó dosti premajhno število rojstev »do leta 2030 

upadalo«. 
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Vrh ledene gore 

Okrogla miza SLS »Koliko nas manjka?« leta 2017 je imela izzivalen podnaslov: »Ali vlada 

skriva načrte za priseljevanje več kot 10.000 tujcev letno?« (Slovenski čas, januar 2018). Leta 

2018 je selitveni prirast tujcev znašal 17.169 oseb. 

Mirela Žnidarec pravi: »Prav bizarno je poslušati razlage o viziji razvoja slovenskega 

turizma, ki pa ne vključuje resne strategije, kako poskrbeti za ključni dejavnik tega razvoja – 

delavce« (J. Porenta, M. Grgič, Turizem, Delo, 28. junija 2019). To velja tudi za gospodarstvo 

na splošno. 

»S pomanjkanjem ustreznih kandidatov za zaposlitev se sooča skoraj polovica delodajalcev. V 

skupini velikih delodajalcev se s tovrstnimi težavami srečujeta skoraj dve tretjini 

delodajalcev« (Napovednik zaposlovanja 2019/II za prvo polletje 2020, Zavod RS za 

zaposlovanje, 2019 – Napovednik). V 40 % primerih se na njihov razpis ni prijavil noben 

kandidat, 21 % delodajalcev je zaradi pomanjkanja kadrov moralo zavrniti naročila. 

Delodajalci v prvi polovici leta 2020 načrtujejo 31.600 novih zaposlitev. Napovednik ne pove, 

koliko iskalcev dela bo zmanjkalo leta 2020, če jih bodo delodajalci tudi v drugem polletju 

potrebovali približno toliko kot v prvem. Ob dejstvu, da je letni priliv iz naslova rojstev pred 

25 leti manj kot 20.000 letno, bi ocena pomenila potrebo po dvakrat večjem priseljevanju 

tujcev glede na leto 2018 in hude težave za gospodarstvo. 

Predsednik uprave Merkurja Blaž Pesjak pravi: »… če bi se sistemsko lotili reševanja 

takšnega bega možganov, bi lahko v Merkurju dosegali dvojno prodajo« (Petra Kovič, 

Merkur je izjemna investicijska priložnost, Delo, 23. avgusta 2019). 

To je le vrh ledene gore. Iz že zapisanega je razvidno, da bo čez deset, dvajset, trideset let 

nekajkrat slabše, če ne bo takojšnjih odločnih ukrepov. V vladi in njenih uradih pa vztraja 

neverjetna odsotnost pogleda za nekaj let naprej, zavesti o nujnosti takojšnjega ukrepanja in 

nezavedanje ogromnosti težave. 

Zavod RS za zaposlovanje kot najbolj spodbudne napovedi označi tiste, ki kažejo največji 

primanjkljaj delavcev (glej Napovednik, str. 1). 

»Prilagoditev demografskim spremembam« 

V Strategiji razvoja Slovenije 2030, ki jo je Vlada RS sprejela leta 2017 (SRS 2030), vlada ne 

samo, da ne sešteje primanjkljaja bistrih glav in delavnih rok za uresničitev njenih načrtov, 

ampak – čeprav olepševalno – zapiše, da se »zaradi pomanjkanja ustrezne delovne sile lahko 

tudi pomembno zmanjša sposobnost za hitrejši gospodarski napredek« (SRS 2030; str. 12). Iz 

zgradbe in vsebine dokumenta ni videti zavedanja, da so gospodarstvu potrebni ljudje. V 

nobeni strateški usmeritvi, razvojnem cilju, nobenem izmed 30 številčnih ciljnih kazalnikov 

ne pokaže zavedanja ogromnosti grožnje pomanjkanja ljudi v delovni starosti in ne poda 

številčne ocene zanj. Celo pri cilju Gospodarska stabilnost je problematika primanjkljaja ljudi 

v delovni starosti odsotna. 

V Poročilu o razvoju 2019 (Poročilo), ki predstavlja spremljanje usmeritev, ciljev in 

kazalnikov SRS 2030, UMAR leta 2019 predstavi 70 kazalnikov uspešnosti, vendar niti eden 

ne meri ali ne napoveduje števila dela voljnih ljudi. Med njimi zaman iščemo na primer 
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totalno mero rodnosti, selitvena prirasta državljanov in tujcev, razmerje med zavarovanci in 

upokojenci, stopnjo samooskrbe s kadri. 

V Glavnih ugotovitvah in priporočilih ne nasloví primanjkljaja delavcev, ampak demografske 

spremembe. In predlaga »prilagoditev demografskim spremembam«, (str. 7) s petimi 

politikami, od katerih le zadnja – zagotavljanje zadostnega obsega delovne sile – kaže na 

deklarativno zavedanje problema; ne zapiše in ne ovrednoti pa konkretnih ukrepov za to 

zagotavljanje in ne kaže volje niti načrtov, da bi na demografske spremembe vplivali. Pri 

povzetku gospodarstva jih komaj z eno besedo omeni, nekaj vrstic jim posveti v povzetkih 

drugih poglavij. Na strani 35 zapiše, da se bodo »izdatki, povezani s staranjem, po projekcijah 

do leta 2060 povečali za 6,9 o. t. BDP in do leta 2070 za 6,0 o. t. BDP, kar je eno višjih 

povišanj med državami EU«, in da sodimo »med države s pričakovanim zelo visokim 

povečanjem izdatkov, povezanih s staranjem prebivalstva«. Biti pa moraš zelo pozoren, da iz 

grafa na strani 36 razbereš, da projekcije javnih izdatkov 2016–2070, povezanih s staranjem, 

Slovenijo postavljajo na tretje najslabše mesto v EU, za Luksemburgom in Malto. 

V 167 strani dolgem dokumentu posvetí oceni primanjkljaja delavcev en odstavek (vendar ne 

pri gospodarstvu), v katerem zapiše, da »tudi ob pozitivnih neto migracijah … okoli štiri tisoč 

oseb na leto bo po projekcijah do leta 2030 prišlo do zmanjševanja aktivnega prebivalstva v 

povprečju za 10 tisoč oseb na leto.« Med predlaganimi »zdravili« najdemo tudi »migracijsko 

politiko za lažje privabljanje tuje delovne sile«, a nobenega ovrednotenega ukrepa, posebej ne 

dolgoročnega.  

Potrebujemo dolgoročnejši pogled od vladnega 

Dokler vsaka članica sama skrbi za svoje bolnike in upokojence, ni pričakovati, da bi za njen 

primanjkljaj poskrbel kak »župan« na ravni EU. Drugače je v posameznih članicah, med 

katerimi so velike razlike. General De Gaule je v Franciji že pred 70 leti z družinsko politiko 

poskrbel, da primanjkljaja danes skoraj ni. Tudi drugod znajo »župani« svoje prešteti in 

sprejeti ukrepe, ki predstavljajo vabilo našim desettisočim, naj še naprej zapuščajo domovino, 

in oviro za prihod tistih, ki jih mi vabimo. 

Potrebujemo dolgoročnejši pogled od vladnega, voljo do dejavne vloge v prebivalstvenem 

razvoju ter skupno zavedanje in soglasje, da pri tako velikem primanjkljaju ne gre le za 

razvoj, temveč za obstoj. Za odpoved obstoju smo v preteklosti že prejemali predloge, pa smo 

jih zavrnili in našli voljo za pot v življenje. Tudi tokrat jo bomo.  

Drago Čepar 

Podatki o rojstvih in selitvah so iz objav Statističnega urada RS, o zavarovancih iz objav 

ZPIZS. 

Opomba: Članek je bil najprej objavljen  v prilogi Družine, Slovenski čas št. 117, tu pa ga 

objavljamo namesto avtorjevega uvodnega prispevka na okrogli mizi Kadrovska vrzel v 

Sloveniji, ker vsebuje vse v njegovem uvodnem prispevku prikazane podatke.  Uredniku g. 

Bogomirju Štefaniču se zahvaljujemo za soglasje za objavo članka na naši strani in mu 

čestitamo za “njegovih” 100 številk Slovenskega časa.  

 

O avtorju: Univerzitetna diploma iz matematike, magisterija iz operacijskih raziskav in 

političnih ved, doktorat iz informacijskih in upravljalskih znanosti; dvajset let na Inštitutu 
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Jožefa Štefana, državni sekretar za družino, direktor vladnega urada za verske skupnosti, 

ministrstvo za obrambo; dva mandata član Strokovnega sveta RS za vzgojo in izobraževanje, 

dva mandata ljubljanski mestni svetnik.  
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Samo Hribar Milič 

Kako  kadrovsko vrzel občuti gospodarstvo 

Inštitut dr. Antona Korošca je skupaj s Slovensko ljudsko stranko organiziral zanimivo 

okroglo mizo o kadrovski vrzeli v Sloveniji in o tem, kaj lahko storimo, da ta problem 

zmanjšamo. Naj predstavim, kako ta problem ocenjujemo v gospodarstvu. 

Demografski primanjkljaj bo na dolgi rok postal velik problem 

V generaciji, ki ji pripadam, se je rodilo v Sloveniji preko 30.000 otrok in tako je bilo vse do 

srede osemdesetih let. V zadnjih 20 letih se v Sloveniji vsako leto rodi okoli 20.000 otrok ali 

celo manj. Nizka stopnja zaposelnosti starejših od 55 let je do sedaj prikrivala posledice tega 

enormnega razkoraka. Vendar se stopnja zaposlenosti starejših v zadnjih letih močno dviguje, 

zaradi dobre kondicije gospodarstva pa imamo visoke stopnje rasti zaposlenosti tako v 

gospodarstvu kot v javnem sektorju. Tako bomo v letošnjem letu približno 20 tisočim, ki se 

bodo upokojili, dodali še potrebo po približno 18.000 novim zaposlenim – potrebovali bomo 

torej blizu 40 tisoč novih delavcev, kot rečeno, ne le v gospodarstvu, v vseh sektorjih. Šole pa 

bo zaključilo približno 18 tisoč mladih. Nekateri med njimi tudi z izobrazbo oz. 

kompetencami, po katerih v Sloveniji (še?) ni povpraševanja. Kadrovske menedžerje v vseh 

sektorjih boli glava, ker se zavedajo, s kakšnimi težavami bodo nadomestili odhajajoče oz. 

nove potrebe po delavcih. Če smo še pred nekaj meseci zaskrbljeno spremljali gibanja v 

nemškem gospodarstvu in analizirali posledice trgovinske vojne in se pripravljali na 

zmanjšanje naročil, so se razmere umirile, napovedi pa popravile in tako imajo tudi slovenska 

podjetja po večini še dovolj naročil. Zaradi pomanjkanja kadrov pa marsikje načrtno 

upočasnjujejo rast, selijo proizvodnjo ali pa tudi podjetja v tujino, procesi pa samo še 

pospešujejo avtomatizacijo in digitalizacijo poslovanja. Ampak, kdorkoli načrtuje širitev 

poslovanja v Sloveniji, tudi nove tuje neposredne investicije, računa s tem, da bo moral 

potrebne kadre bodisi izpeljati podjetjem v Sloveniji z boljšimi pogoji, bodisi jih pripeljati iz 

tujine. In naj še enkrat opozorim na neskladje med potrebami po delavcih in prilivom iz 

izobraževanja – lista deficitarnih poklicev, kjer je mnogo več povpraševanja kot ponudbe, se 

vsako leto širi, mnogi mladi se tudi izseljujejo, niso pripravljeni delati v štirih izmenah, 

določenih dejavnostih, tudi v javnem sektorju. Obstaja sploh kakšna rešitev, kako se spoprijeti 

s temi problemi? 

Še najmanj lahko računamo na višjo nataliteto. Namreč, nizka rodnost, ki jo imamo v 

Sloveniji, je celo nadpovprečna v Evropski Uniji in tudi nekatere zelo tradicionalne države z 

konzervativnimi politikami, kot sta sosednji Italija in Hrvaška, imata precej nižjo stopnjo 

rodnosti kot Slovenija. Nizka rodnost je neposredno močno povezana z razvitostjo. Medtem, 

ko imamo v Sloveniji in Evropski uniji praktično nerešljive težave z upadanjem prebivalstva, 

imamo v preostalem delu sveta eksplozijo rasti, ki naj se ne bi ustavila, dokler se ne bo število 

prebivalcev približalo 12 miliardam. Res pa je, da bi s kvalitetnejšo in načrtnejšo 

stanovanjsko politiko rodnost v Sloveniji lahko povečali, ampak rezultati bodo vidni šele čez 

desetletja. Kaj pa na krajši rok? 

Potrebna je drugačna politika zaposlovanja in šolanja 

Predvsem v gospodarstvu bomo z novimi tehnologijami, digitalizacijo procesov, 

fleksibilnostjo in šrišimi kompetencami zaposlenih v prihodnje zmanjšali potrebe po dodatnih 

zaposlitvah. S programi aktivne politike zaposlovanja, z dodatnim usposabljanjem in 
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preusposabljanjem bi lahko vrnili na trg tudi mnoge, ki so sedaj brezposleni. Veliko kadrov 

izgubimo tudi zaradi predolgega časa šolanja, potrebne bodo tako vzpobude za hitrejše roke 

izobraževanja kot tudi zaostrenejši pogoji za predolgo šolanje. Okrepiti moramo pomen 

dualnega izobraževanja na vseh stopnjah, povečati vpis na poklicnem in tehničnem 

izobraževanju in omejiti na družboslovnem in humanističnem. Seveda to ne pomeni, da bi 

odpravili netehnične programe, kar prehitro in neargumentirano komentirajo zagovorniki 

stanja kot ga imamo. In podaljšati bomo morali delovno dobo. Upokojujemo se med 

najmlajšimi v Evropski uniji, predvsem pa prehitro, že ob prvem izpolnjenem pogoju za 

upokojitev. V vseh sektorjih in še posebej v javnem sektorju bomo morali spremeniti prakse 

vodenja in urejanja delovnih in medsebojnih odnosov, da ne bodo ljudje bežali v pokoj. 

Potekajo že številni programi promocije kvalitetnih odnosov, kot npr. družini prijazno 

podjetje in pd., vendar nas čaka še pomemben izziv, da spremenimo tudi vrednote in osebno 

kulturo proti večji strpnosti in sobivanju. V nekaterih podjetjih in ustanovah po Evropi imajo 

posebne kodekse za delo starejših, ki opredeljujejo določena dela kot rezervirana za starejše – 

npr. v muzejih, pomoč na domu in pd. 

In seveda, potrebujemo tujo delovno silo. Ne le za to, ker nas je premalo, temveč tudi za to, 

ker za določene poklice v Sloveniji ni in verjetno ne bo dovolj interesa. Načrtna migracijska 

politika pa mora zagotoviti, da bomo dobili pravočasno potrebne kvalitetne kadre. Ni vse 

slabo, kar imamo, nasprotno, v zadnjem času smo naredili nekaj pravih korakov s sporazumi o 

zaposlovanju, s promocijo Slovenije za tuje delavce, ampak to je le prvi korak. 

Naj na koncu opozorim še na mit, da zaradi slabih razmer vse več najbolj perspektivnih 

zapušča Slovenijo. Dejstva tega ne potrjujejo. Kljub temu, da se je delež mladih s terciarno 

izobrazbo, ki gredo v tujino, povečal, se še vedno iz Slovenije izseljuje precej manj 

izobražencev kot je evropsko povprečje. Manj kot vsak deseti, ki diplomira, gre iskat 

priložnost v tujino. Mi v gospodarstvu bi si želeli, da jih gre bistveno več, saj bodo tam dobili 

nova znanja, izkušnje, pogled in samozavest. In da bi k nam prišlo še več izobražencev iz 

tujine. Le tako bomo povečali svojo prodornost in učinkovitost. Problem pa imamo, ker se jih 

premalo vrne, ker v tujini ostanejo kar za dalj časa, za stalno. To pa je velika izguba za našo 

prihodnost, ki pa bi jo lahko zmanjšali že z učinkovitejšo stanovanjsko politiko. Potrebno pa 

bo izboljšati tudi odnos do podjetništva, talentov, izjemnosti in odličnosti, saj smo 

nenaklonjenost tem kategorijam v zadnjem času celo povečali. 

Samo Hribar Milič 

 

O avtorju: Samo Hribar Milič, izvršni direktor na GZS je magister sociologije. Na svoji 

zaposlitveni poti je bil vrsto let generalni direktor Gospodarske zbornice Slovenije, pred 

tem  generalni sekretar združenja delodajalcev Slovenije, direktor agencije Pristop, direktor 

področja aktivna politika zaposlovanja na zavodu republike Slovenije za zaposlovanje, svojo 

poklicno pot pa je začel kot  novinar na radiu Študent. 
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Franc Bogovič 

DEMOGRAFSKA GIBANJA IN SPREMEMBE – stanje v EU in njenih državah 

članicah 

 

1. Uvod 

Demografska gibanja in demografske spremembe so stalnica v razvoju človeštva. A zlasti 

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 vse možnosti za 

pozitiven razvoj v podeželskih, odročnih, gorskih in revnejših območjih. Na drugi strani tudi 

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 prihodnosti, 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, izobraževanju, na področju socialnega varstva in zagotavljanja 

storitev starejšim, javnih izdatkih in stanovanjskem, prostorskem ter regionalnem področju. 

Na trgu dela bo namreč zmanjševanje števila delovno sposobnih v naslednjih desetih letih 

postalo glavni omejitveni dejavnik za gospodarsko rast. Slednje bo zagotovo sililo tudi v 

prenovo in reformo izobraževalnega sistema. Demografska gibanja in posledice staranja 

prebivalstva bodo vplivale tudi na zmanjšanje virov financiranja in povečanje izdatkov za 

socialno zaščito in pokojnine, ob hkratnem vse večjem povpraševanju po zagotavljanju 

zdravstvenih in drugih storitev za starejše. Ob tem se bodo razumljivo spreminjale tudi 

potrebe na področju stanovanjske, prostorske in regionalne politike. 

2. 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 največji 

porast števila prebivalstva do leta 2050 pričakovati predvsem v Afriki in Aziji. Evropa je na 

drugi strani že sedaj kontinent z najstarejšo populacijo in bo imela do leta 2050 po napovedih 

več kot 25 odstotkov celotne populacije starejše od 65 let.[1] 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 milijonov ljudi.[2] 

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 na drugi strani 

število ruralnega prebivalstva upadlo (na manj kot 3 milijarde ljudi). Tudi v bolj razvitih 

regijah, kot so: Evropa, Severna Amerika, Avstralija, Japonska in Nova Zelandija, se bo 

povečalo zlasti število urbanega prebivalstva (na cca. 1.2 milijarde), medtem ko bo število 

ruralnega prebivalstva upadlo (na manj kot 200 milijonov).[3] Iz navedenega gre razbrati, da 

https://www.slovenec.org/2020/02/13/franc-bogovic-demografska-gibanja-in-spremembe-stanje-v-eu-in-njenih-drzavah-clanicah/#_ftn1
https://www.slovenec.org/2020/02/13/franc-bogovic-demografska-gibanja-in-spremembe-stanje-v-eu-in-njenih-drzavah-clanicah/#_ftn2
https://www.slovenec.org/2020/02/13/franc-bogovic-demografska-gibanja-in-spremembe-stanje-v-eu-in-njenih-drzavah-clanicah/#_ftn3
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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 bolj razvite predele in selitve iz ruralnih v 

urbana središča. 

3. Trendi v EU in po posameznih državah članicah 

V Evropski Uniji in posameznih državah članicah je mogoče opaziti naslednje demografske 

trende:[4] 

– Upad števila rojstev – ta trend se med posameznimi državami v EU sicer razlikuje; v 

Franciji je namreč rodnost še vedno razmeroma visoka, in sicer s povprečjem 1,9 

živorojenega otroka na žensko. Na drugi strani je na Malti rodnost najnižja z 1,25 

živorojenega otroka na žensko. 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 državah članicah, ki kažejo na razlike v rodnosti:[5] 

– Opazno staranje prebivalstva – statistike kažejo, da je Evropa trenutno kontinent 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 milijonov 

delovno aktivnih evropskih državljanov živelo v drugi državi članici, kot v tisti, v kateri so se 

rodili. Razlogi za takšno stanje so slabši pogoji za življenje 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 Evrope.[6] 

3.1. Primeri posameznih držav članic EU  

NEMČIJA – Nemčija se zlasti v zadnjih letih sooča z drastičnim staranjem prebivalstva na 

eni in nizko rodnostjo na drugi strani. Po napovedih bo že leta 2025 Nemčiji primanjkovalo 

5,5 milijona kvalificiranih delavcev.[7] Uradni podatki sicer kažejo, da je stopnja 

priseljevanja v Nemčijo še vedno zelo visoka, zlasti iz tretjih držav članic. Zgolj v letu 2017 

je bilo v EU namreč izdanih 3,1 milijonov dovoljenj za prebivanje državljanom tretjih držav 

članic, od tega je bilo 17 odstotkov vseh dovoljenjizdanih samo v Nemčiji. Se pa Nemčija, 

enako kot ostale države 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.[8] Nemčija je že razkrila svoje uradne podatke, na podlagi katerih za vzdrževanje 

svojega 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 

domačega, zlasti mladega in delovno aktivnega prebivalstva. Kljub vsemu trenutno število 

prebivalstva Poljske (še) ne upada drastično, saj Poljska beleži tudi veliko priseljencev, zlasti 

iz Ukrajine. Tako je bilo za primerjavo v letu 2017 v celotni EU izdanih 3,1 milijonov 

dovoljenj za prebivanje državljanom tretjih držav članic, od tega je bilo kar 22 odstotkov vseh 

https://www.slovenec.org/2020/02/13/franc-bogovic-demografska-gibanja-in-spremembe-stanje-v-eu-in-njenih-drzavah-clanicah/#_ftn4
https://www.slovenec.org/2020/02/13/franc-bogovic-demografska-gibanja-in-spremembe-stanje-v-eu-in-njenih-drzavah-clanicah/#_ftn5
https://www.slovenec.org/2020/02/13/franc-bogovic-demografska-gibanja-in-spremembe-stanje-v-eu-in-njenih-drzavah-clanicah/#_ftn6
https://www.slovenec.org/2020/02/13/franc-bogovic-demografska-gibanja-in-spremembe-stanje-v-eu-in-njenih-drzavah-clanicah/#_ftn7
https://www.slovenec.org/2020/02/13/franc-bogovic-demografska-gibanja-in-spremembe-stanje-v-eu-in-njenih-drzavah-clanicah/#_ftn8
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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.[9] 

ROMUNIJA, BOLGARIJA, ESTONIJA, LATVIJA, LITVA, ITALIJA, 

PORTUGALSKA  – Navedene države vse od vstopa v EU dalje beležijo vse večji upad 

prebivalstva, zlasti zaradi odseljevanja državljanov v ostale države članice EU, saj število 

odseljenih bistveno 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 

https://www.slovenec.org/2020/02/13/franc-bogovic-demografska-gibanja-in-spremembe-stanje-v-eu-in-njenih-drzavah-clanicah/#_ftn9
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v drugih državah članicah EU živelo 9.5 odstotkov Romunov, v letu 2018 pa je ta odstotek 

znašal že 21.3 odstotkov. Uradne napovedi kažejo, da se bo v Romuniji v obdobju od 1989 do 

2050 prebivalstvo zmanjšalo za kar 30,19 odstotkov. S še večjim upadom prebivalstva in 

izseljevanjem se sooča Bolgarija, za katero je predvideno, da bo po napovedih v obdobju od 

leta 1989 do 2050 izgubila kar 38,68 odstotkov celotnega prebivalstva.[10] 

4. Zahodni Balkan 

Demografska gibanja in demografske spremembe zlasti v zadnjih letih še posebej spreminjajo 

tudi strukturo prebivalstva in s tem celotnega območja na predelu Zahodnega Balkana, kamor 

štejemo zlasti 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 kraje. 

K temu botrujejo zlasti 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 iz Balkana mimo Slovenije, neposredno v Avstrijo in Nemčijo, 

in tudi trend sekundarnih selitev balkanskih družin po nekaj letih bivanja v Sloveniji naprej 

proti severu, zlasti proti Nemčiji. Iz regije Zahodnega Balkana tako Slovenija ne more več 

pričakovati množičnih selitev v Slovenijo, ki bi pripomogle k vzdržnosti našega gospodarstva. 

Zadnji podatki in prognoze kažejo, da bo v obdobju od 1989 do 2050 na območju Zahodnega 

Balkana največje izseljevanje in upad prebivalstva zabeležila Bosna in Hercegovina (kar 

28,57 odstokov), Srbija (kar 23,81 odstotkov), Hrvaška (kar 22,42 odstotkov), Albanija (kar 

18,15 odstotkov) in Kosovo (kar 11,22 odstotkov).[11] 

5. 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, Discover EU, 

itd.,[12] 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 nazaj 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, pač pa ostajajo 

v urbanih univerzitetnih središčih. Gre za tako imenovani »beg možganov«, ko država ali 

ruralna podeželska okolja izgubljajo izobražene, sposobne, mlade, ambiciozne ljudi, ki bi 

sicer lahko v največji možni meri doprinesli k razvoju svojega okolja. 

Glede na to, da iz tujine poznamo tudi primere dobrih praks, ko se mladi tudi po šolanju v 

tujini radi vračajo nazaj domov[13] in s svojimi novimi znanji in izkušnjami bogatijo domače 

gospodarstvo, bi bilo podobno politiko treba implementirati tudi v Slovenji in namesto 

»bega« poskrbeti za »kroženje možganov«. Slednje bi lahko zagotovili z ustvarjanjem pravih 

možnosti in priložnosti za mlade, ponujenimi konkretnimi rešitvami glede zaposlovanja, 

https://www.slovenec.org/2020/02/13/franc-bogovic-demografska-gibanja-in-spremembe-stanje-v-eu-in-njenih-drzavah-clanicah/#_ftn10
https://www.slovenec.org/2020/02/13/franc-bogovic-demografska-gibanja-in-spremembe-stanje-v-eu-in-njenih-drzavah-clanicah/#_ftn11
https://www.slovenec.org/2020/02/13/franc-bogovic-demografska-gibanja-in-spremembe-stanje-v-eu-in-njenih-drzavah-clanicah/#_ftn12
https://www.slovenec.org/2020/02/13/franc-bogovic-demografska-gibanja-in-spremembe-stanje-v-eu-in-njenih-drzavah-clanicah/#_ftn13
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spodbujanjem ohranitve enakomerne demografske poseljenosti Slovenije, ustvarjanjem za 

mlade privlačnih projektov na podeželju, ipd. Zlasti pa bi bilo treba modificirati in posodobiti 

izobraževalni sistem, s katerim 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 

prakse, 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. 

 

6. Skupni predlogi reševanja problematike 

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, 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 aktivnih iz 

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 

zagotavljanjem evropskih sredstev za zagotovitev enakomernega razvoja podeželja se sicer 

poskuša upočasniti ta proces, vendar takšen pristop ne predstavlja 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 spodbujali mlade k ustvarjanju družin in povečevanju rodnosti. Enako bi se moralo 

poskrbeti za ustrezno stanovanjsko politiko, s katero bi se ustrezna pomoč ponudila zlasti 
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mladim družinam, kar bi imelo pozitivne učinke tudi na povečanje rodnosti. Poskrbeti bi bilo 

treba tudi 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 v 

domačih okoljih. Dejstvo je namreč, da bo zgolj ohranjeno in poseljeno podeželje, z 

zagotovljenimi 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 je bila kot izredno pomembna in trajnostno 

naravnana prepoznana tudi s strani evropskih institucij. Izboljšati bi bilo treba tudi 

izobraževalni proces, v okviru katerega bi bilo nujno treba zagotoviti večjo povezavo med 

izobraževanjem in potrebami na trgu dela. 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 

doprineslo k zmanjševanju kadrovske vrzeli in vzdržnemu gospodarskemu razvoju. Potrebna 

bi bila tudi ustrezna reformirana strategija zaposlovanja, trga dela, podpora malim in srednjim 

ter družinskim podjetjem in nenazadnje tudi ustrezna integracija priseljencev, s čimer bi se 

preprečile nadaljnje sekundarne selitve in zgradil ustrezen občutek pripadnosti in vključenosti 

v družbo. 

Franc Bogovič 
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O avtorju: Franc Bogovič je evropski poslanec iz vrst SLS/EPP že od leta 2014. V EP  je 

član Odbora za regionalni razvoj ter podpredsednik Delegacije pri stabilizacijsko-

pridružitvenem parlamentarnem odboru EU-Srbija; v Odboru za kmetijstvo in razvoj 
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član. Od leta 2013 do 2014 je bil predsednik Slovenske ljudske stranke, v letih 2012 in 2013 

minister za kmetijstvo in okolje, dvakrat zapored izvoljen kot poslanec SLS v Državni zbor RS, 
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Branko Meh 

Kako kadrovsko vrzel čutijo obrtniki in podjetniki? 

S problematiko pomanjkanja kadra v obrti in podjetništvu se soočamo že vrsto let. Obrtno-

podjetniška zbornica Slovenije tesno sodeluje z izobraževalnimi institucijami, saj si želimo, da 

bi zagotovili kader in spodbudili mlade, da se odločijo za obrtne poklice.  

Osebno menim, da migranti niso rešitev, da bi zapolnili to kadrovsko vrzel. Mlade v Sloveniji 

bi morali spodbuditi, da ostanejo doma. Mladi pa potrebujejo dostojne plače za dostojno 

življenje. Tu je država tista, ki bi morala za to poskrbeti – razbremeniti stroške plač, da bi lahko 

imeli delavci višje neto plače. Tudi v OZS se zavzemamo za dostojne plače, ne minimalne 

plače. Potrebujemo pa tudi novo stanovanjsko politiko, da bodo mladi lahko prišli do 

stanovanja. To je tisto, kar jih bo prepričalo, da ostanejo doma.  

Vse večkrat slišim, da je eden od vzrokov pomanjkanja kadra tudi lažna socialna podpora tistim, 

ki bi lahko delali, a ne želijo delati, ker se jim preprosto ne splača. Ljudje, ki so zdravi in lahko 

delajo, bi morali delati. Zaradi lažne sociale smo namreč  vsi na slabšem.   

Da bi zapolnili to vrzel, si je naša zbornica zelo prizadevala in bila zelo aktivna pri ponovni 

vzpostavitvi vajeniškega ali dualnega sistema izobraževanja. Vendar pa to (še) ni prineslo 

želenih rezultatov. Mladim in njihovim staršem moramo dopovedati, da so obrtni poklici 

privlačni in moderni. V mnogih panogah oziroma poklicih se srečujemo z visoko tehnološkimi 

stroji, ki jih moramo znati tudi upravljati. Pri svojem delu torej ne uporabljamo zgolj svojih rok, 

ampak tudi glavo.   

Lahko rečemo, da so deficitarni vsi obrtni poklici z izjemo poklica frizer. Vajeništvo se počasi 

razvija, a ga je treba še naprej spodbujati. To obliko bi morali še bolj približati mladim in 

njihovim staršem,na drugi strani pa tudi delodajalcem, da bi odprli še več učnih mest. V zadnjih 

treh šolskih letih, kolikor časa imamo vajeništvo, smo v celi Sloveniji imeli 341 vajeniških 

pogodb za 12 izobraževalnih programov. 

Zbornica vsako leto izvede Ulico obrti s predstavitvijo obrtnih poklicev na sejmu MOS, s katero 

želimo približati obrtne poklice mladim. Skupaj z območnimi zbornicami in delodajalci 

izvajamo tudi projekt Obrtna pot, ki se odvija po celi Sloveniji in kjer si učenci osnovnih šol 

lahko ogledajo prikaz obrtnih poklicev v podjetjih.  

Zavedati se moramo, da se kadrovski bazen počasi prazni in da bomo morali k reševanju 

problema pomanjkanja kadra pristopiti z vso resnostjo. 

Branko Meh 

 

O avtorju: Branko Meh v obrtno-podjetniškem zborničnem sistemu deluje že vrsto let. Že drugi 

mandat je predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije. Dva mandata je bil tudi 

predsednik krajevne skupnosti v Velenju. Branko Meh je po poklicu mizar in lastnik mizarstva 

Meh d.o.o. ter izhaja iz obrtniške družine. Mizarsko obrt je prevzel od svojega očeta leta 1976, 
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leta 2010 jo je preimenoval v d.o.o. in istega leta direktorski mesti prepustil svojima sinovoma. 

Poleg tega je ustanovni član Ustanove za humanitarno pomoč obrtnikom, član skupščine 

Savinjsko-šaleške območne razvojne agencije, član sveta Savinjsko-šaleške regije. Je višji 

gasilski častnik v gasilskem društvu Velenje in član motorističnega kluba Velenje, v mladih letih 

pa je bil aktiven tudi v smučarskih skokih. 
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Primož Jelševar  

Demografska uganka – kako preživeti? 

Evropska in slovenska družba se starata. Vzroke lahko iščemo v nizki rodnosti, eksodusu 

mladih iz Slovenije, daljši življenjski dobi in mnogih drugih dejstvih, ki so bili predstavljeni 

na omizju INAK in SLS z naslovom: Kadrovska vrzel v Sloveniji: Zakaj v Sloveniji 

primanjkuje delovne sile?  

Ko bo nastopila nova vlada in če bomo te zaskrbljujoče demografske trende uspeli obrniti pa 

bo kljub temu trajalo več deset let, da bodo nove generacije mladih pripravljene za vstop na 

trg dela. Tega si seveda naše gospodarstvo z vidika mednarodne konkurenčnosti ne more 

privoščiti, lahko pa med tem časom pričnemo z institucionalnimi in zakonodajnimi 

spremembami (bolje pozno kot nikoli), ki bodo te vrzeli zapirale. 

Če problem kadrovskega manjka izoliramo na potrebe gospodarstva oz. širše trga dela, bi 

rešitve lahko strnil v tri skupine ukrepov: 

-              spremembe na izobraževalnem področju,  

-              spremembe odnosa do podjetij in organizacij, 

-              spremembe dojemanja (percepcije) globalnih sprememb.  

 

Spremembe na izobraževalnem področju 

V Sloveniji in širše v Evropi izobraževalni sistem še vedno »proizvaja« pretežno težje 

zaposljiv in neproizvodni kader. Ob znanih dejstvih, da je razmerje med družboslovnim in 

naravoslovnim izobraževanjem še vedno 2,5:1, v razvitih državah pa 1:1, mora postati eden 

od ciljev zmanjšanje tega razkoraka.  

Sam sem zadnje tri ministre za izobraževanje večkrat opozoril na ta odstopanja, ki so 

utemeljena s številkami. Seveda ni problem, da podjetja naredijo prekvalifikacijo znotraj 

naravoslovnih ved, težave nastopijo, ko je potrebno tehničnega načina razmišljanja naučiti 

nekoga, ki je študiral družboslovne in humanistične vede in ni dobil zaposlitve. Gospodarstvo 

ne more biti konkurenčno, če mora poleg svojega poslanstva prevzemati tudi vlogo 

izobraževalnega sistema. Gre za sistemsko napako, saj inštitucije preko delodajalcev in 

organizacij sprotno dobivajo vse potrebne informacije o potrebah trga dela, a nanje ne 

reagirajo na ustrezen način. Svetovni ekonomski forum npr. kot najperspektivnejše poklice 

prihodnosti omenja: nega, inženiring in računalništvo v oblaku, trženje in vsebina, podatki in 

AI, zelena delovna mesta, ljudje in kultura ter specializirano vodenje projektov. 

Vsaj kar se tiče terciarnega izobraževanja so rešitve na dlani: razpis študijskih programov ne 

sodi v avtonomijo univerz, ampak mora biti v domeni ministrstva, ki ima podatke o 

zaposljivosti. Dijaki in študentje bi morali pred vpisom dobiti točne podatke o zaposljivosti v 

njihovi stroki in to največ eno leto po končanju izobraževanja ter o povprečni plači. Tako bi 
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mnogi bolj premislili ali bodo študirali smeri, kjer je razpisanih nekajkrat več študijskih mest, 

kot je realnih potreb po kadrih. 

 

Spremembe odnosa do podjetij 

Ne moremo mimo dejstva, da ugled podjetij močno vpliva na zanimanje mladih po takšnih 

poklicih. Prav slabo gospodarsko okolje je v Sloveniji onemogočilo, da bi gospodarstvo v 

času največje konjunkture povečalo dodano vrednosti na zaposlenega. Ta je v povprečju na 

skromnih 44 tisoč EUR in že več let dobesedno stagnira. Pri takšni dodani vrednosti je 

oteženo investiranje v novo tehnološko opremo, ki bi omogočila produktivnejša pa tudi 

atraktivnejša delovna mesta. Prav tako ne pomaga, če v medijih pogosto beremo o prenizkih 

plačah in gospodarskih prevarah, neplačevanju davkov. To sigurno ni motivacijsko za mlajše, 

da bi se odločali za zaposlitev v gospodarstvu. 

 

Tretja in verjetno najpomembnejša pa je sprememba dojemanja kaj v današnjem času 

pomeni izobrazba in kaj kompetence. 

Velika zmota je, da moramo biti visoko izobraženi, če želimo uspeti. To enostavno ni res. 

Sam bi celo trdil, da je na nekaterih področjih prišlo do kadrovske inverzije: dober orodjar s 

praktičnim znanjem je danes na trgu bolj iskan kot razvojni kader. Žal lahko takšne ljudi 

iščemo le v starosti nad 50 let, saj so bili zadnjih nekaj let ti poklici nezanimivi. Bill Gates in 

Steve Jobs sta oba pustila fakulteto, preden sta jo dokončala ... s tem seveda ne želim reči, da 

mladi ne smejo študirati, prav nasprotno. Pa vendar merilo uspešnega razvoja ne more biti 

število diplomantov na 1000 ljudi, kakršnega je MGRT pripravilo v strateških izhodiščih za 

pripravo razvojnih programov.  

Velika zmota je tudi, da moramo razviti visoko tehnološke kompetence, če želimo biti 

uspešni. Sam pri mladih opažam precejšnje pomanjkanje samozavesti in zaupanja v svoje 

sposobnosti. Ob tem pa tudi nizko zaupanje, da so lahko uspešni, če do sedaj niso razvili 

takšnih kompetenc. Ob tem pa pozabljajo na svojo največjo konkurenčno prednost: 

sposobnost, da so fleksibilni, da se hitro naučijo novih znanj in spretnosti, ki so jih pravkar 

odkrili. Trg potrebuje prav take delavce, ki so se sposobni naučiti uporabljati nova orodja. 

Potrebujemo več promotorjev tega, da se v današnjem, hitro spreminjajočem se svetu, lahko 

vsak odloči, da bo uspešen. V zgodovini še ni bilo toliko priložnosti za tiste, ki se odločijo za 

kariero. 

Po podatkih OECD bo do leta 2030 potrebno transformirati skoraj milijardo delovnih mest, 

oziroma eno tretjino vseh delovnih mest na svetu. To bo posledica novih tehnologij 4. 

industrijske revolucije, za katero bomo morali transformirati te službe do leta 2030. V 

naslednjih dveh letih – do 2022, se bo spremenilo več kot 40% osnovnih znanj in spretnosti. 

Če v Sloveniji želimo ekonomski preboj, uvažanje delovne sile ne bo prineslo željenih 

rezultatov. Kar nujno potrebujemo je poosebiti miselnost, da bodo v prihodnosti bolj uspešni 
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tisti, ki se ne bojijo novih izzivov in sprememb. To pa velja tako za iskalce zaposlitev, 

delodajalce, kot tudi politične odločevalce. 

Primož Jelševar 

 

O avtorju: Primož Jelševar je podjetnik v visoko tehnološkem družinskem podjetju, ki se 

ukvarja z razvojem in izdelavo namenske obrambne in reševalne opreme. Podjetje zaposluje 

60 delavcev in izvozi preko 90% proizvodov v države zahodne Evrope. Je tudi direktor 

Inštituta dr. Antona Korošca, ki analizira politična in ekonomska gibanja v državi.  
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Anton Bogataj 

Kadrovska vrzel in upokojenci 

Naslovna tema se dotika tudi upokojencev, ker nam zaposleni zagotavljajo materializirane 

pravice iz našega minulega dela. Zato je za nas upokojence ta problematika zelo pereča z 

vidika vzdržnosti pokojninske blagajne. V nadaljevanju bom povedal nekaj misli o naših 

političnih povezavah, pričakovanjih in predlogih. 

Mladi ob teh vprašanjih zamahnejo z roko, češ, pusti me, imam druge probleme. V srednjih 

letih, na višku moči se nam zdi škoda časa, da bi razglabljali o tem. 

Kar naenkrat glava posivi, hrbet se upogne in pride čas, ko je želja še veliko, moči pa vsak 

dan manj. Takrat se spomnimo opomina iz mladih let: »Kakor si boš postlal v mladosti, 

tako boš ležal v starosti.« Ne gre samo za materialno plat preživetja, gre tudi za ohranitev in 

vzdrževanje dostojanstva človeške osebe, ki nam gre iz pravic družbene enakopravnosti. 

Slovenski seniorji strank SLS, SDS in NSi KD smo vpeti v mednarodno organizacijo, v 

Evropsko zvezo seniorjev. Povezani smo s seniorji 27. držav s približno 1,2 mio članov in 

tako iz prve roke spremljamo dogajanje po Evropi. 

Delujemo v okviru Evropske ljudske stranke, ki je najmočnejša stranka v Evropskem 

parlamentu in katere članice so vse tri naše krovne stranke. Zavzema se za: 

• socialno varnost in pravice starejših, 

• za spoštovanje človekovega dostojanstva, 

• za enakopravno sodelovanje starejših v družbenem življenju, 

• za zdravstveno zaščito starejših. 

Vodstvo ESU izhaja iz evropskih krščansko-demokratskih strank, so bivši ministri, poslanci 

evropskega parlamenta, predsedniki upokojenskih zvez, skratka ljudje, ki poznajo evropsko 

družbeno problematiko. Nekaj poudarkov iz našega programa dela: 

• njen temelj je krščanska podoba človeka in iz tega izhajajoče osnovne in človekove 

pravice, 

• njen cilj je do starejših prijazna družba in odgovorna svoboda, ki temelji na zapovedi: 

»Kar želiš, da ti ljudje storijo, to jim moraš tudi ti storiti!«, 

• zavezani smo k prizadevanjem za nadaljnje združevanje Evrope. To je največji 

mirovni projekt na svetu, ki združuje 500 milijonov prebivalcev. Je pa bil ogrožen 

zaradi finančne in najnovejše migrantske ter okoljske krize, 

• starejši se borimo proti sebičnosti in pomanjkanju solidarnosti med ljudmi, 

• na svetovno javnost apeliramo k etičnemu ravnanju in EU mora ustvariti take 

družbene in gospodarske pogoje, da se onemogoči podkupovanje, prevara in 

korupcija, 

• zagotovitev pokojnin je za nas najvišja zapoved. Vsakdo, ki je delal 40 let, mora dobiti 

tolikšno pokojnino, ki je nad pragom revščine v svoji deželi. 

Naše tri politične stranke SLS, SDS, NSi KD se s političnimi sredstvi prizadevamo za zaščito 

pravic upokojencev. Demografske spremembe narekujejo hitro ukrepanje na področju 

aktivnega staranja, dolgotrajne oskrbe in zagotavljanje virov izplačevanja pokojnin. Statistika 
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pove, da so se v zadnjih dveh desetletjih povprečne starostne pokojnine drastično znižale 

glede na odstotek povprečne plače. 

Organizacija ESU se trudi in poziva EU, njene članice in regije, da morajo posvetiti vso skrb 

ranljivim osebam, tistim, ki živijo pod pragom revščine in starejšim, ki potrebujejo 

dolgotrajno oskrbo. To so zahteve Bruseljske deklaracije iz leta 2013, ki sem jo takrat kot 

podpredsednik ESU predstavil medijem, političnim strankam in civilni družbi. 

»Demografske spremembe ne pridejo čez noč, ko pa pridejo, pokažejo svojo moč!«, je 

zapisala kanclerka Angela Merkel leta 2013 v uvodu k Bruseljski deklaraciji. Tukaj se 

soočimo z odločilnim vprašanjem demografije. 

V prvem odstavku je zapisano: 

»Demografske spremembe so danes eden izmed ključnih izzivov Evropske unije, njenih držav 

članic ter državljanov. Trend večanja števila starejših in upadanja stopnje rodnosti je bil 

opažen že pred nekaj desetletji, vendar je to šele pred kratkim postala tudi tema razprav in 

odločanja na številnih področjih ustvarjanja politik. Gre za ključno priložnost za oblast na 

vseh ravneh, interesne skupine, civilno družbo in vsakogar za skupno delovanje in iskanje 

odgovorov na nove priložnosti in potrebe, ki jih prinaša starajoče se prebivalstvo.« 

Slovenija se, podobno kot večina razvitih držav, sooča s spremembami starostne strukture 

prebivalstva. Opredeljuje jih predvsem zmanjševanje delovno sposobnih in povečevanje 

števila starejših. Proces staranja prebivalstva, s katerim se že soočamo, bo pri nas 

intenzivnejši kot v drugih državah EU. Projekcije so sicer povezane s tveganji uresničitve 

njihovih ključnih postavk (rojstva, smrti, priseljevanje), vendar na neogibnost staranja 

prebivalstva v Sloveniji kažejo vsi demografski scenariji (Vir: Eurostat). 

SLS – Položaj upokojencev v Sloveniji 

Stoletna zgodovina Slovenske ljudske stranke govori o njenem stalnem zavzemanju za 

demokratizacijo javnega življenja, socialno pravičnost, pravno državo in svobodo idej na 

osnovi krščanskega kulturnega izročila ter političnega delovanja v korist slovenskega naroda, 

družbe in države. V njenih vrstah so bili in so še pomembni možje, ki so soustvarjali 

slovensko zgodovino in v novejšem času odigrali pomembno vlogo pri vodenju slovenske 

države. 

Zato se Zveza upokojencev pri SLS (ZU pri SLS) po svojih organizacijskih možnostih 

vključuje v debato o vprašanjih, ki so življenjskega pomena za pravice in dostojanstvo vsega 

strankinega članstva. 

Delovna skupina pri SLS za analizo in strategijo je pred časom pripravila predloge za celovito 

prenovo strategije stranke. Predlog naj bi vključeval tudi stališča do upokojencev, še posebno 

pri pokojninski reformi. Nerešenih in tudi žgočih je precej vprašanj. Ali se naj socialni 

dodatek najnižjim pokojninam financira iz pokojninske blagajne ali iz državnega proračuna? 

Kako zagotoviti sredstva za finančno vzdržnost pokojninske blagajne? 

Druga pravica, ki jo imajo starejši, je, da se jim omogoči sprejemljivo pot do zdravniške 

oskrbe s pomočjo politike, ki je sposobna okrepiti osnovno zdravstvo in pomoč družinam, 

tudi denarno. Zdravstvene reforme pa ni od nikoder! 
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Zmanjševanje števila delovno sposobnih bo v naslednjih desetih letih postalo omejitveni 

dejavnik gospodarske rasti. Podpovprečna stopnja delovne aktivnosti mladih (20-29) je 

posledica nadpovprečno visoke stopnje njihove vključenosti v izobraževanje. 

Strukturna neskladja pogosto ne omogočajo njihovega hitrega prehoda iz izobraževanja v 

zaposlitev. Posledica je zaskrbljujoč beg možganov v tujino, ki nas razvojno potiska v 

svetovno gospodarsko in kulturno provinco. 

Delovna aktivnost med starejšimi (55-64) je med najnižjimi v EU, kar je predvsem zaradi 

zgodnjega upokojevanja. Mnogi vidijo upokojitev kot rešitev iz nevzdržnega položaja v 

službi. Gre za povečevanje intenzivnosti dela, višje norme, zlorabe delovnega časa, stres na 

delovnem mestu in stalna grožnja glede odpuščanja, ki vpliva na zdravje ljudi. 

Raziskovalci ugotavljajo, da delodajalci cenijo znanje in kompetence pri starejših delavcih, da 

se pa le-ti težje prilagajajo spremembam v delovnem okolju, a istočasno potrjujejo, da so 

starejši delavci dober in nujno potreben kader. Potrebno jih je umakniti s fizično zahtevnih 

mest in jih usposobiti za mentorje mlajšim. 

Medtem ko se v tujini delo za krajši čas promovira kot možnost za ustvarjanje novih delovnih 

mest, pa tudi kot rešitev za usklajevanje delovnega in zasebnega življenja, pri nas ni tako. V 

Sloveniji je za krajši delovni čas zaposlena le vsaka deseta oseba, kar je dvakrat manj kot je 

povprečje v EU. 

Raziskava narejena v Eurostatu v sodelovanju z nacionalnimi statističnimi uradom je 

pokazala, da v Sloveniji: 

• 42 odstotkov podjetij priznava, da za prilagoditev starajoči delovni sili na naredi 

ničesar, 

• 94 odstotkov podjetij nima posebnih izobraževalnih programov za starejše delavce, 

• 52 odstotkov delodajalcev ocenjuje, da starejši delavci ne morejo slediti vse 

hitrejšemu tempu dela. 

Kje smo danes? »Razočarani smo nad zbirokratizirano družbo, ki se zapleta v začarani 

krog neskončnih postopkov. V hlastanju za čim večjim dobičkom je pozabila na mehke 

elemente, ki naredijo bivanje, še posebno najbolj ranljivim, prijetno, prijazno, da lahko 

dostojanstveno sklenejo svoje življenje.« 

Demografska slika Evrope se močno spreminja, medgeneracijska solidarnost postaja vse bolj 

pomembna tudi zaradi migrantske krize, s katero se še vedno spopadamo v Sloveniji in 

Evropski uniji. 

Vendar, staranje Evrope ni in ne sme biti »zelena karta« za invazijo nezakonitih migrantov 

čez evropske meje! 

Prevečkrat se je v zadnjem letu potrdilo, da lahko tovrstna politika v nevarnost pripelje 

nedolžne prebivalce evropskih držav, v katerih iščejo pribežališče begunci, pa tudi zlonamerni 

posamezniki. Evropa mora najprej poskrbeti za svoje državljane! Poskrbeti mora za mlade, 

spodbujati večjo rodnost tudi tako, da bodo mladi imeli delovna mesta. 

SLS – Kako razpreti drugačno prihodnost? 
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Pod tem naslovom so v prilogi Družine Slovenski čas razmišljali predstavniki treh Inštitutov, 

ki izhajajo iz vrednostnih temeljev slovenske demokratizacije pod naslovom: »Katera so 

pota, ki bi lahko pripeljale do sprememb na bolje v naši družbi?«  

V SLS se s temi vprašanji strokovno ukvarja INAK Inštitut dr. Antona Korošca. Ime nosi po 

teologu in politiku, ki je veliko ime v slovenski politični zgodovini. 

Tudi upokojenska problematika je pereča in podpiram nedavni predlog Primoža Jelševarja, da 

se vzpostavi delovna skupina, ki se bo poglobila v ta vprašanja in, v okviru INAK-a, 

pripravila celovito stališče stranke SLS, oziroma slovenskih članic ESU. 

Čestitam organizatorju okrogle mize, predsedniku stranke g. Marjanu Podobniku in direktorju 

INAK g. Primožu Jelševarju, in vsem uvodničarjem. 

Anton Bogataj 

 

O avtorju: Anton Bogataj je bil rojen leta 1941 v kmečki družini v vasi Podgora, občina 

Gorenja vas - Poljane. Po končani nižji gimnaziji v Žireh je nadaljeval šolanje na ljubljanskem 

Učiteljišču, kjer je maturiral leta 1961. Po nekaj letih pedagoškega dela je nadaljeval s študijem 

in osvojil strokovna ter jezikovna znanja, ki so bila potrebna za delo v mednarodni trgovini. 

Področje njegovega delovanja so bile balkanske države, Francija in Nemčija. Upokojil se je 

leta 2002, z družino živi v Škofji Loki. Zadnjih petnajst let se ukvarja z raziskovanjem preteklosti 

domačih krajev, ki spadajo pod župnijo Stara Oselica. Slovensko ljudsko stranko zastopa v 

Evropski zvezi seniorjev, ki se v okviru Evropske ljudske stranke zavzema za pravice in 

dostojanstvo upokojencev. 
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Velislav Žvipelj 

Neskladen razvoj rojeva v družbi napetosti  

Uvodoma bi želel postaviti tezo, da zaskrbljujoča demografija ni vzrok, temveč posledica in 

odslikava  vzrokov. Eden zelo pomembnih so naraščajoče razlike med bolj in manj 

razvitimi predeli Slovenije – razlike med podeželjem in metropolo Ljubljano. Nižja kakovost 

bivanja je sprožilec odločitev za selitev v mesta/tujino (predvsem pri mladih. 

Lanskoletni posvet »Slovenski regionalni dnevi 2019« v Bovcu, je v zaključkih kot redečo nit 

izpostavil, da se Slovenija stara in prazni. Mladi odhajajo oz. se po šolanju ne vračajo v 

kraje (regije), od koder izvirajo. Vsakodnevne jutranje dolge kolone pred Ljubljano, zastoji in 

prometne nesreče so žalostna, že kar grozeča podoba regionalnega razvoja Slovenije, ki je 

dejansko slika centralizacije in ne decentralizacije. Večje, kot je zaledje pomanjkanja 

delovnih mest, daljše so kolone iz tiste smeri (Štajerska, Dolenjska; Primorska in Gorenjska 

nekoliko manj). Če k običajnemu delovniku prištejemo še čas na poti (skupno 11 do 13 in več 

ur dnevno), dobimo zelo negativen vpliv na družinsko življenje (otroci prepuščeni sami sebi, 

medijem. Zato se skuša odseliti, kdor se zmore (je konkurenčen na bolje plačanih trgih dela – 

tujina, večja mesta). 

To državljane frustrira in poraja napetosti v družbi, ki pa so odlično gojišče za ceneni 

populizem in sejanje nestvarnih obljub. Tudi ameriška politična stvarnost (Trump) in brexit 

izhajata iz gnezda oz. vzroka. Tudi posledice so (ali še bodo) enake: manj sodelovanja, 

dezintegrativni procesi, vsi proti vsem, trgovinske vojne, neodgovorno neenotno 

(ne)ukrepanje na okoljske spremembe, migracijski pritiski … 

Kaj je npr. sporočilo Johnsonove zmage? Da etnonacionalistični populizem ni muha 

enodnevnica, ampak politična stvarnost, nevarnost desetletja (Trump, Johnson, Bolsonaro, 

Modi, Erdogan…) 

Globalizacija oz. neoliberalizem se je v dobrih štirih desetletjih izpel. Zaradi prevelikih 

razlik med sloji prebivalstva, med globaliziranimi mesti in podeželjem in zaradi jeze 

ljudi nad vsem tem, je precej verjetno pričakovati neke spremembe. 

Ključno je: zmanjšanje neenakosti in razlik med regijami, dostopnost javnih storitev, 

ničelna toleranca do korupcije, čezstrankarsko reševanje težav in mediji, ki jih ni strah 

razkrinkavati laži in družbene odklone. 

Reševanje kadrovske vrzeli v Sloveniji bo verjetno teklo v večjih smereh, tudi z dotokom iz 

tujine. Osnova pa je delo z lastnim potencialom. Tako kot v športu. 

Računati zgolj na imigracije (uvoz kadrov) je iz večjih razlogov nestvarno. Zaradi morebitnih 

kulturnih, verskih, vrednostnih … razlik bi bilo to lahko dodaten generator družbenih 

napetosti. Končno je tudi realno spoznanje, da je bližnji balkanski kadrovski bazen izpraznjen. 

V Bosni npr. zapirajo poklicne gradbene šole, ker tam mladih ni več ni, Nemčija skuša blažiti 

primanjkljaj v medicinskih in negovalnih poklicih s kadri s Filipinov. 

So pa tudi zanimivi primeri odločanje sedanje milenijske generacije, kjer vrednote štejejo. 

Tudi vrednota družina. Tak pozitiven primer sta mlada intelektualca (uni. strojni inženir in 

arhitektka) iz okolice Šoštanja. Raje kot za akademsko kariero v Ljubljani sta se odločila za 
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nadaljevanje družinske tradicije kmetovanja in posvečanja otrokom. Tudi v Kočevju so 

zaznani znaki neke vrste renesanse in perspektivnosti življenja tudi izven Ljubljane/tujine …  

Zagotovo je pomemben faktor odločitve (mladih) za življenje na podeželju/ v mestu zmožnost 

zasnovanja družine v primernem stanovanju; primernem glede kakovosti bivanja, 

neodvisnosti in pokrivanja stroškov (lastniško oz. najemniško bivališče). Morda je prav 

olajšana pot do neodvisnega bivališča tudi ključ za pritegnitev družinskih zdravnikov na 

podeželje, kar pa ima multiplikativen učinek na druge mlade družine, ki jim je zmožnost 

medicinske oskrbe (posebno za majhne otroke) naslednji pomemben faktor za odločitev, kje 

bodo živeli. 

Ne le zaslužek, tudi kakovost bivanja in kakovost življenja na podeželju nasploh je 

pomembna za ohranjanje kadrovske kondicije v Sloveniji. 

Velislav Žvipelj 

 

O avtorju:  Velislav Žvipelj, univ. dipl. inž. agronomije, je rojen v porodnišnici v Celju, rano 

otroštvo preživljal v Mozirju, nato se s starši preselil v Nazarje, kjer je obiskoval prve 4 

razrede takratne podružnične OŠ, ki jo je dokončal v Mozirju; kot dnevni vozač obiskoval 

gimnazijo v Celju in tam tudi maturiral; na Biotehniški fakulteti v Ljubljani diplomiral na 

sedanjem oddelku za agronomijo; med študijem zasnoval in vodil  3 zapovrstne študentske 

raziskovalne tabore na temo celovitega razvoja podeželskih območij v Zg. Savinjski dolini pod 

naslovom "Ohranjanje višinskih in hribovskih kmetij" (Luče 1982, 1983 in Gornji Grad 

1984); prejemnik univerzitetne nagrade za študentsko raziskovalno delo; v letih 1995- 2000 

zaposlen na Mestni občini Ljubljana, kjer vodil oddelek za gospodarske dejavnosti in turizem; 

od 2000 do 2005 zaposlen na takratnem Ministrstvu za gospodarstvo, na področju notranjega 

trga; od 2006 do danes vodi Javni sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj 

podeželja, s sedežem v Ribnici.  
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Matjaž Gams 

 

Izumiranje Slovencev in drugih malih narodov 

 

Ko smo leta 2018 v Državnem svetu priredili posvet na temo demografije (Gams 2018), je 

sodelovala množica odličnih strokovnjakov in mislecev, med drugim tudi dr. Drago Čepar in 

prof. dr. Janez Malačič, verjetno dva strokovnjaka z najdaljšim demografskim stažem v 

Sloveniji. Nato smo izdali Belo knjigo slovenske demografije, ki je postavila osnove za 

strokovno obravnavo demografske tematike (Gams, Malačič 2019). Še danes pa Bele knjige 

zaposleni na visokih položajih na pristojnem ministrstvu ne jemljejo kot strokovno osnovo za 

svoje delo. Še več, vprašajmo se, zakaj so se na organizatorja tega posveta in avtorja tega 

prispevka vsule množice preko socialnih omrežij in v večinskih medijih. Rasist, homofob, 

sovražnik žensk itd. Še danes si lahko pogledamo predstavitev in literaturo (glej na dnu 

prispevka) in nič takega ni ne v predstavitvah in ne v besedilih. Zakaj se je torej pojavil tak 

odpor v medijih in še posebej na spletu?  

Po nekaj letih študij informacijske družbe ugotavljamo (Krisper, Krivec, Gams 2019), da je 

populacija, še zlasti mladi, pod velikim ideološkim pritiskom oz. medijsko propagando, ki 

spreminja način razmišljanja, podobno kot so ga sistemi nekdanjih komunističnih držav 

(Jugoslavija, Rusija, Severna Koreja). Ta medijska propaganda ima dokaj vidne nosilne teme: 

neoliberalizem, globalizem, potrošništvo, egoizem, raztrganje vseh socialnih vezi od države 

do družine in – za zmanjšanje rojstev. Zadnje je pravzaprav dobrodošlo, da se ustavi 

eksponentna rast prebivalcev, ki bi s takim tempom kot v prejšnjem stoletju kmalu 

preobremenila planet in zadušila rast človeške civilizacije. Problem pa je drugje – manjši 

narodi bodo podobno kot manjši jeziki, ki izumirajo zaradi globalistične angleščine, 

enostavno izumrli. Seveda bodo prej sledila desetletja fizičnega, kulturnega in civilizacijskega 

nazadovanja, a konec je enostaven in predvidljiv z osnovnošolsko matematiko: leta 2100 bo v 

Sloveniji samo še 50% Slovencev, leta 2500 manj kot 10.000. Takrat bo tudi vseh avtohtonih 

državljanov Slovenije (Hrvatov, Italijanov, Madžarov itd.) skupno manj kot 10.000. Celemu 

svetu grozi nazadovanje (Bricker, Ibbitson 2019), vendar se to pri velikih narodih ne pozna 

tako radikalno kot pri manjših, kamor sodi tudi Slovenija z 2 milijonoma prebivalcev. Za 

primerjavo, Etiopija ima 110 milijonov prebivalcev. Slovenskih državljanov je za 0,03% 

svetovnega, povprečna starost je skoraj 45 let https://www.worldometers.info/world-

population/slovenia-population/. Zato je ključnega pomena, da se slovenska javnost in 

politični vrh zavesta dogajanj in strokovnih spoznanj, ki jih lahko podajo le demografski 

strokovnjaki.  

Zanimivo je vprašanje, kdo forsira ta sistem vrednot potrošništva in proti-rodnosti. Dokaj 

dobro vemo, da so to svetovne elite, pogosto preko dobrodelnih organizacij. Del tega 

ideološkega pritiska pa ni znan, morda je celo emergenten – se pojavlja sam od sebe. Ne glede 

na to pa je globalen, torej ni opazen samo v Sloveniji, ampak tudi v Evropi in po svetu. 

Rodnost po celem svetu radikalno pada in nobena država, ki je padla pod mejo reprodukcije 

2.1 otroka na žensko, se ni vrnila nazaj čez to mejo, vsaj do sedaj ne. Ve se tudi, s katerimi 

ukrepi ustaviti preveliko število rojstev: razbiti družino, omogočiti lahke ločitve, razbiti 

poroko in druge institucije družine, propagirati svobodno izbiro partnerjev in lahkotnost 

ločitev … S tem se pogosto radikalno poslabša kvaliteta življenja - npr. s hitrimi ločitvami so 

trajno prizadeti otroci – kar poglejte rezultate anket! Matere brez otrok so prikrajšane 

https://www.worldometers.info/world-population/slovenia-population/
https://www.worldometers.info/world-population/slovenia-population/
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materinstva, očetje očetovstva. Z razpadom družine ni več tistih osnovnih človeških intimnih 

povezav, ki so globoko evolucijsko zarezane v človeški DNK in nas delajo boljše in bolj 

človeške.  

Če vemo, da so močni pritiski v tej smeri, ki bodo kot stranski produkt izumrli Slovence in 

avtohtone prebivalce Slovenije, zakaj se tega ne zavemo in ne upremo (po prvih uspehih, ko 

smo preko 13-letne demografske konference dvignili rodnost z 1.2 na 1.5 do 1.6, smo na tej 

daleč prenizki številki obstali)? Zakaj sprejemamo nove in nove ukrepe v negativni smeri, ki 

še povečujejo pritisk na izumiranje? Primer je starševski očetovski dopust – veliko sredstev 

gre za to, učinek pa je negativen, ker zmanjšuje možnosti za uspešno kariero staršev in 

povečuje celovit strošek za otroka.  

Za to gre pri celotni zgodbi – kako s povečano »ceno« (finančno, človeško …) zmanjšati 

pozitivne učinke otrok oz. jih narediti »predrage«. Če mora mati delati cel dan v službi, 

enostavno nima časa za otroke. Če očetje ostanejo doma, škodijo svoji karieri in 

gospodarstvu/družbi precej bolj kot je pozitivnih učinkov zaradi tega ukrepa.  

Podobna razlaga je tudi, ko nam nasprotniki očitajo, da nimamo celovitih predlogov, kako bi 

povečali rodnost (pustimo ob strani, da to počnejo s figo v žepu, saj so prepričani, da je ljudi 

na svetu preveč, zato je prav, da Slovenci izumrejo). Zopet gre za to, da otroci niso »predragi« 

in da prinesejo več koristi kot negativnih posledic. Ko predlagamo take ukrepe, se zganejo 

domači in tuji ideološki lobisti in zgroženo očitajo, da to pa že ne. Recimo en preprost ukrep, 

ki nič ne stane in je pravzaprav ekonomsko najbolj pošten: Število otrok naj se upošteva pri 

višini pokojnine. Pokojnino dobivajo upokojenci po medgeneracijskem dogovoru tako, da 

trenutno zaposleni plačujejo pokojnino za svoje starše. Če nekdo nima otrok, je svoje dodatke 

sicer predal svojim staršem, zato pa ni nikogar, ki bi prispeval zanj. Tisti pa, ki imajo otroke, 

so zagotovili pokojnino sebi in tistim brez otrok. Kje so tu čisti računi dobri prijatelji in zakaj 

ne sprejmemo takega ukrepa v smislu spodbujanja števila rojstev? Takih ukrepov je cela 

vrsta, so pa vsi v konfliktu s propagandno ideologijo zmanjševanja rojstev, ki je sicer nujna za 

dobro planeta in človeštva globalno, lokalno v Sloveniji pa njeno uveljavljanje pomeni 

izumiranje.  

Kako izpeljati tovrstne ukrepe? Najprej je seveda treba seznaniti javnost in politiko. Mediji 

nam pri tem gotovo ne bodo pomagali, ker so bolj ali manj vsi v lasti velekapitala, ki forsira 

omenjeno ideologijo. Ampak recimo, da nam uspe. Malo je verjetno, da bi nam EU to 

dovolila v preveč neposredni obliki, saj je elitistična globalistična ideologija prevladujoča v 

EU. Zato je rešitev v tem, da globalno in navzven delujemo proti veliki rodnosti, navznoter pa 

po tihem uveljavimo vsaj nekaj ukrepov, ki jih predlaga stroka, da vsaj omilimo hitrost 

izumiranja.   

Nam bo uspelo? Ključno vprašanje je, ali smo dovolj pametni, da razumemo, za kaj gre. Ali 

razumemo zgornje pisanje, ali pa bomo z gnusom spet proglasili teorijo nazadnjaštva in 

zarote.  

Matjaž Gams 
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