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SBP Stopnja brezposelnosti
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SKM Standard kupne moči
STR Relativna stopnja tveganja revščine
SZ Stopnja zaposlenosti
UNICEF Sklad Združenih narodov za otroke (United Nations Children's Fund)
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ZDA Združene države Amerike
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Seznam kratic
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»Edino pravo merilo uspešnosti določene države je, kako 
dobro skrbi za svoje otroke – 

za njihovo zdravje, varnost, materialno preskrbljenost in 
kakovostno izobraževanje; za to, da se počutijo ljubljene, 
cenjene in vključene v lastne družine, vrstniške skupine 

in družbo nasploh.« 

UNICEF 2017 
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POVZETEK

Kako meriti kompleksne družbene fenomene in kako izračune pretvoriti v javnopolitične učinke, 
vedno bolj pridobiva na zanimanju akademske javnosti in oblikovalcev javnih politik. 

Oblikovanje indeksa blaginje otrok (IBO) predstavlja dopolnitev sistema spremljanja blaginje otrok v 
Sloveniji in tudi širše. Indeks je namreč orodje za podatkovno zgoščeno, konceptualno in teoretsko 
utemeljeno ter kontinuirano spremljanje za otroke pomembnih področij in blaginjskih izidov znotraj 
njih. Kompleksnost blaginje otrok prikazuje z eno samo vrednostjo, kar olajša oceno položaja otrok, 
omogoča časovno in mednarodno primerjavo, ponuja bolj učinkovito identifikacijo problemov na po-
sameznih družbenih področjih, pomembnih za otroke, in posledično lažje in ustreznejše oblikovanje 
javnih politik. Sicer je IBO (izračunan je tudi posebej za dečke in za deklice) skupna mera povprečnih 
vrednosti sedmih področij blaginje otrok: materialna blaginja, zdravje in varnost, vedenja in tveganja, 
izobraževanje, nastanitev in okolje, družinski in vrstniški odnosi in subjektivna ocena blaginje. 

Poleg tega IBO vzpostavlja jasno ločnico med t. i. izidi blaginje otrok in družbenim, ekonomskim 
in javnopolitičnim kontekstom, v katerem ti izidi nastanejo. To je pomembno, ker se na ta način 
vzpostavlja možnost za analizo korelacije med kontekstom in IBO. IBO je upodobljen na spletni strani, 
ki omogoča tudi razvrščanje držav v skupine glede na njihove značilnosti: npr. tip države blaginje, 
tip družinske politike, ki mu pripadajo, čas pridružitve EU ipd. To zopet omogoča analizo razlik in 
podobnosti IBO v različnih državah v odvisnosti od najširšega družbenega konteksta teh držav. 

V letu 2014 je bil IBO najvišji na Norveškem kar pomeni da norveški otroci v primerjavi z otroki iz 
ostalih evropskih držav (27), živijo najbolje. Slovenija se skupaj s Švedsko uvršča na 6. mesto, pred 
njima so še preostale nordijske države ter Nizozemska. V prvo tretjino držav z najboljšim rezultatom 
IBO se uvrščata še Avstrija in Irska. Najnižjo vrednost IBO ima Romunija. IBO se je v letu 2014 v pri-
merjavi z letom 2010 v slabi polovici držav izboljšal. Po posameznih področjih indeksa so v letu 2014 
večinoma zmagovalke nordijske države. Finska na področju materialne blaginje (prvo mesto si deli z 
Dansko), na področju zdravja in varnosti ter izobraževanja, Islandija na področjih vedenja in tveganja 
in družinskih in vrstniških odnosov, Norveška na področju nastanitve in okolja, ter Nizozemska na 
področju subjektivne ocene blaginje. Na zadnjem mestu je večinoma Romunija, z izjemo 8. mesta na 
področju družinskih in vrstniških odnosov ter presenetljivega 4. mesta pri subjektivni oceni blaginje 
v letu 2014. Zadnje mesto je v prvem primeru zasedla Francija, v drugem pa Češka.

IBO lahko analiziramo ne samo glede na uvrstitve držav, ampak tudi glede na to, v kakšnem odnosu 
je njegova vrednost z drugimi kontekstualnimi kazalniki. Domnevamo namreč, da so rezultati inde-
ksa v različnih državah »odvisni« od različnih dejavnikov. Glede na tako določene značilnosti držav, 
lahko opredelimo skupine držav, ki so si med seboj najbolj podobne. Ugotovimo, da tako razvrščanje 
držav v skupine v grobem sledi njihovi umestitvi v tipe držav blaginje (socialdemokratski, mediteran-
ski, konservativno-korporativistični in liberalni tip ter skupino bivših socialističnih držav), pri čemer 
socialdemokratski tip države blaginje deluje kot najboljša »zaščita« pred nizkim IBO. 

Ključne besede: blaginja otrok, indeks, primerjava evropskih držav
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UVOD 
ALI ZAKAJ POTREBUJEMO 
INDEKS BLAGINJE OTROK

1
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Raziskovanje blaginje otrok postaja vedno bolj 
pomembna družbena tema. V zadnjih dvajse-
tih letih je naraslo število publikacij na to temo 
(Amerijckx in Humblet 2014). Opazen je porast 
literature, ki skuša odgovoriti na vprašanje, kaj 
pomeni »dobro otroštvo«, kako ga izmeriti in 
udejanjiti, je, po mnenju Ben-Arieha (2010), med 
drugimi, povezan z vedno večjim zanimanjem 
politike za to področje. Kot bomo videli v na-
daljevanju, oba vidika, tako teoretični kot tudi 
politični, na pomemben način konstruirata ra-
zumevanje blaginje otrok in prispevata k novim 
spoznanjem s tega področja.

Nabor, dostopnost in kakovost podatkov o bla-
ginji otrok se izboljšujejo. Podatki so tudi vedno 
bolj otrokocentrični, kar pomeni, da so otroci 
enota analize in da raziskovalce in raziskovalke 
zanimajo blaginjski izidi in ne npr. zgolj kakovost 
javnih politik, ki sicer lahko pozitivno vplivajo 
tudi na izide. Številčnost različnih raziskav, ki 
pripomorejo k temu bogastvu podatkov, je seve-
da dobrodošla, vendar množica informacij lahko 
deluje tudi nepregledno in otežuje ocenjevanje 
blaginje otrok in posledično ustrezno oblikovanje 
javnih politik na tem področju. Eden od (novej-
ših) raziskovalnih pristopov, ki razrešuje prav to, 
je usmerjen k oblikovanju sestavljenih indeksov 
blaginje otrok. Te so tudi zaradi svoje enostav-
nosti bolj uporabni za politične odločevalce, 
hkrati pa so utemeljeni v teoretičnih pristopih s 
področja blaginje otrok, kar povečuje zaupanje 
v to, da lahko ena vrednost, s katero je blaginja 
v indeksu ponazorjena, ustrezno predstavlja 
celotno področje otrokove blaginje ali pa celoten 
koncept otrokove blaginje. 

Sestavljeni indeks (angl. »composite index« ali pa 
tudi »summary index« in »overall index«) tako po-
nazarja splošno blaginjo otrok. Ta je sestavljena 
iz različnih, za otroke pomembnih področij in ka-
zalnikov, ki ta področja kar najbolje predstavlja-
jo, hkrati pa odražajo stanje na teh področjih. Te 
podatke kombiniramo v indeks, ki kompleksnost 
koncepta blaginje otrok pretvori v eno samo 
vrednost (O'Hare in Gutierrez 2012). Poglavitne 
prednosti takšnega pristopa so v tem, da omogoča 
lažje spremljanje trendov in sprememb v blaginji 
otrok skozi čas, med različnimi skupinami otrok 
(glede na starost, spol ipd.) in v mednarodnem 
kontekstu. Indeksi ponujajo enostaven, pregle-

den in različnim javnostim prijazen prikaz polo-
žaja otrok, zato lahko bolj pritegne pozornost v 
primerjavi z velikim številom manj sistematično 
urejenih podatkov. Na ta način indeks povečuje 
pritisk na politične odločevalce in oblikovalce 
javnih politik in njihovo odgovornost za obliko-
vanje in implementacijo ukrepov, programov in 
strategij za izboljšanje življenja otrok (UNICEF 
2007; OECD 2008). 

Med pomisleki proti takšnemu merjenju blagi-
nje otrok najdemo različne metodološke argu-
mente. Eden najpomembnejših je dilema glede 
uteževanja področij indeksa – ali naj različnim 
področjem, ki indeks blaginje otrok sestavljajo, 
pripišemo različno pomembnost, ki naj bodo 
izražena z različnimi utežmi.  Poleg tega nekateri 
raziskovalci opozarjajo, da je cena enostavnosti, 
ki jo indeks nedvomno prinaša, previsoka. V 
ozadju izračunov samih indeksov so namreč zelo 
kompleksni teoretski in metodološki koncepti in 
metode. Nepoznavanje celotnega ozadja izraču-
nov indeksa lahko tako vodi v manipuliranje s 
podatki ali v njihovo napačno interpretacijo. Npr. 
povsem možno je, da se ocena blaginje otrok na 
določenem področju izboljša, na določenem pa 
poslabša – končen izračun ostane enak. Enako 
se lahko zgodi pri vrednostih kazalnikov, ki 
sestavljajo določeno področje. Neprevidnost oz. 
premajhna pozornost do posameznih sestavnih 
elementov indeksa lahko torej (tudi) strokovno 
javnost in politične odločevalce in oblikovalce 
javnih politik zavede v preveč poenostavljeno 
interpretacijo rezultatov indeksa. To lahko v 
najslabšem primeru povzroči, da javne politike 
spregledajo področje, katerega bi s pripravo 
ukrepov morale nagovarjati, a je to znotraj inde-
ksa ostalo »skrito«  (O'Hare in Gutierrez 2012).     

V okviru projekta »Razvoj indeksa blaginje 
otrok«, ki ga je financiral UNICEF, smo se z na-
menom, da raziskovanje in spremljanje blaginje 
otrok v Sloveniji približamo mednarodnim smer-
nicam, odločili, da oblikujemo indeks blaginje 
otrok in ga tudi podatkovno upodobimo. Povod 
za to novost pri spremljanju blaginje otrok je bil 
pomanjkanje orodja, ki bi na celovit, a preprost, 
uporabniku prijazen, vseeno pa podatkovno za-
nesljiv način predstavil blaginjo življenja otrok 
pri nas. Sicer je Slovenija že del nekaterih dobro 
poznanih indeksov blaginje otrok (glej npr. Brad-
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shaw in Richardson 2009; UNICEF 2013; OECD 
2015)1. Ti indeksi so nam predstavljali temelj, na 
katerem smo skušali oblikovati lasten indeks in 
nasloviti nekatere pomanjkljivosti obstoječih. Te 
se v največji meri nanašajo na manj jasno ume-
stitev indeksov v posamične nacionalne sisteme 
za spremljanje položaja otrok, umestitev indeksa 
v širši socio-ekonomski kontekst in neobstoj 
uporabniku prijaznih podatkovnih upodobitev. 
Naš indeks smo torej želeli kar v največji meri 
približati nacionalnim političnim odločevalcem 
in oblikovalcem javnih politik in zagotoviti, da 
bi postal nepogrešljivi sestavni del nacionalnega 
sistema za spremljanje položaja otrok. 

Naš indeks torej razumemo kot analitično orodje, 
ki zagotavlja:

• da bodo odločitve politike pri sprejemanju 
ukrepov za izboljšanje življenja otrok ute-
meljene na kakovostnih podatkih oz. »na 
znanju temelječih odločitvah o javnih poli-
tikah« (angl. »evidence-based policy making«), 

• podatkovno opolnomočenje zagovorniških 
skupin (in zainteresirane javnosti) za bolj 
konsistentno in uspešno izvajanje pritiska 
na politične odločevalce v zvezi s položajem 
otrok pri nas.  

Oba vidika povečujeta verjetnost za identifikacijo 
problemov na posameznih drubenih področjih, 
pomembnih za otroke, in za oblikovanje javno-
političnih ukrepov, ki  bodo imeli pozitivne učin-
ke in bodo pozitivno vplivali na blaginjske izide. 
Cilj projekta je torej bil oblikovati indeks blaginje 
otrok z namenom lažjega spremljanja njihovega 
položaja in kakovosti življenja. 

Nekateri podatki o blaginji in kakovosti življenja 
otrok, ki so že del sistema za spremljanje polo-
žaja otrok v Sloveniji, seveda že obstajajo. Eden 
izmed pomembnih elementov sistema spremlja-

1 Upoštevaje obstoječe izračune otroci v Sloveniji, gledano primerjalno, dosegajo dokaj visoke ravni blaginje (nekoliko slabši so rezultati za 
tveganja vedenja otrok in na stanovanjskem področju). 
2 V desetletnem obdobju, od vzpostavitve podatkovne baze do danes, se je ta vseskozi nekoliko spreminjala in dopolnjevala, vendar se zdi, 
da, kljub preteklim popravkom in dopolnitvam, baza podatkov o otrocih še vedno ne deluje optimalno, saj prenove, ki bi bila zamišljena 
celostno in s ponovnim premislekom o konceptualnih izhodiščih ter novih dognanjih s tega področja, ni bila deležna. Težave obstoječe baze 
podatkov so vidne predvsem v nezmožnosti dostopanja do določenih podatkov (manko podatkov je npr. možno opaziti pri otrocih brez 
spremstva, pripadnikih romske skupnosti in pri plačanem delu otrok). Glede na druge primerljive podatkovne baze v  tujini slovenska baza 
vključuje precej večje število področij in kazalnikov. V primerjavi z drugimi deluje nekoliko bolj nepregledno in neorganizirano, s tem pa se 
posledično izgubi bistvo in osnovni namen obstoja baze. Uporabnost baze je tako vprašljiva, na kar nas opozarjajo tudi podatki o številu 
obiskov spletne strani baze podatkov o otrocih, ki v zadnjih letih izrazito upada. Da bi izboljšali obstoječe stanje in se v večji meri približali 
podobnim podatkovnim bazam iz drugih držav, bi bilo potrebno temeljito preveriti konceptualne okvirje blaginje in kakovosti življenja otrok 
in slediti trendom, ki jih narekuje disciplina. V ta namen bi bilo smiselno premisliti o temeljnem namenu baze – trenutno se zdi, da je namen 
zbiranja relevantnih podatkov o otrocih na enem mestu (baza podatkov kot spletna knjižnica) pred namenom holističnega spremljanja 
blaginje in kakovosti življenja otrok v Sloveniji. Poleg dilem, ki se dotikajo vsebinskih točk, bi bilo potrebno pri prenovi baze upoštevati še 
tehnične spremembe, v smislu vizualne podpore informacijam, ki bi morala delovati interaktivno ter oblikovno privlačno.

nja položaja otrok je situacijska analiza položaja 
otrok, ki je predvidena za obdobje vsakih deset 
let. Do sedaj sta izšli dve publikaciji na to temo; 
obe je izvedel Inštitut RS za socialno varstvo (glej 
Črnak Meglič idr. 2005 in Črnak Meglič in Kobal 
Tomc 2016). Zadnja takšna publikacija obravna-
va položaj otrok z različnih vidikov in v različnih 
kontekstih vsakdanjega življenja. Položaj otrok 
osvetli skozi prizmo procesov sodobnih družb 
in spreminjajoče se vloge države blaginje. Ker je 
položaj otrok večkrat nujno obravnavati v kon-
tekstu družine, se publikacija osredotoča tudi na 
zagotavljanje pogojev za družinsko življenje z 
vidika trga dela, stanovanjskih razmer, medge-
neracijskih transferjev dohodkov in materialne 
prikrajšanosti. Analizira področje izobraževanja, 
zdravja in zdravstvenega varstva, socialnega 
varstva, nasilja, prestopništva, politične parti-
cipacije, prostega časa, kulture, dotakne se tudi 
nekaterih najranljivejših kategorij otrok, kot so 
otroci, ki živijo v težkih socialnih okoliščinah, 
otroci s posebnimi potrebami in otroci brez 
spremstva.

Del sistema spremljanja položaja otrok v Slove-
niji je tudi spletna baza podatkov o otrocih, ki 
smo jo oblikovali in jo vzdržujemo na Inštitutu 
RS za socialno varstvo. Vsebuje številne sekun-
darne podatke različnih področij življenja otrok. 
Sestavlja jo 13 kategorij, 68 spremenljivk in kar 
203 kazalniki. 2 

Sistem spremljanja položaja otrok v Sloveniji 
dopolnjuje na podlagi 18. člena Družinskega za-
konika (Uradni list RS, št. 15/17) v letu 2017 usta-
novljen Svet Republike Slovenije za otroke in 
družino. Njegove naloge vključujejo spremljanje 
in ocenjevanje položaja otrok in družine, predla-
ganje strokovnih izhodišč za sprejem zakonodaje 
in strateških dokumentov, obravnavanje predlo-
gov zakonov s področja otrok in družine in pri-
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pravo strokovnih mnenj o predlogih zakonov ter 
pobud za usklajeno delovanje pristojnih organov 
na področju otrok in družine in za sodelovanje 
med pristojnimi organi, strokovnimi institucija-
mi ter nevladnimi organizacijami, spremljanje 
izvajanja sprejete zakonodaje in ukrepov na po-
dročju otrok in družine.

Kljub temu, da bi vse te tri elemente lahko označili 
kot sistem za spremljanje položaja otrok v Slove-
niji, ima vsak od njih nekatere pomanjkljivosti, ki 
kličejo k izboljšanju oz. dopolnitvi tega sistema. 
Tako bi lahko v grobem trdili, da nobeden od 
zgornjih elementov ni utemeljen v enotnem teo-
retsko-konceptualnem in metodološkem ogrod-
ju, ki bi jih povezal v enotni sistem. Poleg tega se 
situacijske analize izvajajo na deset let, kar ome-
juje njihovo stalno uporabnost za spremljanje 
položaja otrok. Gre sicer za poglobljene analize 
posameznih, za otroke pomembnih področij, kar 
zmanjšuje njihovo splošno uporabnost za manj 
strokovno javnost. Pri informacijski bazi podat-
kov gre za poskus sistematičnega podatkovnega 
spremljanja trendov, ki pa je skozi leta izgubilo 
usmeritev in se je, bolj kot v koncizen sistem za 
spremljanje, razvil v podatkovno knjižnico, kjer 
je na voljo sicer veliko podatkov, ki pa ne sle-
dijo več vnaprej jasni in oblikovani logiki (npr. 
ločevanje med kazalniki, ki kažejo na blaginjske 
izide, in kazalniki, ki merijo kakovost javnih po-
litik na posameznem področju). Svet za otroke 
in družino v tej triadi predstavlja organ, ki naj 
bi opozarjal na spremembe v položaju otrok. Da 
bi bil v tem lahko uspešen potrebuje podatkovno 
podporo, ki pa jo verjetno sam težko zagotavlja.    

Ob vsem tem je torej razvoj indeksa blaginje otrok 
dobrodošel projekt, ki naslovi večino pomanj-
kljivosti zgornjih elementov sistema spremljanja 
položaja otrok v Sloveniji. Zagotavlja namreč 
podatkovno zgoščeno, konceptualno in teoret-
sko utemeljeno kontinuirano spremljanje vseh, 
za otroke pomembnih področij in blaginjskih 
izidov znotraj njih. Te je moč primerjati v medna-
rodnem kontekstu, saj je indeks oblikovan za 27 
evropskih držav, poleg tega pa je poleg samega 
indeksa oblikovan tudi nabor t. i. kontekstualnih 
kazalnikov, ki predstavljajo družbeno-ekonom-
ski kontekst, ki bi lahko vplival na položaj otrok 
v posamezni državi (več o tem v Poglavju 5. Ana-
liza indeksa blaginje otrok (IBO)). Naslavljanje tega 
družbeno-ekonomskega konteksta je torej glavni 

cilj javnih politik, ki naj se oblikujejo kot posledica 
rezultatov indeksa. 

Struktura poročila je naslednja: uvodnemu 
poglavju, v katerem smo na kratko orisali spre-
mljanje položaja otrok v Sloveniji in potrebo po 
oblikovanju indeksa blaginje otrok, sledi poglavje 
o pomembnosti upoštevanja kriterijev za izbor 
področij indeksa in njim pripadajočih kazalnikov. 
V naslednjem poglavju predstavimo obstoječe in 
mednarodno uveljavljene indekse blaginje otrok. 
Poročilo nadaljuje poglavje, kjer podrobno preds-
tavimo indeks, ki smo ga na podlagi kriterijev 
izbrali za spletno upodobitev in izračune, nekate-
re njegove prilagoditve, potek izdelave in metodo-
logijo. V zaključnem poglavju poročila podajamo 
še nekaj osnovnih analiz indeksa, opravljenih na 
osnovi naših izračunov. Ti vključujejo uvrstitve 
držav po različnih področjih indeksa v časovni 
perspektivi, primerjavo med deklicami in dečki in 
analizo indeksa v odnosu do širšega družbenega 
konteksta. 
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KRITERIJI ZA IZBOR
KAZALNIKOV BLAGINJE  

2
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Na splošno je pri oblikovanju indeksa blaginje 
otrok zelo pomemben izbor področij in njim 
pripadajočih kazalnikov, ki naj bi ta področja 
kar najbolje predstavljali. Kako smo torej izbrali 
področja in kazalnike indeksa? Pri tem so nam 
bili v pomoč kriteriji, ki smo jih posebej v ta na-
men opredelili in oblikovali, da bi za podatkovno 
upodobitev izbrali kar najbolj primeren indeks 
blaginje otrok. Na podlagi teh ključnih kriterijev 
smo torej izbrali najprimernejši obstoječi sesta-
vljeni indeks blaginje otrok, ki pa smo ga, kot 
bomo videli v nadaljevanju, prilagodili glede na 
dostopnost podatkov za nabor evropskih držav, 
za katere smo indeks tudi oblikovali. 

Kriterije za izbor kazalnikov in področij indeksa 
smo utemeljili v obstoječi literaturi na to temo, 
hkrati pa bili pozorni tudi na to, da morajo biti 
izbrani kazalniki uporabni tudi za doseganje ci-
ljev našega projekta. Ker je eno izmed vodil obli-
kovanja indeksa, kot že izpostavljeno v uvodu, 
njegova uporabnost za javnopolitične namene ter 
namene zagovorništva otrok v smislu izboljšanja 
njihove kakovosti življenja, smo prav temu vidiku 

namenili posebno pozornost. Kriteriji za pregled 
relevantnosti kazalnikov blaginje otrok so sicer 
raznovrstni (glej npr. Raphael idr. 1996; Moore 
1997). Med bolj prepoznane in uveljavljene sodi-
jo kriteriji, ki jih je razvil Ben-Arieh s sodelavci 
(2001). Razvrstijo jih v dve skupini, pri čemer 
prva skupina naslavlja konceptualna vprašanja, 
medtem ko se druga ukvarja s pomenom kazal-
nikov in njihovega vpliva na oblikovanje politik.

Kriterije moramo razumeti zgolj kot ohlapna 
vodila, kako pristopiti k raziskovanju in merje-
nju blaginje otrok, ki pa, kot taka, niso povsem 
dorečena, saj se paradigma raziskovanja blaginje 
otrok vselej razvija (Amerijckx in Humblet 2014). 
Tako npr. deset let po oblikovanju zgoraj omenje-
nih kriterijev Ben-Arieh skupaj s Frønesom (2011) 
še vedno poziva k bolj poenotenemu pristopu 
raziskovanja blaginje otrok: »Kljub številnim 
naporom in študijam z naslovom »kazalniki« in 
»blaginja otrok«, ostaja področje fragmentirano, 
manjka mu tudi enotno izrazoslovje« (Frønes 
2007).



Preglednica 1: Kriteriji za izbiro kazalnikov, ki merijo blaginjo otrok

KRITERIJI ZA PREVERBO KONCEPTUALNE USTREZNOSTI KAZALNIKOV KRITERIJI ZA PREVERBO POTENCIALNEGA VPLIVA KAZALNIKOV NA OBLIKO-
VANJE POLITIK

pomembnost za blaginjo 
otrok

kazalniki morajo na celovit način naslavljati 
vprašanja blaginje otrok

relevantnost za 
politiko

konceptualna 
veljavnost

izbira vsakega kazalnika mora biti utemeljena v 
trdnih teoretskih podlagah

privlačnost za 
medije in zagovorniške 
skupine

na ta način zagotovimo, da bodo zbrani podatki 
vstopili v javno debato

natančnost 
kazalnikov

zaradi pomanjkanja konsenza glede opredelitve 
blaginje otrok je natančnost kazalnikov nujna, 
saj nam v nasprotnem primeru izbira kazalnika, ki 
ne ustreza temu merilu, lahko okrni naša priza-
devanja; nejasnim in preveč poenostavljenim 
kazalnikom, ki jih sprejmemo na podlagi  kom-
promisov, se moramo izogibati

prepričljivost za 
politične odločevalce

to velja za politične odločevalce na vseh ravneh, v 
različnih družbenih in političnih institucijah 

kazalniki omogočajo jasno 
interpretacijo in razume-
vanje 

jasno, enostavno razumevanje kazalnikov je 
pomembno za vzpostavitev kredibilnosti (kar 
je še posebej relevantno, ko z rezultati analiz 
naslavljamo politične odločevalce, splošno jav-
nost in strokovnjake, ki delajo na tem področju) 

dostopnost

če želimo, da oblikovalci javnih politik,  politični 
odločevalci, raziskovalci, mediji, zagovorniki otrokov-
ih pravic, uporabijo kazalnike, potem mora biti dost-
op do podatkov urejen tako, da lahko sami izbirajo in 
dostopajo do njih, kadarkoli to želijo

kazalniki vzpostavljajo 
podlago za prepoznavan-
je posledic javnih politik

veljaven, dober kazalnik ne meri zgolj trenutne 
blaginje otrok, temveč omogoča tudi spremljan-
je trendov; ugotavljanje trendov in analize pos-
ledic obstoječih politik in programov za blaginjo 
otrok je torej ključno

kazalniki nagovarjajo 
stereotipne predstave, 
ki predstavljajo oviro za 
delovanje

za spreminjanje politik, morajo kazalniki nagovarjati 
ustaljena prepričanja in stereotipe, ki preprečujejo 
izboljšanje blaginje otrok na določenih področjih 
(primer: predvidevanje, da so revni starši leni in zane-
marjajo otroke, lahko prepreči oblikovanje politik za 
izboljšanje blaginje revnih otrok)

navezava na dejavnike in 
izide

dober kazalnik se nanaša na oboje: na dejavni-
ke, ki določajo trenuten status otrok in na vpliv 
obstoječih politik in programov na otroke 

odpornost na kritiko

vsak kazalnik mora biti sprejet s strani raziskov-
alcev in političnih odločevalcev kot natančen, 
nepristranski, pravičen; v nasprotnem primeru se 
razprava lahko osredotoči zgolj na kazalnik, ne 
pa na rezultate indeksa in predloge za izboljšan-
je blaginje otrok.

 
Vir: Povzeto po Ben-Arieh idr. 2001.
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Npr. pri prvem kriteriju iz zgornje preglednice, 
ki se nanaša na »pomembnost kazalnikov za 
blaginjo otrok« med raziskovalci ni doseženega 
konsenza o tem, kaj blaginja otrok pravzaprav 
pomeni, katera področja zajema in kateri kazal-
niki jo najbolje predstavijo. V splošnem se sicer 
strokovnjaki strinjajo, da gre za multidiscipli-
naren koncept, ki posledično združuje znanja 
in dognanja različnih znanstvenih področij. 
Lippman (2009) npr. omenja sociološke teorije, 
teorije razvojne psihologije, izobraževanja, člo-
vekovih pravic, zdravja. Ben-Arieh (2010) kot 
ključne teoretske podlage, ki so vplivale na razi-
skovanje blaginje otrok, omenja naslednje tri:

− Bronfenbrennerjev bio-ekološki model 
otrokovega razvoja (Bronfenbrenner in Morris 
1998 v Ben-Arieh 2010). V ospredju tega pristopa 
je interakcija med posameznikom (otrokom) in 
njegovim okoljem, ki poteka kot proces v različ-
nih koncentričnih strukturah. Ključni dejavnik, 
ki ga moramo upoštevati, je čas, v smislu spre-
memb, ki jih posameznik in posameznica tekom 
svojega življenjskega poteka doživljata, kot tudi 
zgodovinski kontekst časa, v katerem se nahajata. 
Bronfenbrennerjev (1979) sistem koncentričnih 
struktur zajema: 

• mikro-sistem (otrok z vsemi svojimi osebni-
mi značilnostmi v prvi vrsti vstopa v inte-
rakcijo z družino, s prijatelji, sosedi, sošolci, 
vrtcem, zdravstveno oskrbo; gre za raven, 
ki ima najmočnejši neposreden vpliv na 
otroka),

• mezzo-sistem (stiki oziroma povezave med 
različnimi strukturami znotraj mikro siste-
ma, na primer med starši in šolo, se odvijajo 
znotraj mezzo-sistema),

• ekso–sistem (vpliva na otroka v glavnem 
neposredno z vplivanjem na različne struk-
ture znotraj mikro-sistema. Ekso-sistemi so 
npr. družbene institucije, v katerih poteka 
sprejemanje odločitev o javnih zadevah, 
uvajanje šolske zakonodaje, zdravstvena in 
socialna politika ipd.),

• makro-sistem (predstavlja širši družbeni kon-
tekst s kulturnimi vrednotami in normami, 
ekonomskimi pogoji, globalnim razvojem).

− Otrokove pravice kot človekove pravice. 
Konvencija o otrokovih pravicah (KOP) ponuja 
normativni okvir za razumevanje blaginje otrok. 
Njena štiri temeljna načela predstavljajo koncep-

tualno ogrodje blaginje otrok: 
• nediskriminacija (2. člen KOP, kar za izbiro 

kazalnikov blaginje otrok pomeni, da mora-
jo biti podatki zbrani glede na starost, spol, 
etnično pripadnost, kraj bivanja in socio-
-ekonomsko ozadje); 

• najboljša korist otroka (3. člen KOP, iz česar 
izhaja potreba po tem, da se pri oblikovanju 
in rabi kazalnikov upošteva otroka kot eno-
to analize);

• preživetje in razvoj (6. člen KOP promovira 
celostno razumevanje otrokovega razvoja 
in njegove blaginje, s tem ko namenja ena-
ko pozornost otrokovim državljanskim, 
političnim, socialnim, ekonomskim in kul-
turnim pravicam. Ob tem poudarja, da so te 
pravice medsebojno povezane in univerzal-
ne. Iz tega izhaja konsenz o tem, da je treba 
blaginjo otrok razumeti kot multidimenzio-
nalen koncept, kjer se otrokov razvoj odvija 
v interakciji z različnimi sistemi. 

• upoštevanje perspektive otrok (12. člen KOP, 
kar otrokom omogoča, da se v raziskavah 
sliši njihov »glas«).

− »Nova« sociologija otroštva. Ta je ključno 
vplivala na razumevanje otroštva. V skladu s te-
orijami sociologije otroštva, je otroštvo družbena 
kategorija in v analizah nastopa kot pomembna 
družbena in analitična kategorija, relativna glede 
na čas in prostor opazovanja. Otroštvo, oprede-
ljeno na ta način, ni zanimivo zgolj kot priprav-
ljalno obdobje, usmerjeno v prihodnost, na poti v 
odraslost, ampak samo po sebi. V nasprotju s tra-
dicionalnim pogledom na blaginjo otrok, kjer je 
bila pozornost pretežno usmerjena v prihodnost 
otrok (na izobraževanje in vpliv tega na zaposlji-
vost), nova sociologija otroštva ne pozablja na 
pomen sedanjosti. Pomembno je torej ne zgolj to, 
kaj bodo otroci postali, ampak kdo že so (znotraj 
obstoječih življenjskih okoliščin). 

Med novejšimi teoretskimi pristopi, ki prispeva-
jo svoj del v mozaik konceptualne opredelitve 
blaginje otrok, spada še koncept zmožnosti (Sen 
2000; Nussbaum in Sen 1993), kjer je v ospredju 
preučevanja svoboden razvoj otroka. Pravična 
družba je tista, ki posameznikom in posamezni-
cam omogoča, da se svobodno razvijajo v smeri 
tega, kar želijo in cenijo. Kaj blaginja pomeni, 
je tako odvisno od preferenc posameznika in 
strukturnih dejavnikov (specifičnosti okolja, v 
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katerem živijo), ki na uresničevanje preferenc 
delujejo spodbudno ali zaviralno. Pomembno je, 
kaj posameznik s svojimi viri v okviru določenega 
okolja lahko doseže. Za razumevanje blaginje 
otrok je omenjen pristop uporaben zlasti v točki, 
ki raziskovalce in raziskovalke opominja na to, 
da je otroštvo proces, saj se zmožnosti otrok za 
svobodno delovanje in izbiro skozi življenjski 
potek nenehno spreminjajo (Ben-Arieh in Frønes 
2011, 463–465)3. 

Tako obstoječe raziskave s tega področja kot tudi 
že oblikovani indeksi blaginje otrok na različne 
načine kombinirajo teoretske podlage, opisane 
zgoraj, kar vnaša določeno mero nepreglednosti 
in nejasnosti. Enotnega pogleda na definicijo 
blaginje otrok ni, čeprav številni raziskovalci in 
raziskovalke  opozarjajo prav na potrebo po eno-
tnem teoretskem in metodološkem pristopu. 
Predvidevamo lahko, da bo prihodnja smer 
razvoja paradigme blaginje otrok šla v smeri 
iskanja enotnejše teorije o blaginji otrok. Eden 
takšnih poskusov je študija Raghavan in Alexan-
drove (2014). Gre za enega redkih člankov, ki ob 
naslavljanju problema konceptualne fragmenti-
ranosti področja išče tudi rešitve za bolj enoten 
pristop k teoriji  blaginje otrok. Za konceptualno 
opredelitev blaginje otrok Raghavan in Alexan-
drova (2014) črpata iz filozofskih predpostavk, 
kjer blaginjo razumemo skozi perspektivo teorij 
o duševnem stanju, teorij o potrebah in teorij o 
željah. Na podlagi tega artikulirata teorijo blagi-
nje otrok, ki naj odgovarja dvema pogojema: 

• dobro otroštvo je otroštvo, v katerem otrok 
razvije zmožnosti, ki ustrezajo določeni 
ravni razvoja in so predpogoj za uspešno 
življenje v prihodnosti v okolju, v katerem 
živi.

• Dobro otroštvo je otroštvo, v katerem otrok 
vstopa v svet na njemu primeren način, 
na primer z radovednostjo, raziskovalno 
naravnanostjo, spontanostjo in z občutkom 
čustvene varnosti.

Naslednji kriterij iz Preglednice 1, ki ga velja 
podrobneje obravnavati, je »prepoznavanje pos-
ledic javnih politik« za blaginjo otrok. Ta kriterij 
predvideva tudi longitudinalno spremljanje 
trendov v blaginji otrok. V praksi je temu krite-
riju pri izboru kazalnikov težko zadostiti. Dober 
primer je npr. subjektivna blaginja otrok, kjer 

3 Številne študije blaginje otrok so svoje raziskovalne pristope utemeljile v konceptu zmožnosti (glej npr. Biggeri idr. 2011).

longitudinalnih analiz skorajda ni (Bradshaw 
2015). Poleg tega so sestavljeni indeksi blaginje 
otrok, ki bi kontinuirano spremljali blaginjo ot-
rok, redki. Nadalje je omenjenemu kriteriju težko 
zadostiti že zaradi tega, ker je povezavo med ob-
stoječimi javnimi politikami, ukrepi, programi in 
strategijami in blaginjo otrok metodološko težko 
zanesljivo preveriti. Bradshaw (2015) na primeru 
analize subjektivne blaginje otrok opomni še na 
ovire, ki lahko otežujejo merjenje povezav med 
socialno in družinsko politiko in subjektivno bla-
ginjo otrok. Glede na to, da sta za otroke v tem 
oziru ključni predvsem dve področji, in sicer: 
družinski odnosi in možnost izbire, se Bradshaw 
(2015) sprašuje, ali in na kakšen način lahko 
družinska politika dejansko uravnava odnose v 
družini in obseg izbire v življenju otrok. Po nje-
govem mnenju prav to vpliva na to, da politika 
subjektivnemu vidiku blaginje otrok pripisuje 
manjšo težo in je zanjo drugotnega pomena. 

Med posebej izpostavljenimi kriteriji pri izboru 
kazalnikov za merjenje blaginje otrok, naj omeni-
mo še »relevantnost za politiko«, ki je pri izbiri 
našega indeksa eden najpomembneših kriterijev. 
Relevantnost za politiko lahko pomeni različne 
stvari: da so podatki jasni, točni in enostavni 
za razumevanje, da jih je možno spremljati na 
različnih ravneh opazovanja, da omogočajo spre-
mljanje trendov, in da preverjajo vpliv obstoječih 
javnopolitičnih ukrepov na blaginjo otrok ipd. 
Dejansko pa je relevantnost kazalnikov za poli-
tiko težko enoznačno opredeliti, saj je ta odvisna 
od specifičnega političnega konteksta, znotraj 
katerega preučujemo blaginjo otrok. Kazalniki, 
ki so relevantni v določenem kontekstu, niso nuj-
no relevantni tudi v drugem. Znani so primeri, 
kjer so v nekaterih državah nekateri kazalniki 
ključnega pomena za blaginjo otrok, v drugih pa 
ne. Podobno velja za javne politike in širši druž-
beno-ekonomski kontekst, ki pa ga je ne glede 
na vse povedano, dobro upoštevati. Ne glede na 
to je družben kontekst nujno upoštevati. Če ga 
spregledamo, spregledamo tudi njegov vpliv na 
svet, v katerem otroci živijo, in s tem ignoriramo 
njihovo dejansko izkušnjo življenja. To lahko pri-
pomore k neustreznemu oblikovanju politik, ki 
na neprimeren in poenostavljen način odgovar-
jajo na probleme otrok (Fattore idr. 2007). Zato 
Ben-Arieh idr. (2001) poudarjajo, da je pri ra-
zvoju in izbiri kazalnikov treba izhajati iz javnih 
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razprav o položaju otrok in kakovosti njihovega 
življenja v določenem okolju ter na podlagi teh 
ugotovitev v njej aktivno sodelovati in jo na ta 
način sooblikovati. 

Ne glede na fragmentiranost področja, pa ven-
darle obstajajo določene točke, skupne različnim 
poskusom opredelitve in merjenja blaginje otrok, 
ki so med raziskovalci konsenzualno sprejete. 
Ben-Arieh (2010) jih strnjeno povzame v osmih 
točkah:
1. utemeljenost kazalnikov v Konvenciji o otro-

kovih pravicah,
2. kazalniki, ki merijo preživetje in materialno 

blaginjo otrok, morajo biti dopolnjeni s ka-
zalniki, ki se ne ustavijo zgolj pri osnovnih 
potrebah otrok in tveganem/odklonskem 
vedenju, temveč promovirajo otrokov razvoj 
in blaginjo v širšem pomenu,

3. pozornost raziskovanja je usmerjena v upo-
števanje tako negativne kot pozitivne per-
spektive življenja otrok (glej Lippman idr. 
2009),

4. preučevanje blaginje otrok, ki bi bilo usmer-
jeno izključno v prihodnost otrok (»well-
-becoming«), je nujno treba dopolnjevati s 
perspektivo, ki se osredotoča na otroke tukaj 
in sedaj (»well-being«),

5. pri določanju pomembnih področij, ki sestav-
ljajo blaginjo otrok, je treba izhajati iz otrok, 
kot enote analize in ne potreb javnih politik, 
ukrepov, programov, storitev, institucij,

6. upoštevanje subjektivne percepcije otrok 
pridobiva na pomenu med raziskovalci. V ta 
namen ti pri svojih analizah pogosto kombi-
nirajo kvalitativne in kvantitativne ter kombi-
nirane metode raziskovanja, da bi ugotovili, 
kaj otroke osrečuje, motivira in jim pomaga 
pri doseganju uspehov (Lippman idr. 2009),

7. narašča število poskusov oblikovanja sesta-
vljenih kazalnikov na vseh geografskih rav-
neh (lokalna, nacionalna, mednarodna),

8. relevantnost rezultatov za oblikovanje 
ustreznih javnih politik pridobiva na po-
menu. Eden od  ključnih kriterijev za izbiro 
kazalnikov blaginje otrok je uporabnost za 
strokovnjake, ki v praksi delajo z otroki in 

4 Upoštevaje povzete točke, sklepamo, da je področje raziskovanja blaginje otrok v Sloveniji razmeroma nerazvito. Zadnjih pet točk praktično 
ne dosegamo, saj pri nas še ni bilo opravljene raziskave, ki bi poskušala ugotoviti, na kakšen način otroci razumejo blaginjo in kaj se njim zdi 
pomembno za »dobro otroštvo«. Ne poznamo sestavljenih indeksov blaginje otrok na nobeni ravni opazovanja, prav tako ni študij, ki bi na 
celosten način obravnavale ta vidik. Izjema je HBSC študija, ki ponuja dragocen primerjalni pregled med državami, s podatki dostopnimi za 
Slovenijo, ni pa pripravljena z uvidom v specifični nacionalni kontekst, kar sicer niti ni njen namen. 
5 Lipmman idr. (2009, 4) uporabljajo izraz pozitivni kazalnik za označbo kompetenc, veščin, vedenja, kot tudi razmerij in socialnih povezav, ki 
omogočajo zdrav razvoj otrok na različnih področjih njihovega življenja.

politične odločevalce4. 

Upoštevajoč zadnjo točko, ugotavljamo, da poli-
tični vidik v dobršni meri določa konceptualno 
razumevanje blaginje otrok oz. da sta obe per-
spektivi, tako teoretična kot politična med seboj 
tesno prepleteni in druga drugo sooblikujeta. 
Glede na to, da je bilo, po ugotovitvah Amerijckx 
in Humblet (2014) v obdobju od leta 1991 do leta 
2010 na temo blaginje otrok napisanih zgolj 3 % 
teoretskih člankov (in 15 % člankov, ki se ukvar-
jajo z metodološkimi vprašanji blaginje otrok 
ter kar 82 % empiričnih člankov, od skupaj 209 
analiziranih člankov), pa se vendarle zdi, da bi 
razvoj teoretske podlage razumevanja blaginje 
otrok moral v prihodnje bolj stopiti v ospredje 
znanstvenih obravnav s tega področja.

Pregled literature na temo preučevanja blaginje 
otrok ponuja ogromno primerov povezanosti 
teoretičnih in političnih perspektiv. Lippman 
idr. (2009) se na primer pri iskanju argumentov 
za konceptualizacijo, razvoj in spremljanje pozi-
tivnih kazalnikov5 med drugim naslonijo na po-
men politike. Ugotavljajo, da negativni kazalniki 
(ki merijo preživetje in odklonskost ter tvegana 
vedenja) v večji meri pritegnejo pozornost poli-
tike (kot tudi medijev in širše javnosti). Politični 
odločevalci zato, po njihovem mnenju, sredstva 
raje namenjajo kurativnim programom kot pa 
preventivnim ukrepom. Da pa naj bi družba 
lahko opredelila vrednote in pozitivne cilje, za 
uresničitev katerih naj bi si prizadevala, pozivajo 
k vlaganju truda raziskovalcev v razvoj pozitiv-
nih kazalnikov. 

Zaradi poudarjenega pomena uporabnosti znan-
stvenih dognanj o blaginji otrok, ki ga je možno 
razbrati iz temeljne literature, se teoretične ideje 
v bistvu razvijajo v odvisnosti od značilnosti po-
litičnega konteksta in ga na ta način redefinirajo. 

Kot ugotavljata Ben-Arieh in Frønes (2011, 468): 
»/je/ opredelitev in merjenje blaginje otrok je komple-
ksna naloga tudi zaradi vpliva ciljnih skupin, za katere 
se predvideva, da naj bi uporabljale kazalnike blaginje 
otrok.« Opredelitev področja dodatno otežuje 
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dejstvo, da ne gre le za politične odločevalce, pač 
pa je treba upoštevati še medije, nevladne organi-
zacije, politična gibanja itd. (Ben-Arieh in Frønes 
2011, 468).

Ben-Arieh idr. (2001) ugotavljajo, da je pri spre-
mljanju blaginje otrok potrebno v enaki meri 
upoštevati oba vidika, tako teoretskega kot tudi 
javnopolitičnega,  – drug drugega ne nadgraju-
jeta, temveč se dopolnjujeta. V okviru projekta 
smo skušali v kar največji meri slediti omenjene-
mu napotku, pri čemer smo teoretične podlage 
za oblikovanje in merjenje blaginje otrok iskali 
v temeljni literaturi s tega področja, medtem 
ko smo relevantnost za politiko v našem speci-
fičnem nacionalnem kontekstu šele odkrivali, 
in sicer v sodelovanju s političnimi odločevalci, 
UNICEF-om in člani Sveta za otroke in družino. 
Na ta način smo se lotili izbire najbolj primerne-
ga indeksa blaginje otrok in njegove podatkovne 
upodobitve. Tako izbran indeks naj bi postal del 
obstoječega sistema za spremljanje položaja otrok 
pri nas hkrati pa bi ponudil primerjavo blaginje 
otrok v evropskem prostoru in umestil rezultate 
indeksa v širši socio-ekonomski kontekst. To 

zadnje je sicer, poleg uporabniku prijazne in eno-
stavne upodobitve indeksa na posebni spletni 
strani (https://ibo.irssv.si/#/), ključen prispevek k 
razvoju področja  oblikovanju sestavljenih indek-
sov tudi v mednarodnem kontekstu.
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Obstaja kar nekaj mednarodno relativno dobro 
uveljavljenih indeksov otrokove blaginje. Številni 
med njimi vključujejo tudi Slovenijo. Podrobneje 
bomo predstavili štiri novejše tovrstne primere 
merjenja blaginje otrok, ki so v literaturi med naj-
pogosteje omenjenimi, in sicer: Moore idr. (2008), 
Bradshaw in Richardson (2009), UNICEF(2013) 
in OECD (2015). Vsak od njih ima prednosti in 
pomanjkljivosti, ki jih analiziramo v nadaljeva-
nju. 

3.1 Indeks Mooreove idr. (2008)

Indeks Mooreove idr. (2008), oblikovan za ZDA, 
sestavlja sedem področij, od tega štiri merijo 
individualno blaginjo otrok (fizično zdravje, 
duševno zdravje, socialno zdravje in izobraževa-
nje), trije pa se nanašajo na kontekstualni vidik 
blaginje (družina, skupnost in socio-demograf-
ske značilnosti). Ločitev kazalnikov, ki merijo 
izide na področju kakovosti življenja otrok, od 
kontekstualnih mer je ena poglavitnih prednosti 
njihovega pristopa k opredelitvi in merjenju bla-
ginje otrok. Nadalje so področja razdeljena na 28 
podpodročij, ki so opredeljena z 69 kazalniki, kar 
je precej več, kot pri ostalih treh izbranih prime-
rih indeksov blaginje otrok. 

Definicija blaginje otrok, kot jo razumejo Moore 
idr. (2008), je: 

Otrok živi v blaginji, če je fizično zdrav, torej v 
splošnem izkazuje dobro zdravstveno stanje, 
ima primerno zdravje zob in ustne votline ter 
primerno telesno težo, nima kroničnih bolezni 
(kot sta diabetes in astma), ni senzorno ovi-
ran, z zaostankom v telesnem in duševnem 
razvoju ali kako drugače oviran), ne kaže 
tveganih zdravstvenih vedenj (kot sta raba 
opojnih substanc in prehranjevalne motnje), 
je telesno aktiven, primerno dolgo spi in ne 
nameni preveč časa gledanju televizije. Poleg 
tega je duševno zdrav, kar pomeni, da nima 
diagnosticirane depresije ali anksioznosti in 
tudi njegovi starši ne izražajo zaskrbljenosti 
glede tega, se ne počuti nesrečnega ali depre-
sivnega. Nima diagnosticiranih vedenjskih 
problemov ali ADHD motnje pozornosti, 
se ne počuti ničvrednega ali inferiornega in 
staršev ne skrbi glede njegove samozavesti 
in razpolaganja z veščinami, ki jih ima za 
spoprijemanje s težavami. Je socialno zdrav in 
je v dobrih odnosih s starši, kar se odraža na 

ravni komunikacije z njimi in občutki bližine, 
je aktivno vključen v športne aktivnosti ali 
klube in organizacije ali pa aktivno sodeluje 
pri organiziranju dogodkov ali pa v lokalni 
skupnosti deluje kot prostovoljec. Izraža so-
cialno pozitivno vedenje, tako da je spoštljiv 
do učiteljev in ljudi v njegovi soseski, se dobro 
razume s svojimi sovrstniki in se trudi razreše-
vati konflikte. Negativno socialno vedenje, kot 
je pretirano prerekanje, neubogljivost, nasilno 
vedenje, trmoglavost, razdražljivost, pri njem 
ni prisotno. Izkazuje izobraževalne dosežke 
in primeren kognitivni razvoj (v smislu, da v 
šoli ne povzroča problemov in zato ni potrebe 
po klicanju staršev, da se udeležijo roditeljskih 
sestankov, ne ponavlja razreda). Nima diagno-
sticiranih primanjkljajev pri učenju in starši ne 
izražajo zaskrbljenosti glede tega. Veseli ga 
branje različne literature in staršev ne skrbi 
glede njegovih ocen. Ima podporno okolje, 
starši se zanimajo za njegovo vzgojo, poznajo 
njegove prijatelje, v družini so postavljena pra-
vila glede gledanja televizije, družina skupaj 
obeduje. Starši so fizično in duševno zdravi 
in se lahko spopadajo z izzivi starševanja. 
Starši redno telovadijo, poleg tega družinski 
člani ne kadijo cigaret, cigar ali kadilske pipe. 
Otrok dom dojema kot varno okolje, ima 
zdravstveno in zobozdravstveno zavarovanje, 
dodeljenega zdravnika ali medicinsko sestro 
in hodi na preventivne zdravstvene preglede. 
V skupnosti, kjer živi, sosedje pomagajo drug 
drugemu, nanje se je lahko zanesti, nudijo 
podporo pri vzgoji in varstvu otrok, lahko 
se jim zaupa, da so otrokom v pomoč, če jo 
potrebujejo. Otrok ocenjuje sosesko kot varno 
in ne zaznava slabih vplivov v okolju. Prav 
tako šolo doživlja kot varen prostor in staršev 
ne skrbi glede vrstniškega nasilja v šoli. Za 
njegovo blaginjo je pomemben tudi dohodek 
gospodinjstva, izobrazba staršev, tip družine 
in število otrok v družini.

Blaginja otrok, opredeljena na ta način, je za naš 
kontekst preučevanja manj primerna tako s kon-
ceptualnega kot javnopolitičnega vidika:

1. glede na to, da morajo biti kazalniki, upo-
števaje kriterije za njihov izbor, ki naj bi 
omogočil kar najbolj učinkovito spremljanje 
blaginje otrok (glej 2. poglavje Kriteriji za izbor 
kazalnikov blaginje), utemeljeni v trdnih teoret-
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skih podlagah in na celovit način naslavljati 
vprašanja blaginje otrok, so kazalniki tipa 
»družina ima postavljena pravila glede gledanja 
TV«, »starši redno telovadijo«, »otrok izkazuje 
spoštovanje do učiteljev in sosedov«, »otrok je 
neubogljiv« ipd. vprašljivi oz. je vprašljiva nji-
hova relevantnost, saj gotovo niso ključni za 
kakovost življenja in blaginjo otrok. Pri Moo-
re idr. (2008) je opazna močna tendenca sle-
denju razvojnemu vidiku z neenakomernim 
poudarkom na zdravju otrok (opredeljenim 
z negativnimi kazalniki, ki merijo kronična 
zdravstvena obolenja otrok, tvegana vedenja, 
težave v duševnem zdravju, vedenjske pro-
bleme, nizko samopodobo, učne težave ipd.). 

2. Na drugi strani pa njihov nabor kazalnikov 
ne vsebuje mer, kot so »vsakodnevno uživa-
nje sadja«, »redno zajtrkovanje«, ki prav tako 
pomembno določajo zdravje otrok;

3. kazalniki morajo omogočati jasno interpre-
tacijo, kar pomeni, da mora podatek nositi 
jasno sporočilo o tem, ali višja vrednosti pri-
speva k višji blaginji otrok ali ne (ter obratno). 
Nedvoumno mora biti tudi, kje je »prag«, ki 
pove, kdaj se določena lastnost oz. značilnost 
pretvori v pozitivno in kdaj v negativno plat 
blaginje – npr. kako lahko z gotovostjo trdi-
mo, »Kdaj je otrok preveč prepirljiv?«  

4. dober kazalnik se mora poleg tega nanašati 
na oboje: tako na dejavnike, ki določajo trenu-
ten status otrok in na vpliv obstoječih javnih 
politik, ki imajo kot ciljno skupino otroke in 
družine,  s čimer postane relevanten za poli-
tične odločevalce. Tukaj je ključno sporočilo, 
ki ga izbrani kazalnik nosi »Kaj oz. katero po-
dročje življenja otrok naj politika izboljša?« in 
»Na koga naj naslavlja ukrepe za izboljšanje 
življenja otrok? Kdo je odgovoren za njihovo 
blaginjo?« Predlagani zapis Mooreove idr. 
(2008) zelo očitno nakazuje na pomen nadzo-
ra nad vedenjem otrok in tudi nad vedenjem 
staršev. Lahko se vprašamo, ali bo politika 
dejansko naslavljala teme, kot so prepirljivost 
otrok, neubogljivost, ipd.? Verjetno ne. Poleg 
tega na nekatere kazalnike politika sploh ne 
more vplivati. Glede upoštevanja značilnosti 
staršev pa gre po našem mnenju predlog 
Mooreove idr. (2008) nekoliko predaleč, kar 
je očitno npr. pri kazalniku, ki meri fizično 
aktivnost staršev.

Večinoma indeksi blaginje otrok črpajo iz raz-

ličnih podatkovnih baz, medtem ko Moore idr. 
(2008) indeks izračunavajo iz nacionalne raziska-
ve. Kot sami navajajo, je prednost takšnega pri-
stopa predvsem v tem, da omogoča oceno koliko 
kazalniki kovariirajo znotraj posameznika/posa-
meznice, npr. ali imata 'dobre rezultate' na vseh 
področjih ali pa zgolj na enem, dveh itd. Poleg 
tega so z uporabo mikro podatkov v indeks lah-
ko vključili večje število kazalnikov in jih obenem 
tudi bolj enakomerno razporedili po področjih in 
podpodročjih in s tem zagotovili, da nobeno po-
dročje v tem smislu ne dominira pred drugimi. 
Zaradi dostopa do mikro podatkov lahko ločeno 
raziskujejo blaginjo otrok za dve različni starostni 
skupini otrok (6 – 11 let in 12 – 17 let), upoštevaje 
različne potrebe in probleme v različnih razvoj-
nih stopnjah. Med prednostmi prepoznavamo še 
ločitev kontekstualnih kazalnikov blaginje otrok 
od teh, ki so konkretno usmerjeni v izide otrok. 
Glavna omejitev pristopa Moorea in dr. pa je 
seveda v  naboru kazalnikov, saj se nekaterih ne 
da pridobiti iz mikro podatkov. Eden takšnih je 
npr. smrtnost otrok oz. stopnja umrljivosti, ki pa 
je eden pomembnejših kazalnikov blaginje otrok. 
Ne glede na to, pa Moore idr. (2008) poudarjajo, 
da lahko njihov indeks predstavlja potencialno 
dopolnitev drugim indeksom, ki so razviti in 
oblikovani na podlagi makro podatkov.

3.2 Indeks Bradshawa in Richardsona (2009)

Indeks Bradshawa in Richardsona (2009) se od 
predloga Mooreaove idr. (2008) precej razliku-
je. Podobno kot slednji je sestavljen iz sedmih 
področij, vendar jih opredeli drugače, pri čemer 
vključuje materialno blaginjo (ki je pri Moore idr. 
2008 izpuščena), zdravje, tveganja in varnost, 
izobraževanje, nastanitev in okolje, subjektivno 
blaginjo in odnose. Področja so naprej razdeljena 
na 20 podpodročij in merjena s 43-imi kazalniki.

V skladu z njunim seznamom kazalnikov, je 
opredelitev blaginje otrok sledeča:

Otrok živi v blaginji, v kolikor ne doživlja do-
hodkovne revščine (torej ne živi v gospodinj-
stvu pod pragom tveganja revščine in vrzeli 
tveganja revščine), ni materialno prikrajšan 
(kar pomeni, da ne živi v gospodinjstvu, ka-
teremu primanjkuje ena ali več potrošniških 
dobrin in se ne spopada s finančnimi težava-
mi, ima v lasti več kot 6 šolskih pripomočkov 
in živi v gospodinjstvu z več kot 10 knjigami), 
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ne živi v brezposelnem gospodinjstvu. Izkazu-
je zdravje ob rojstvu, saj preživi najzgodnejše 
obdobje otroštva in zanj ni značilna nizka po-
rodna teža, je cepljen proti otroškim boleznim, 
si umiva zobe več kot enkrat dnevno, dnevno 
uživa sadje in zajtrk, je fizično aktiven in ima 
primerno telesno težo. Nadalje, preživi obdob-
je otroštva in ne izkazuje tveganega vedenja 
(v smislu najstniških nosečnosti, zgodnjega 
spolnega občevanja, ne uporabe kondoma pri 
spolnem odnosu, kajenja, uživanja alkohola in 
marihuane). Ne doživlja nasilja in tudi sam ne 
izvaja nasilnih dejanj nad drugimi. Otrok živi 
v blaginji, če je vključen v predšolsko izobraže-
vanje in tudi v nadaljnje ravni izobraževanja, 
ko je star od 15 do 19 let – in je v tem obdobju 
aktiven (torej bodisi zaposlen ali vključen v 
izobraževanje). Dosega dobre rezultate na po-
dročju branja, matematike in znanosti. Ne živi 
v prenaseljenem stanovanju in v slabih stano-
vanjskih razmerah. Gospodinjstvo, v katerem 
živi, ni izpostavljeno kriminalu v soseski in 
onesnaženosti. Otrok visoko ocenjuje zado-
voljstvo s svojim življenjem, ni preobremenjen 
zaradi šolskega dela, rad obiskuje šolo in svoje 
zdravje ocenjuje kot dobro. Ima kakovostne 
odnose v družini, saj se lahko pogovarja z 
mamo in z očetom. Obenem je v dobrih od-
nosih z vrstniki, saj doživlja svoje sošolce, kot 
prijazne in pripravljene nuditi pomoč.      

Blaginja otrok, opredeljena na opisan način, je za 
potrebe našega projekta še posebej relevantna, 
predvsem zato, ker na ustrezen način nagovarja 
kontekstualni vidik blaginje otrok, s tem ko upo-
števa tematike, kot so revščina gospodinjstev, 
vrzel tveganja revščine, brezposelnost, materi-
alna prikrajšanost, dostopnost do izobraževanja, 
stanovanjski pogoji ipd. Izbrani kazalniki na ta 
način izpolnjujejo kriterije za preverbo njihovega 
potenciala vpliva na oblikovanje politik, saj poli-
tika s svojimi ukrepi nanje lahko vpliva; obenem 
so s tem privlačni tudi za zagovorniške skupine. 

Kazalniki blaginje otrok v splošnem prav tako 
ustrezajo kriterijem za preverbo njihove koncep-
tualne ustreznosti, vendar z določenimi pomanj-
kljivostmi:

• to je očitno npr. pri kriteriju »točnost, na-
tančnost kazalnikov«, kjer Ben-Arieh idr. 
(2001) opozarjajo, da se moramo nejasnim 
in preveč poenostavljenim kazalnikom, ki 

jih sprejmemo kot kompromise, izogiba-
ti. Eden takih kazalnikov je »delež otrok, 
ki se lahko pogovarja z mamo oziroma z 
očetom«, povzet po raziskavi HBSC. Raba 
omenjenega kazalnika predstavlja kom-
promisno odločitev, saj, kot pravi (Hočevar 
2011), z izbranim kazalnikom bolj kot samo 
kakovost odnosov v družini merimo željo 
po komuniciranju mladostnikov s starši gle-
de na to, da je poudarek na tem, kako lahko 
se mladostniki pogovarjajo o stvareh, ki jih 
zanimajo in ne na stvareh, ki jih težijo. Po-
dobno je s kazalnikom, ki meri vključenost 
otrok v šolsko izobraževanje. O sami kako-
vosti predšolske vzgoje namreč bolj malo 
pove, uporabljen je zgolj zato, ker drugih 
podatkov o tem ni (Bradshaw in Richardson 
2009). Bolj kot kakovost meri dostopnost, ki 
pa pri drugih področjih ni upoštevana (npr. 
pri zdravju, stanovanju ipd.).

• Z vidika jasne interpretacije in razumevanja 
je vprašljiv kazalnik »V kolikšni meri te delo, 
ki ga moraš opraviti za šolo, obremenjuje?«, 
saj je težko določiti prag, kdaj je obreme-
nitev sprejemljiva – ali je to, kadar učenec 
odgovori, da ga obveznosti, povezane s šolo 
»sploh nič« in »malo« obremenjujejo, pre-
tirana obremenitev pa je takrat, ko učenec 
ocenjuje, da ga delo, ki ga mora opraviti za 
šolo »še kar« ali »zelo« obremenjuje, more-
biti pa bi bilo bolj pravilno upoštevati samo 
odgovor »zelo«? 

• Pomembnost za blaginjo otrok in relevan-
tnost za politične odločevalce je vprašljiva 
pri kazalniku, ki meri zgodnje spolno ob-
čevanje (pri 15-letnikih). Najbrž se politika 
ciljano ne bo ukvarjala z višanjem meje oz. 
določanjem primerne meje za prvi spolni 
odnos. Verjetno so pomembnejši zaščiteni 
spolni odnosi.

• Manjkajo nekateri kazalniki, pomembni za 
blaginjo otrok. Recimo popis kazalnikov 
blaginje otrok vključuje mere o uživanju 
alkohola in marihuane, glede ostalih drog 
pa ne. Manjkajo tudi podatki o duševnem 
zdravju otrok, ki pa so zajeti pri Moore idr. 
(2008). Prav tako ni upoštevana revščina 
zaposlenih staršev, izpuščeno je področje 
o participaciji otrok in aktivnem drža-
vljanstvu (zaradi pomanjkljivih podatkov 
na tem področju), ne dobimo vpogleda v 
kakovost odnosa s prijatelji.
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Indeks Bradshawa in Richardsona (2009) temelji 
na agregiranih makro podatkih, kar predsta-
vlja minus v primerjavi z indeksom Moore idr. 
(2008), ki temelji na mikro podatkih. Pri izraču-
navanju indeksa se nista poslužila uteževanja, 
pri čemer sta sledila ugotovitvam Hagerty idr. 
(2001), ki pravita, da je metoda enakih uteži to, 
kar je v statistiki minimax cenilka (angl. mi-
nimax estimator) v smislu, da metoda enakih 
uteži minimizira ekstremna nestrinjanja med 
posamezniki o utežeh za posamezen kazalnik. 
Bradshaw in Richardson (2009) menita, da sta 
s standardizacijo (uporabo z-scores) podatkov 
pravzaprav opravila implicitno uteževanje6. Sicer 
pa trdita, da tako kot ne obstaja splošna teoretska 
utemeljitev za enake uteži, tako tudi ne obstaja 
utemeljitev za rabo katerekoli druge alternativne 
oblike uteževanja. Poleg tega poudarita, da so 
»njuni« podatki javno dostopni, kar omogoča 
tistim, ki se ne strinjajo z enakimi utežmi, da 
jih utežijo z alternativnim sistemom uteževanja. 
Prav tako kot v ostalih obravnavanih indeksih, 
tudi Bradshaw in Richardson (2009) uporabita 
formativni merski model (angl. cause indicator 
model), kjer kazalniki določajo latentno spremen-
ljivko (razsežnost oziroma področje) in ne obra-
tno kot to velja za refleksivni model (angl. effect 
indicator model) in kjer ni nujno, da so kazalniki 
ali področja med seboj povezani, pač pa le pri-
spevajo k izidu. Slabost tega in ostalih indeksov, 
ki so sestavljeni iz agregiranih podatkov (torej ne 
iz mikro podatkov) je v tem, da podatke črpajo 
iz različnih podatkovnih virov, kar posledično 
pomeni na različnih metodoloških osnovah, po-
gosto različnih ciljnih skupinah otrok ter tudi v 
različnih časovnih obdobjih.7 

3.3 UNICEF-ov indeks (2013)

UNICEF-ov indeks (2013) je zelo podoben in-
deksu Bradshawa in Richardsona (2009), kar je 
razumljivo glede na to, da je pri njegovi pripravi 
sodeloval tudi Bradshaw. UNICEF-ov indeks 
lahko tako razumemo kot nadgradnjo njunega 
modela, ki podobno upošteva 7 področij (ma-
terialna blaginja, zdravje in varnost, vedenje in 
tveganja, izobraževanje, nastanitev in okolje, 
subjektivna ocena blaginje, odnosi), pri čemer 

6 Na primer zdravje otrok je sestavljeno iz vrednosti z scores na dveh kazalnikih: umrljivost dojenčkov ter nizka teža novorojenčkov. Z-scores 
v prvem primeru variirajo od -3,84 v Romuniji do 0,71 na Švedskem, v drugem pa od -1,92 v Bolgariji do 1,79 na Islandiji, pri čemer je jasno, 
da je variiacija večja v primeru umrljivosti dojenčkov. S povprečenjem z–scores, še posebej na koncu porazdelitve, v praksi pravzaprav damo 
večjo težo umrljivosti dojenčkov v primerjavi z nizko težo novorojenčkov. 
7 Podrobneje o teh dilemah v poglavju o metodologiji. 

nekoliko drugače poimenuje področji zdravje 
in varnost, ki sta bili poprej ločeni, po novem pa 
se imenujeta »zdravje in varnost« ter »vedenje 
in tveganja«. Obe področji se v bistvu dotikata 
tematike zdravja. Ugotavljamo, da je tej temi pri 
merjenju blaginje otrok namenjene precej pozor-
nosti, saj je kar 50 % vseh kazalnikov blaginje 
povezanih z zdravjem. Področje zdravja otrok je 
izjemno pomembno tudi pri vseh prej obravna-
vanih primerih indeksov blaginje otrok. 

Pomemben doprinos UNICEF-ovega inde-
ksa (2013) vidimo v tem, da subjektivne mere 
povsem loči od ostalih. Področji »subjektivna 
blaginja« in »odnosi« tako obravnava posebej 
zaradi previdnosti pri upoštevanju ustreznosti 
tako pridobljenih informacij. Subjektivne mere 
imajo določene pomanjkljivosti (UNICEF 2013), 
ki še posebej pri konceptu zmožnosti ne ostajajo 
neopažene. Sen (1999) je kritičen do subjektivnih 
mer kakovosti življenja, ko pravi, da izbire oseb 
niso nujno v skladu z njihovimi osebnimi interesi, 
saj posamezniki pogosto upoštevajo zahteve in 
pričakovanja drugih, kar poimenuje »prilagojena 
pričakovanja«. Dodaja, da sta sreča in izpolnitev 
želja zgolj eden od pomembnih vidikov posame-
znikovega obstoja, ki ga je vsekakor treba vzeti v 
obzir, ampak na način, da je to, kar je za posame-
znika subjektivno pomembno, tudi objektivno 
merljivo.

Konceptualno ustreznost in politično relevan-
tnost UNICEF-ovega indeksa (2013) zaradi velike 
podobnosti z indeksom Bradshawa in Richardso-
na (2009), ocenjujemo na podoben način, ki pa sta 
v novejši verziji vendarle še nekoliko izboljšani:

• UNICEF-ov indeks (2013) vsebuje manj 
podpodročij (15) kot indeks Bradshawa in 
Richardsona (2009) in precej manj kazalni-
kov (30). Na ta način deluje bolj izčiščeno, 
izbrani so zgolj ključni kazalniki blaginje 
otrok. Po novem na seznamu kazalnikov 
blaginje otrok ni več brezposelnosti gospo-
dinjstev z otroki, kazalnikov zgodnjega 
spolnega občevanja, občutka obremenje-
nosti s šolskim delom, mladi, ki imajo zelo 
radi šolo, samoocene zdravja. 

• Izboljšana verzija teži k večji otrokocentrič-
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nosti kazalnikov, kar je razvidno pri materi-
alni prikrajšanosti, ki je po novem definira-
na z indeksom materialne deprivacije otrok 
in lestvico družinske blaginje. 

• Določeni kazalniki so tudi drugače razvr-
ščeni: stopnja umrljivosti otrok je bila prej 
npr. umeščena v področje »tveganja in 
varnost«, sedaj pa pod »zdravje in varnost«. 
Prekomerna teža, uživanje sadja, zajtrko-
vanje in rekreacija so bili prej uvrščeni pod 
»zdravje«, sedaj pa jih najdemo pod »vede-
nje in tveganja«. 

• Poleg tega so kazalniki v splošnem bolj 
objektivni: pri podpodročju »okolje« sta 
oceno gospodinjstev o prisotnosti kriminala 
in onesnaženosti okolja, zamenjala stopnja 
umorov in onesnaženost okolja. 

3.4 OECD indeks (2015)

Zadnji primer, OECD indeks (2015) z opredelje-
nimi desetimi področji blaginje otrok (dohodek 

in premoženje, zaposlitev in zaslužek, stanovanj-
ski pogoji, okolje, zdravje, izobraževanje, aktivno 
državljanstvo, socialno in družinsko okolje, oseb-
na varnost, subjektivna blaginja) in 31 kazalniki 
predstavlja nekakšno vmesno pot med modelom 
Bradshawa in Richardsona (2009) in UNICEF-
-ovim (2013) modelom merjenja blaginje otrok. 
Precej kazalnikov povzema po UNICEF-u (2013), 
npr. stopnja tveganja revščine otrok, prenaselje-
nost, stanovanjska prikrajšanost, slabi okoljski 
pogoji (čeprav nekoliko drugače definiranimi), 
stopnja umrljivosti dojenčkov, nizka teža od 
porodu, prekomerna telesna teža, najstniške 
nosečnosti, kajenje, uživanje alkohola (prav tako 
nekoliko drugače definirano), fizična aktivnost, 
rezultati PISA testov, NEET stopnja, posedova-
nje šolskih potrebščin, kakovost odnosov s sošol-
ci, kakovost odnosov s starši, doživljanje nasilja, 
zadovoljstvo z življenjem. Obenem OECD model 
obdrži nekatere kazalnike Bradshawa in Ri-
chardsona (2009), ki so bili kasneje pri UNICEF-u 
opuščeni: brezposelnost gospodinjstev z otroki, 
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samoocena zdravja otrok, obremenjenost s šol-
skim delom, zadovoljstvo s šolo. Vsemu navede-
nemu doda še povprečen razpoložljivi dohodek 
gospodinjstev z otroki, dolgotrajno brezposelno-
st staršev z otroki, stopnjo samomorilnosti, PISA 
indeks pripadnost šoli, število umorov otrok, 
čas, ki ga otroci preživijo s starši in novo podro-
čje; aktivno državljanstvo. Na drugi strani pa ne 
obdrži kazalnikov, ki pri prejšnjih dveh primerih 
tvorijo pomembne elemente blaginje otrok, kot 
so materialna deprivacija otrok, vrzel tveganja 
revščine, vključenost otrok v vrtce, precepljenost 
in uživanje marihuane.

OECD indeks je morda nekoliko bolj policy ori-
entiran in ne tako široko zastavljen kot to velja 
za njegova predhodnika (TÁRKI 2011). Ključna 
novost, ki jo prinaša, je razmejitev področij v dva 
dela, in sicer loči med področji, ki se dotikajo 
pogojev družine, v kateri otrok živi (dohodek in 
premoženje, zaposlitev in zaslužek, stanovanjski 
pogoji, okolje) in tistih, ki so specifično vezani na 
blaginjo otrok (zdravje, izobraževanje, aktivno 
državljanstvo, socialno in družinsko okolje, oseb-
na varnost, subjektivna blaginja). Prvi del spomi-
nja na kontekstualni vidik Moorea idr. (2008), ki 
je prav tako posebej obravnavan, vendar je način, 
kako se tega lotijo pri OECD z vidika relevan-
tnosti za javne politike bolj ustrezen (upošteva 
vpetost posameznika v širši družbeni kontekst) 
in v večji meri odgovarja našemu kontekstu 
preučevanja, kjer skušajo države z družinsko 
politiko olajšati starševanje. Zavezanost k temu 
se seveda od države do države razlikuje oz. se 
razlikuje med različnimi tipi držav blaginje.

Ker gre za zelo podoben nabor kazalnikov, kot 
pri prejšnjih dveh primerih blaginje otrok, so 
ocene konceptualne ustreznosti kazalnikov in 
njihovega potenciala vplivanja na oblikovanje 
politik podobne kot smo jih že zapisali in jih na 
tem mestu ne bomo ponavljali. V tem delu se 
bomo kritično osredotočili predvsem na dva ka-
zalnika, ki ju OECD (2015) vpelje na novo:

• »stopnja umorov otrok«: gre za kazalnik, 
sprejet kot kompromis, s čimer ne ustreza 
kriteriju »točnost in natančnost kazalni-
kov«, pomembnim za preverbo koncep-
tualne ustreznosti kazalnikov (Ben-Arieh 
idr. 2001). Za odraz osebne varnosti otrok 
v večji meri pridejo v poštev manj skrajne 
oblike nasilja, ki so jim otroci v krogu dru-

žine pogosteje izpostavljeni, vendar zaradi 
neusklajene metodologije na tem področju, 
ki bi omogočala mednarodno primerjavo, 
podatkov o fizičnem, psihičnem, spolnem 
in drugih oblikah nasilja nad otroci ni mo-
goče pridobiti; 

• »čas, ki ga otroci preživijo s starši«: kazalnik 
ne omogoča jasne interpretacije in razume-
vanja, saj ne vemo, koliko časa, ki ga otroci 
preživijo skupaj s starši »je ravno dovolj«. 
Pri določanju praga moramo upoštevati 
vprašanje avtonomije otrok, njihove starosti 
in osebnih značilnosti, ki vplivajo na to, ko-
liko časa potrebuje otrok povsem zase, brez 
prisotnosti staršev. 

Določene pomanjkljivosti, ki smo jih obravnavali 
pri vsakem od štirih primerov blaginje otrok, so 
opisali že avtorji sami. Najpogosteje se njihove 
samokritične ocene povezujejo s pomanjkanjem 
primernih podatkov. Moore idr. (2008) npr. iz-
postavijo problem manka podatkov na področju 
izobraževanja ter neažurnost pridobljenih podat-
kov. Bradshaw in Richardson (2009) pomanjklji-
vosti podatkov prepoznata v tem, da so kazalniki 
zbrani iz različnih podatkovnih baz,  pogosto 
niso na voljo za isto leto opazovanja in za isto 
skupino otrok. Primer: podatki HBSC raziskave 
se nanašajo na otroke stare 11, 13 in 15 let, med-
tem ko podatki PISE upoštevajo 15 in 16-letnike. 
Na določenih mestih so otrokocentrični kazalniki 
kombinirani s kazalniki na ravni gospodinjstva, 
nekateri elementi blaginje otrok niso upoštevani 
zaradi pomanjkanja podatkov. Primer: za po-
dročje materialnega položaja otrok ni podatkov 
za absolutno revščino otrok in subjektivne mere 
revščine. Podobno lahko razberemo tudi iz UNI-
CEF-ovega poročila (2013), kjer je kot kritično 
izpostavljeno: neažurnost podatkov, zajem zgolj 
določenih starostnih skupin otrok, ne pa celotne 
populacije otrok, pomanjkanje določenih dimen-
zij blaginje otrok (kot npr. aktivno državljanstvo 
otrok), pomanjkanje otrokocentričnih kazalnikov 
(npr. pri področju stanovanja), pomanjkanje 
podatkov za prva leta življenja otrok. Pri OECD 
(2015) opozarjajo na pomanjkanje otrokocen-
tričnih kazalnikov (npr. za materialni vidik in 
revščino), omejen nabor relevantnih podatkov 
(tudi slaba kakovost podatkov), pomanjkanje 
določenih kazalnikov blaginje (stanovanjska si-
tuacija, odnosi, participacija ipd.), pomanjkanje 
podatkov za mlajše otroke, oteženo spremljanje 
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podatkov glede na socio-ekonomske značilnosti 
otrok. Kompromisi so zato nujni zaradi česar je 
izjemno težko doseči tretji kriterij Ben-Arieha 
idr. (2001) o točnosti in natančnosti kazalnikov 
z namenom doseganja konceptualne ustreznosti 
izbranih kazalnikov.

Druga skupna točka izbranih indeksov blaginje 
otrok je metodološki pristop. Večinoma, z izje-
mo Moore idr. (2008), temeljijo na agregiranih 
podatkih. Črpajo iz obstoječih podatkovnih baz 
(administrativnih ali anketnih), kar posledično 
omejuje nabor kazalnikov ter tudi nabor držav. 
OECD indeks (2015) v tem kontekstu opozarja 
na manko namenskih anketnih raziskav, ki bi 
se osredotočale prav na blaginjo otrok in s tem 
zagotovila širok nabor ustreznih in primerljivih 
kazalnikov s tega področja. Skupno izbranim 
indeksom je tudi izračunavanje indeksa brez 
uteževanja oz. z rabo enakih uteži (angl. equal 
weighting) področij in posledično kazalnikov. Vsi 
tudi uporabljajo formativni merski model (in ne 
refleksivnega), kjer kazalniki določajo latentno 
spremenljivko (razsežnost oziroma področje) in 
kjer ni nujno, da so kazalniki ali področja med 
seboj povezani, pač pa le prispevajo k izidu. 

3.5 IRSSV indeks blaginje otrok (2018)

Na podlagi predstavljenih primerov indeksov 
blaginje otrok, ocene njihovih prednosti in po-
manjkljivosti, smo za podatkovno upodobitev 
izbrali UNICEF-ov indeks (2013), saj je ta najbolj 
utemeljen v konceptu zmožnosti. UNICEF-ov in-
deks (2013) smo prilagodili glede na dostopnost 
podatkov za izbrane evropske države. 

Pri tem sta nas vodila dva ključna poudarka 
omenjenega koncepta:

• tisto, kar je pri konceptu zmožnosti bistveno, 
kar nas pri analizi blaginje najbolj zanima, 
je, kakšne priložnosti oziroma zmožnosti 
ima posameznik/posameznica, da svoje vire 
pretvorita v delovanje − dosežek osebe (v 
povezavi s tem, kar je in dela) (Sen 2001). Ko 
govorimo o odraslih osebah je pomembno 
upoštevati oboje: tako zmožnosti za delova-
nje, kot delovanje samo (primer delovanja je 
na primer »biti primerno hranjen, zmožnost 
pa pomeni, da je oseba zmožna izogniti se 
lakoti, vendar se odloči za post ali gladovno 
stavko« (Clark 2006), saj je z vidika pravič-

nosti ključno upoštevati raznolikost posa-
meznikov, njihovih potreb in želja. Otroci, 
na drugi strani, za svoja dejanja ne nosijo 
odgovornosti (čeprav otrok ne moremo oz-
načiti za popolnoma »neodgovorne«, saj se 
odgovornost pri njih razvija s starostjo in 
krepi, ko z leti postajajo vse bolj avtonom-
ni). Schweiger in Graf (2015) zato poudarja-
ta, da je za otroke bolj pomembno, da živijo 
dobro, kot pa zmožnost, da to dosežejo, če 
tako želijo. Za analizo blaginje otrok je torej 
treba upoštevati delovanja oziroma izide 
otrok.

• v skladu s konceptom zmožnosti, je za 
analizo doseganja izidov in uresničevanja 
blaginje pomembno upoštevati vpetost 
posameznika/posameznice v širši druž-
beni kontekst. To pomeni, da moramo za 
interpretacijo razlik v izidih otrok poleg 
notranjih dejavnikov (kot so osebne okoliš-
čine) upoštevati tudi zunanje dejavnike (kot 
so javne politike, formalnopravna pravila, 
družbene norme, diskriminatorne prakse, 
družbene vloge spolov, relacije moči v 
družbi in okoljske dejavnike) (Comim idr. 
2011, 8). Tisto, kar je pri otrocih specifično 
in se v manjši meri kaže pri raziskovanju 
drugih starostnih skupin, je vloga staršev. 
Ključne so zmožnosti staršev za delovanje, 
ki posredno ali neposredno učinkujejo 
na zmožnosti otrok (t. i. medgeneracijski 
prenos zmožnosti), kar se lahko kaže v po-
manjkanju izbir (dokaze za to najdemo na 
primer v vplivu zdravstvenega stanja mater 
na porodno težo in zdravje otrok, kot tudi v 
povezavi izobrazbe matere z učnimi dosež-
ki otrok) (Biggeri 2004).

Zaradi uveljavljenosti obravnavanih primerov 
indeksov blaginje otrok, kazalnikov za izide ot-
rok nismo na novo opredeljevali (kot npr. Biggeri 
2004), temveč smo črpali iz obstoječih, preverje-
nih pristopov, primernih za mednarodno pri-
merjavo blaginje otrok. V največji meri smo pri 
tem izhajali iz UNICEF-ovega predloga (2013). 
Področja, podpodročja in kazalniki blaginje ot-
rok v našem IRSSV indeksu blaginje otrok tako v 
veliki večini ustrezajo UNICEF-ovemu pogledu 
na blaginjo. Dodali pa smo podpodročje psihoso-
cialno zdravje, ker je duševna blaginja, kot ugo-
tavljata Biggeri in Mehrotra (2011), ena bistvenih 
zmožnosti in delovanj otroke. Za kazalnike 
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PODROČJE PODPODROČJE KAZALNIK

MATERIALNA BLAGINJA

DOHODKOVNA 
REVŠČINA

Relativna stopnja tveganja revščine otrok

Relativna vrzel tveganja revščine otrok

MATERIALNA 
PRIKRAJŠANOST

Stopnja resne materialne prikrajšanosti otrok

Lestvica družinskega izobilja (FAS)

ZDRAVJE IN VARNOST

ZDRAVJE OB ROJSTVU
Stopnja umrljivosti dojenčkov

Nizka teža novorojencev

UMRLJIVOST OTROK IN MLA-
DINE Stopnja umrljivosti otrok

CEPLJENJE Precepljenost otrok (DTP)

PSIHOSOCIALNO ZDRAVJE
Pogostost psihosomatskih simptomov

Stopnja samomorilnosti otrok

VEDENJE IN 
TVEGANJA

PREHRANJEVANJE IN VADBA

Prekomerna telesna teža otrok

Dnevno uživanje zajtrka

Dnevno uživanje sadja

Dnevna telesna dejavnost

TVEGANO VEDENJE

Stopnja najstniških nosečnosti

Tedenska uporaba tobaka

Opitost v zadnjih 30-ih dneh 

Uživanje prepovedanih drog

IZPOSTAVLJENOST NASILJU
Pretepanje otrok v preteklem letu

Trpinčeni otroci v zadnjih dveh mesecih

IZOBRAŽEVANJE

PARTICIPACIJA NEET stopnja

DOSEŽKI

Povprečni dosežki pri bralni pismenosti na testih PISA

Povprečni dosežki pri matematični pismenosti na testih PISA

Povprečni dosežki pri znanstveni pismenosti na testih PISA

NASTANITEV IN OKOLJE

STANOVANJSKE RAZMERE
Prenaseljenost

Stopnja stanovanjske prikrajšanosti otrok

VARNOST SOSESKE IN OKOLJA Prisotnost kriminala, nasilja ali vandalizma v okolju

DRUŽINSKI IN VRSTNIŠKI 
ODNOSI

ODNOSI V DRUŽINI

Otroci, ki se z mamo lahko pogovarjajo o stvareh, ki jih 
težijo

Otroci, ki se z očetom lahko pogovarjajo o stvareh, ki jih 
težijo

ODNOSI Z VRSTNIKI Otroci, ki se jim zdijo sošolci prijazni in pripravljeni pomagati

SUBJEKTIVNA OCENA 
BLAGINJE

ZADOVOLJSTVO 
Z ŽIVLJENJEM Visoka raven zadovoljstva z življenjem otrok

Preglednica 2: IRSSV indeks blaginje otrok (IBO)
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duševnega zdravja smo izbrali psihosomatske 
znake, o katerih poročajo otroci in stopnjo samo-
morilnosti otrok (slednjega predlaga tudi OECD 
2015). Znotraj področja vedenje in tveganje smo 
namesto kazalnika, ki kaže zgolj na uživanje 
marihuane, raje izbrali kazalnik uživanja vseh 
prepovedanih drog, z namenom prikazati bolj 
celostno podobo uživanja drog otrok. 

Raziskovalci pred nami so določene kazalnike 
blaginje otrok združili v posebno skupino kazal-
nikov, razumljene kot kazalnike konteksta (kar je 
še posebej izrazito pri Moore idr. (2008) in OCED 
(2015)). Ker pri oblikovanju mednarodnega inde-
ksa blaginje otrok v dobršni meri izhajamo iz do-
sedanjih dognanj na tem področju in ker koncept 
zmožnosti močno poudarja kontekstualni vidik 
blaginje, smo tudi mi izide opazovali ločeno in 
v odnosu do izbranih kazalnikov konteksta. S 
tem smo na bolj otrokocentričen način pristopili 
k raziskovanju blaginje otrok, saj smo bili pri 
izidih nanje strogo osredotočeni, pri čemer smo 
druge kazalnike, ki izidov ne merijo, izločili iz 
indeksa. Iz njih smo oblikovali posebno skupino 
kazalnikov, to so t. i. kontekstualni kazalniki. Ti 
predstavljajo tiste kazalnike, ki vplivajo na izide 
– v kolikor se ti kontekstualni kazalniki spreme-
nijo, se, če med njimi in kazalniki izidov obstaja 
pozitivna korelacija, spremenijo tudi slednji. 

Ločimo med tremi ravnmi kontekstualnih dejav-
nikov:

• mikro raven: kazalniki, ki upoštevajo vire, s 
katerimi razpolagajo starši in njihove zmož-
nosti za delovanje (npr. dohodek, izobrazba, 
zaposlitvena situacija).

• mezzo raven: kazalniki, ki merijo dosto-
pnost do storitev, pomembnih za zagota-
vljanje blaginje otrok (npr. delež izdatkov 
BDP, ki jih država namenja za družine itd.).

• makro raven: kazalniki, ki pokažejo na 
vpliv širših družbeno-ekonomskih pogojev 
na blaginjo otrok (npr. BDP, Ginijev koefi-
cient). 

Pri določitvi kazalnikov za merjenje kontekstu-
alnega vidika blaginje otrok, smo kombinirali 
ugotovitve Bradshawa in Richardsona (2009), 
UNICEF-a (2013), OECD (2015), ter druge že ob-
stoječe mednarodne indekse, ki smo jih dopolnili 
z dodatnimi makro kazalniki, kot so npr. revšči-
na zaposlenih staršev, izobrazba žensk, stopnja 

brezposelnosti ipd. Polega tega smo v okviru 
konteksta upoštevali tudi nekatere uveljavljene 
mednarodne indekse kot so Indeks družbenega 
napredka, Svetovni indeks razvoja mladih, In-
deks enakosti spolov ipd. (glej Preglednico 3). 
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KAZALNIKI

Povprečni razpoložljivi dohodek otrok (SKM)

Povprečni razpoložljivi dohodek (SKM)

Povprečna letna bruto plača (SKM)

Povprečna letna neto plača (SKM)

Stopnja zaposlenosti

Stopnja brezposelnosti

Dolgotrajno brezposelne osebe

Relativna stopnja tveganja revščine

Stopnja tveganja revščine otrok v gospodinjstvih z zelo nizko delovno intenzivnostjo

Stopnja tveganja revščine otrok v gospodinjstvih z zaposlenimi starši

Ženske z doseženo terciarno stopnjo izobrazbe

Plačna vrzel med spoloma

Delež BDP na prebivalca (SKM)

Ginijev koeficient

Indeks enakosti spolov

Indeks družbenega napredka

Indeks aktivnega staranja

Indeks človekovega razvoja

Po neenakosti prilagojen indeks človekovega razvoja

Gallupov svetovni indeks blaginje

Svetovni indeks razvoja mladih

Preglednica 3: Kontekstualni vidik blaginje otrok



                IRSSV INDEKS BLAGINJE OTROK                 33     



34                   IRSSV INDEKS BLAGINJE OTROK

KAKO SMO OBLIKOVALI 
INDEKS BLAGINJE OTROK 
V PRAKSI

4
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Po konceptualni določitvi oz. vsebinski zasnovi 
indeksa8, njegovih področij in kazalnikov, je 
sledil metodološki proces oblikovanja indeksa, 
podrejen končnemu cilju: vizualizaciji indeksa v 
širšem družbenem kontekstu.  

Oblikovanje je potekalo sekvenčno po naslednjih 
poglavitnih fazah:

1. iskanje in zbiranje izhodiščnih podatkov ter 
vstavljanje manjkajočih podatkov,

2. normalizacija podatkov,
3. agregiranje podatkov in izračunavanje in-

deksa,
4. postavljanje IBO v širši družbeni kontekst in 

s tem preverjanje njegove veljavnosti. 

Vse faze so podrobneje predstavljene v nadalje-
vanju.

8 Ker naš cilj ni bil vsebinska zasnova blaginje otrok, pač pa v prvi vrsti njegova vizualizacija in uporabnost izračunov, in ker smo sledili že 
izdelanemu konceptu, multivariatni analizi strukture v podatkih nismo posvečali posebne pozornosti (npr. metoda glavnih komponent, 
Cronbachov koeficient, faktorska analiza), kar je ena izmed omejitev našega indeksa. 

4.1 Iskanje in zbiranje izhodiščnih podatkov  
ter vstavljanje manjkajočih podatkov

V procesu iskanja in zbiranja podatkov smo se 
soočili z določenimi omejitvami v razpoložlji-
vosti in strukturi podatkov. Glavna omejitev 
so manjkajoči podatki po različnih dimenzijah 
spremljanja (časovne točke, države, kazalniki in 
spol), poleg tega pa tudi izrazita heterogenost 
podatkov glede na starostno strukturo otrok 
(npr. 0 – 15 let, 11 – 13 let ipd.). 

Izvorne podatke za kazalnike posameznih podro-
čij otrokove blaginje smo črpali iz številnih med-
narodnih podatkovnih baz (EUROSTAT, World 
Development Indicators, European Health for 
All Database, WHO Mortality Database, OECD.
stat in OECD data) in podatkov treh presečnih 
raziskav, ki periodično, vendar ne longitudi-
nalno, spremljajo različna področja otrokovega 
življenja (HBSC, PISA in ESPAD). Številčnost 
in različnost podatkovnih virov ima mnogotere 
posledice, ki so vplivale na oblikovanje indeksa 
in jih opišemo v nadaljevanju.

Slika 1: Podatkovne baze, del IBO
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Četudi je naš namen prikazati čim bolj aktua-
len indeks blaginje otrok, tj. indeks, ki odraža 
najnovejše stanje, je končni izbor časovnih točk 
pogojen z razpoložljivostjo podatkov, ki izhajajo 
iz prej omenjenih virov, pri čemer najbolj ome-
jujejo raziskovalni podatki. Raziskave se namreč 
izvajajo periodično (na 3 ali 4 leta) ter se z leti 
tudi vsebinsko nekoliko spreminjajo, kar vpliva 
tako na dosegljivost podatkov po posameznih 
letih, kot tudi na nabor kazalnikov, ki so med 
seboj vsebinsko primerljivi v različnih časovnih 
točkah. Glede na to, da naš indeks sestavlja več 
kot polovica (17 od 31) kazalnikov iz prej ome-
njenih raziskav, te pa se izvajajo na 3 (PISA) ali 
4 leta (HBSC in ESPAD), smo za izračun IBO 
lahko kot najbolj aktualno referenčno leto vzeli 
leto 2014. Z namenom vzpostavitve trenda smo 
v nabor tako vključili še leto 2010 (2010–2014), v 
prihodnje bo temu časovnemu nizu sledilo leto 
2018. Za vse kazalnike smo torej uporabili po-
datke za omenjeni leti, v kolikor podatek ni bil 
razpoložljiv, smo izbrali razpoložljive podatke 
najbližjega leta npr. 2009, 2011, 2013, 2015 (kot je 
razvidno iz Preglednice 4). Vsebinsko spreminja-
nje anketnih vprašanj v raziskavah pa je vplivalo 
na izbor kazalnikov IBO, saj potrebujemo trden 
in stalen nabor kazalnikov indeksa, če želimo 
spremljati spremembe v blaginji otrok v časovni 
perspektivi. V nekaterih primerih smo prvotni 
nabor kazalnikov torej prilagodili tudi temu 
dejstvu9. Prav tako je z dostopnostjo podatkov 
po kazalnikih indeksa pogojen nabor držav, za 
katere smo lahko izračunali indeks. Sledili smo 
naboru držav, v katerih se izvajajo raziskave, pri 
čemer se nabor držav med raziskavami razlikuje. 
IBO smo tako izračunali za 27 evropskih držav. 

V primerjavi z drugimi že obstoječimi mednaro-
dnimi indeksi je posebna novost in prednost na-
šega indeksa v tem, da vpelje spolno razsežnost, 
kar pomeni, da je izračunan v treh oblikah – kot 
skupen indeks, indeks za dečke ter indeks za de-
klice. Posledično smo se pri naboru kazalnikov 
in podatkov soočali z manjkajočimi vrednostmi 

9 Na področje družinski in vrstniški odnosi smo npr. želeli vključiti kazalnika delež otrok, ki ocenjujejo, da so deležni visoke podpore s strani 
vrstnikov ali delež otrok, ki imajo veliko število prijateljev, vendar so prvega v raziskavo prvič vključili v valu 2013/2014, drugega pa so v 
tem letu iz raziskave izpustili; kazalnika torej nista bila merjena v obeh časovnih točkah, zato ju v izračun indeksa nismo mogli vključiti. V 
primeru kazalnika delež otrok, ki so bili v zadnjih 30-ih dneh vsaj dvakrat opiti pa ga nismo mogli vključiti, zato ker se je med valoma zbiranja 
spremenila lestvica pogostosti in posledično rezultati obeh let med seboj niso primerljivi.
10 V preglednici je predstavljeno stanje pred vstavljanjem podatkov. 
11 Npr. pri kazalniku NEET stopnja smo za leto 2014 vstavili vrednosti za Islandijo in Litvo.
12 To je kombinacija neparametričnih in parametričnih tehnik. Schenker in Taylor (1996) pokažeta, da so rezultati PMM primerljivi z rezultati 
parametričnih metod, enako pokažejo tudi Morris, White in Royston (2014). Simčič (2014) ugotavlja, da je MICE-PMM med najboljšimi 
metodami za vstavljanje podatkov ter se odreže bolje od klasičnih metod vstavljanja podatkov.

glede na spol (10,8 %). Določene kazalnike smo 
tako uporabili kot spolno nevtralne, tj. vrednos-
ti kazalnikov so enake za moški in ženski spol, 
kar pomeni, da imajo vsi trije izračunani indeksi 
(skupni, za dečke in za deklice) pri teh kazalnikih 
enake vrednosti. Na primer kazalnika Prenaselje-
nost (povprečno število sob na osebo v gospodinjstvu z 
otroki) in Prisotnost kriminala, nasilja ali vandalizma 
v okolju sta merjena na osnovi gospodinjstva in ne 
posameznika/posameznice, zato smo isto vred-
nost pripisali še dečkom in deklicam. Kazalnik 
Stopnja najstniških nosečnosti je lahko merjen zgolj 
pri dekletih, vendar ga zaradi posledic upošteva-
mo tudi pri dečkih in pri skupnem indeksu. Za 
kazalnika Nizka teža novorojencev in Precepljenost 
otrok (DTP) pa so na voljo le skupni podatki, zato 
smo te iste vrednosti pripisali še dečkom in de-
klicam.

Poleg omenjenega so pri nekaterih v IBO vklju-
čenih državah manjkale vrednosti zgolj pri do-
ločenih kazalnikih, kar je razvidno iz Preglednice 
410. Tovrstnih manjkajočih vrednosti je relativno 
malo, in sicer – 1,3 % v 2010 in 1,2 % v 2014. Go-
vorimo o vrednostih, ki manjkajo popolnoma 
naključno in jih imenujemo MCAR (angl. Missing 
completely at random). V tem primeru manjkajoče 
vrednosti niso odvisne od vrednosti obravnava-
nega kazalnika kot tudi ne od kateregakoli dru-
gega kazalnika iz istega nabora podatkov oz. niti 
od opazovanih niti neopazovanih podatkov (za 
več glej OECD 2008). Te vrednosti smo vstavili11 
z metodo večkratnega vstavljanja z verižnimi 
enačbami12 (angl. multiple imputation by chained 
equations; MICE) in modelom PMM (angl. predi-
ctive mean matching). Gre za zelo fleksibilen mo-
del, ki nima predpogojev o distribuciji podatkov 
ter po drugi strani ohrani distribucije znotraj po-
datkov, zato so vstavljene vrednosti precej blizu 
preostanku prvotnih podatkov. Pri kazalnikih, 
kjer smo pri posamezni državi razpolagali le s 
podatkom za skupno vrednost, posebej za dečke 
in deklice pa ne, smo tudi za dečke in deklice vze-
li vrednost skupnega podatka – torej ima nekaj 
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držav pri štirih kazalnikih13 isto vrednost tako za 
dečke in deklice, kot tudi za skupni indeks. Gre za 
0,9 % vrednosti v posameznem letu. Vstavljanje 
manjkajočih vrednosti smo izvedli zato, da smo 
lahko izračunali indeks za vseh 27 držav, kajti v 
primeru, da bi ena vrednost v celotnem naboru 
podatkov (tj. 27 držav x 31 kazalnikov) manjkala, 
indeksa za tisto državo ne bi mogli izračunati. 
Glede na to, da so vstavljene vrednosti ocenjene, 
pa smo jih uporabili zgolj za izračun indeksa in 
jih na spletni strani, na mestih, kjer so prikazani 
izhodiščni podatki14, nismo objavili. 

Kot že omenjeno, je omejitev v podatkih tudi 
heterogenost starostne strukture, saj se različni 
kazalniki vežejo na različne starostne skupi-
ne. Tako nabor indeksa blaginje otrok vsebuje 
kazalnike, ki opisujejo stanje za otroke od 0 let 
do 19 let. Npr. kazalnik stopnja samomorilnosti je 
izračunan za starostno skupino od 0 do 15 let, 
kazalnik odstotek 16-letnikov, ki so bili v zadnjih 
30-dneh vsaj enkrat opiti za 16-letnike, kazalnik 
odstotek precepljenosti otrok (12-23 mesecev) s cepivi 
proti davici, tetanusu in oslovskemu kašlju (DPT) za 
otroke od 1 do 2 let ipd. Omenjena heterogenost 
je v prvi vrsti sicer pogojena z vsebino kazalnika 
(npr. precepljenost), odvisna pa je tudi od načina 
merjenja oz. od vira podatkov v smislu, katere 
starostne skupine zajemajo posamezne razi-
skave: v HBSC raziskavo so vključeni 11, 13 in 
15-letniki, v raziskavo PISA 15-letniki, v raziska-
vo ESPAD pa 16-letniki. Glede na to, da kazal-
niki raziskav predstavljajo levji delež kazalnikov 
IBO, so v indeksu v večji meri zastopani starejši 
otroci oz. najstniki v primerjavi z mlajšimi otroki. 
Na problem heterogenosti starostne strukture in 
na manko kazalnikov blaginje v zgodnejših letih 
otrokovega življenja opozarjajo tudi drugi avtor-
ji, ki se ukvarjajo s področjem merjenja blaginje 
otrok (npr. Bradshaw in Richardson 2009, OECD 
2015, UNICEF 2013). 

4.2 Normalizacija oz. povezovanje podatkov

IBO je sestavljen iz 31 kazalnikov, ki so v prvotni 
obliki izraženi z različnimi merskimi lestvicami 
(npr. delež otrok, stopnja umrljivosti ipd.). Z 
namenom, da zagotovimo primerljivost med 
podatki in omogočimo združevanje nesoraz-
mernih kazalnikov, smo vse kazalnike najprej 

13 Gre za kazalnike s področja izobraževanja.
14 https://ibo.irssv.si/#/primerjava-drzav

normalizirali. Uporabili smo metodo Min-Max, 
kjer je b maksimalna vrednost intervala ali 100 in 
a minimalna vrednost ali 0. Na ta način smo vse 
kazalnike normalizirali na identičen rang [0,100]. 
Poleg tega smo vrednosti nekaterih kazalnikov 
»obrnili« tako, da v vseh primerih visoka vred-
nost kazalnika pomeni pozitivno smer merjenja. 
Npr. pri kazalniku stopnja umrljivosti dojenčkov 
nižja vrednost pomeni bolj želeno stanje, zato 
smo v tem primeru vrednosti obrnili na način, 
da so nižje vrednosti bližje 100 (glej enačba b). 
Pri kazalniku visoka raven zadovoljstva z življenjem 
pa ravno obratno, in sicer je v tem primeru višja 
vrednost bolj zaželena, zato se višje vrednosti po 
normalizaciji nahajajo bližje 100, nižje pa bližje 
0 (glej enačba a). S preračunom podatkov smo 
tako zagotovili metodološko ustrezno podlago 
za izračun indeksa.

4.3 Agregiranje in izračunavanje indeksa

Po preračunu kazalnikov oz. normalizaciji po-
datkov smo najprej izračunali sedem podindek-
sov (MB, ZV, VT, IZO, NO, DVO, SOB), torej za 
vsako področje posebej in jih izrazili s povprečno 
vrednostjo vseh normaliziranih kazalnikov dolo-
čenega področja. 

Končni indeks tako predstavlja povprečno vred-
nost sedmih prej omenjenih podindeksov. Iz 
tovrstnega načina izračunavanja izhaja, da ima 
vsako področje enako težo v strukturi indeksa, 
tj. sedmino oz. 14,3 %. Ker pa so področja sesta-
vljena iz različnega števila kazalnikov, kazalniki 
k skupnemu izračunu prispevajo različno, kar je 
razvidno iz Preglednice 4. Posledično npr. vsak 
izmed kazalnikov s področja vedenja in tveganja 
(VT), ki je po številu kazalnikov najobsežnejše 
področje, k skupnemu indeksu prispeva 1,4 %, 
medtem ko ima kazalnik, ki edini meri subjek-
tivno oceno blaginje (SOB) s svojim 14,3 % pri-
spevkom v skupnem izračunu precej višjo težo. 
Tu nastopi vprašanje uteževanja področij in ka-

Enačba a Enačba b

(X - Xmin) (100 - 0)

     (Xmax - Xmin )

(X - Xmax) (100 - 0)

(Xmin- Xmax )
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Obrnjen
kazalnik

Referenčna časovna točka 
2010

Referenčna časovna točka 
2014

Prispevek 
kazalnika...

Prispevek 
področja...

Kazalnik Da/ne Podatki za 
leto

Države  s 
podatkom (N)

Podatki za 
leto

Države  s 
podatkom (N)

… k 
področju (%)

… k 
 IBO (%)

… k 
 IBO (%)

Relativna stopnja tveganja revščine otrok Da 2010 27 2014 27 25 3,60

MB
14,3

Relativna vrzel tveganja revščine otrok Da 2010 27 2014 27 25 3,60

Stopnja resne materialne prikrajšanosti otrok Da 2010 27 2014 27 25 3,60

Lestvica družinskega izobilja (FAS) Da 2009/10 27 2013/14 27 25 3,60

Stopnja umrljivosti dojenčkov Da 2010 27 2015 27 16,70 2,40

ZV
14,3

Nizka teža novorojencev Da 2010 27 2013/14 27 16,70 2,40

Stopnja umrljivosti otrok Da 2010 27 2013/14 26 16,70 2,40

Precepljenost otrok (DTP) Ne 2010 27 2014 27 16,70 2,40

Pogostost psihosomatskih simptomov Da 2009/10 27 2013/14 26 16,70 2,40

Stopnja samomorilnosti otrok Da 2010 27 2014 27 16,70 2,40

Prekomerna telesna teža otrok Da 2009/10 27 2013/14 27 10 1,40

VT
14,3

Dnevno uživanje zajtrka Ne 2009/10 26 2013/14 27 10 1,40

Dnevno uživanje sadja Ne 2009/10 27 2013/14 27 10 1,40

Dnevna telesna dejavnost Ne 2009/10 27 2013/14 27 10 1,40

Stopnja najstniških nosečnosti Da 2010 27 2014 27 10 1,40

Tedenska uporaba tobaka Da 2009/10 27 2013/14 27 10 1,40

Opitost v zadnjih 30-ih dneh Da 2011 24 2015 24 10 1,40

Uživanje prepovedanih drog Da 2011 24 2015 24 10 1,40

Pretepanje otrok v preteklem letu Da 2009/10 26 2013/14 27 10 1,40

Trpinčeni otroci v zadnjih dveh mesecih Da 2009/10 27 2013/14 27 10 1,40

NEET stopnja Da 2010 26 2014 25 25 3,60

IZO
14,3

Povprečni dosežki pri bralni pismenosti na 
testih PISA Ne 2009 27 2015 27 25 3,60

Povprečni dosežki pri matematični pismenosti 
na testih PISA Ne 2009 27 2015 27 25 3,60

Povprečni dosežki pri znanstveni pismenosti 
na testih PISA Ne 2009 27 2015 27 25 3,60

Prenaseljenost Ne 2010 27 2014 27 33,30 4,80

NO
14,3

Stopnja stanovanjske prikrajšanosti otrok Da 2010 27 2014 27 33,30 4,80

Prisotnost kriminala, nasilja ali vandalizma v 
okolju Da 2010 27 2014 27 33,30 4,80

Otroci, ki se z mamo lahko pogovarjajo o 
stvareh, ki jih težijo Ne 2009/10 26 2013/14 27 33,30 4,80

DVO
14,3

Otroci, ki se z očetom lahko pogovarjajo o 
stvareh, ki jih težijo Ne 2009/10 26 2013/14 27 33,30 4,80

Otroci, ki se jim zdijo sošolci prijazni in pripravl-
jeni pomagati Ne 2009/10 27 2013/14 27 33,30 4,80

Visoka raven zadovoljstva z življenjem otrok Ne 2009/10 27 2013/14 27 100 14,30 SOB
14,3

Preglednica 4: Metodološke značilnosti kazalnikov IBO (podatki za skupni indeks)
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zalnikov, ki je ena najtežjih dilem pri oblikovanju 
kateregakoli indeksa. Da bi zagotovili enakome-
ren prispevek kazalnikov k skupnemu indeksu 

bi npr. lahko izbrali enako število kazalnikov 
po področjih, pri čemer smo se soočili z dvema 
izzivoma. Prvi je vsebinski, saj smo pri izdelavi 
sledili že oblikovanemu indeksu (UNICEF 2013), 
drugi pa je podatkovni, ker viri podatkov, iz 
katerih smo črpali za posamezna področja (npr. 
subjektivna ocena blaginje) ne omogočajo iden-
tifikacije večjega števila ustreznih indikatorjev, 
ki bi jih lahko uporabili. Ostala je možnost rabe 
enakih uteži, pri čemer je treba pripisovanje uteži 
teoretsko utemeljiti. Kot navajata že Bradshaw 
in Richardson (2009), je težava predvsem v tem, 
da obenem, ko ne obstaja teoretska utemeljitev 
v prid uteževanju (tj. rabi enakih uteži), tudi ne 
obstaja utemeljitev po rabi kateregakoli drugega 
alternativnega sistema uteževanja. Navedeni 
razlogi so botrovali, da kljub različni »teži kazal-
nikov«, IBO zaenkrat posebej nismo utežili.

4.4 Umestitev indeksa v širši družbeni kontekst

Za ponazoritev IBO v družbenem kontekstu, kar 
je bil naš temeljni cilj,  smo za vseh 27 evropskih 
držav izbrali niz različnih kontekstualnih kazal-
nikov, ki tega kar najbolje opisujejo. Sledili smo 
logiki indeksa, zato smo iskali podatke za leti 
2010 in 2014 za 27 evropskih držav, za katere smo 
lahko izračunali indeks. Soočali smo se s podob-
nimi metodološkimi omejitvami (Preglednica 3) 
kot pri oblikovanju IBO, le da v tem primeru npr. 
manjkajočih vrednosti nismo vstavljali. Posledič-
no država, ki ji manjka podatek pri določenem 
kazalniku konteksta, v razsevnem grafikonu, 
kjer je indeks v družbenem kontekstu na spletni 
strani grafično upodobljen, ni predstavljena. Po-
datke smo črpali predvsem iz EUROSTAT-ove 
podatkovne baze in poročil različnih mednaro-
dnih indeksov npr. indeks človekovega razvoja, 
indeks aktivnega staranja, svetovni indeks ra-
zvoja mladih. Z upoštevanjem navedenih ome-
jitev smo pripravili niz 21 kazalnikov, ki merijo 
različne vidike družbenega konteksta in so, tako 

15  Funkcionalnosti razsevnega grafikona sicer podrobneje predstavljamo v podpoglavju 5.3. Analiza IBO v družbenem kontekstu.

kot kazalniki IBO, izmerjeni v različnih merskih 
lestvicah.  

Z namenom, da zagotovimo primerljivost med 
podatki ter obenem omogočimo lažjo (vizualno) 
predstavo oz. boljše razumevanje, smo kazalnke 
konteksta najprej standardizirali (z-scores),

z = (x- µ)/σ

s čimer smo jih preoblikovali v isto mersko 
lestvico s povprečno vrednostjo 0 in kjer vsaka 
vrednost pomeni za koliko standardnih odklo-
nov se enota odklanja od povprečja. Podobno 
kot pri IBO, smo tudi v tem primeru vrednosti 
nekaterih kazalnikov (glej Preglednico 5) obrnili 
tako, da visoka vrednost kazalnika vedno pome-
ni pozitivno smer merjenja oz. bolj želeno stanje. 
Indeks v kontekstu smo ponazorili z razsevnim 
grafikonom15, kjer se kontekstualni kazalniki 
prikazujejo na horizontalni osi, indeks blaginje 
otrok in kazalniki indeksa pa na vertikalni. 

Razsevni grafikon na ta način omogoča opazo-
vanje povezanosti indeksa in kontekstualnih 
dejavnikov v časovni (2010 in 2014) in spolni di-
menziji v evropskem prostoru ter tudi preverja-
nje veljavnosti indeksa oz. njegove pojasnjevalne 
moči (kot narekujejo vodila OECD 2008). Glede 
na to, da je močno povezan z Indeksom družbenega 
napredka, kar prikazujemo z značilnimi in viso-
kimi vrednostmi R2 (R-squared>0,7) ter npr. tudi 
z Indeksom enakosti spolov, Indeksom človekovega 
razvoja, Po neenakosti prilagojenim indeksom člove-
kovega razvoja, povprečnim razpoložljivim dohodkom 
otrok (R-squared>0,5), lahko potrdimo veljavnost 
našega IBO. Tako je npr. pričakovano v državah, 
kjer je povprečni razpoložljiv dohodek otrok viš-
ji, višji tudi IBO ter podobno pri nekaterih dru-
gih uveljavljenih mednarodnih indeksih – višje 
kot so vrednosti IBO, višje so tudi vrednosti teh 
indeksov, kar nakazuje na veliko pojasnjevalno 
moč našega indeksa. 

Umestitev IBO v širši družbeno-ekonomski kon-
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tekst omogoča tudi prikaz obravnavanih držav 
po različnih skupinah glede na njihove skupne 
značilnosti. Opazujemo torej lahko, kako je 
umestitev države v določeno skupino, poveza-
na z njeno razvrstitvijo v razsevnem grafikonu, 
se pravi razvrstitvijo  glede na horizontalno os 
(kontekstualni kazalniki) in vertikalno os (IBO, 
področja IBO in kazalniki). 

Države smo v skupine razvrstili glede na nasled-
nje značilnosti: 

• Države EU glede na čas pridružitve: 1 – 
1957, 2 – 1973, 3 – 1981, 4 – 1986, 5 – 1995, 
6 – 2004, 7 – 2007, 8 – 2013

• Članstvo v OECD: 1 – da, 2 – ne
• Tipi države blaginje 1 (Ebbinghaus 2012): 

1 – kontinentalni, 2 – socialdemokratski, 
3 – liberalni, 4 – države srednje in vzhodne 
Evrope, 5 – nerazvrščeno

• Tipi države blaginje 2 (Esping-Andersen 
1990, 1999): 1 – konservativni, 2 – socialde-
mokratski, 3 – liberalni, 4 – nerazvrščeno

• Tipi države blaginje 3 (Fenger 2007): 1 – 
konservativno-korporativistični, 2 – social-
demokratski, 3 – liberalni, 4 – države nek-
danje Sovjetske zveze, 5 - bivše socialistične 
države evropskega tipa, 6 - države blaginje 
v razvoju, 7 – nerazvrščeno

• Tipi države blaginje 4 (Leibfried 1992, Siaroff 
1996, Ferrera 1996, Bonoli 1997, Arts in Ge-
lissen 2002 in Evans 2011): 1 – konservativ-
no-korporativistični, 2 – socialdemokratski, 
3 – liberalni, 4 – države srednje in vzhodne 
Evrope, 5 - mediteranski, 6 – nerazvrščeno

• Tipi družinske politike  (Billingsley in Fer-
rarini 2014): 1 – familiaristični, 2 – defamili-
aristični, 3 - niti familiaristični niti defamili-
aristični, 4 – nerazrvščeno

• Sklopi varčevalnih ukrepov kot odziv na 
finančno krizo (2010-2015): 1 - 1 do 2, 2 - 3 
do 4, 3 - 5 do 6, 4 - 7 do 8, 5 - nerazvrščeno.

Razvrščanje držav v skupine in »preverjanje« 
ali je umestitev v določeno skupino povezana z 
rezultati IBO je pomembno, saj dopolnjuje razla-
galni domet kontekstualnih kazalnikov v razsev-
nem grafikonu. Tako lahko npr. preverimo odnos 
med različnimi tipi države blaginje, rezultati 
indeksa ter kontekstualnimi kazalniki v določeni 
državi (če seveda razumemo tip države blaginje 
kot neodvisno spremenljivko). Država blaginje 
namreč predstavlja s svojim prepletom različnih 

javnih politik in storitev sistem upravljanja s 
tveganji; predvsem tistih, ki izhajajo iz delovanja 
tržnih sil. Iz tega sledi različna mera dekomo-
difikacije (neodvisnosti posameznikov in posa-
meznic od tržnih sil), kar bi lahko vplivalo (ne)
posredno na blaginjo otrok. Podobno je npr. z 
umestitvijo držav glede na prevladujoč tip dru-
žinske politike. Družinska politika namreč s svo-
jim prepletom različnih javnih politik in storitev 
(ne)posredno vpliva na življenjske pogoje družin 
oziroma njihovih članov, njihov nastanek in ra-
zvoj. Različni tipi družinske politike v različni 
meri zagotavljajo defamilizacijo (neodvisnost od 
družinskih podpor) in s tem (lahko) »vplivajo« 
na blaginjo otrok. 

4.5 Metodološki in drugi vsebinski izzivi v 
prihodnje

Tako kot jih navajajo že nekatere druge medna-
rodne študije s področja preučevanja blaginje ot-
rok (Moore idr. (2008), Bradshaw in Richardson 
(2009), Bradshaw (2015), UNICEF (2013) in OECD 
(2015)), smo se s podobnimi metodološkimi ome-
jitvami soočili tudi pri oblikovanju našega IBO. 
Poleg tega je IBO nadgradnja predhodnih indek-
sov, saj smo v indeks vpeljali dimenzijo spola in 
ga umestili v širši družbeni kontekst. 

Glavne omejitve so sledeče:
1. zaradi omejenosti na raziskovalne podatke 

nismo posneli najbolj aktualnega stanja, pač 
pa za leto 2014; tu najbolj omejujejo podatki 
raziskave HBSC, saj jih lastniki ne predajo 
v sekundarno uporabo preden jih sami ne 
izčrpajo, kar običajno pomeni  približno štiri 
leta. Trenutno podatki za leto 2014 še niso 
dostopni na mikro ravni. Za izdelavo IBO 
so nekaj kazalnikov na prošnjo naročnika 
projekta (UNICEF) za leto 2014 v juniju 2018 
izjemoma preračunali raziskovalci HBSC;

2. neuravnoteženost starostne strukture, saj je 
zaradi usmerjenosti na raziskovalne podatke, 
precej več kazalnikov izmerjenih na starejši 
populaciji otrok oz. najstnikov kot pa otrok v 
zgodnejših letih življenja;

3. omejen zajem držav, saj se raziskave izva-
jajo v različnih državah, v izračun indeksa 
pa lahko vključimo le tiste države za katere 
imamo podatke na vseh kazalnikih; večje 
število držav (torej enot raziskovanja) bi z 
metodološkega vidika omogočilo izdelavo 
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zahtevnejših multivariatnih analiz, kar je še 
posebej pomembno za preverjanje razsežno-
sti indeksa (z metodami glavnih komponent 
in faktorsko analizo), ki ga v našem primeru 
ravno zaradi te omejitve nismo izvedli;

4. raziskave so presečnega tipa in ne longitudi-
nalnega, s čimer ne moremo oceniti kako so 
različni izidi vzročno povezani na individu-
alni ravni.

Ključni izziv oblikovanja mednarodnega oz. 
evropskega indeksa blaginje otrok, ki botruje 
praktično vsem navedenim trenutnim omejit-
vam, je pravzaprav že v sami konceptualizaciji, 
saj je le ta pogojena z obstojem ustreznih oz. 
relevantnih podatkov. Idealno bi bilo zbiranje 
podatkov prilagoditi konceptualizaciji indeksa 
blaginje otrok, torej kot navaja že OECD (2015): 

konceptualizacija ex ante zbiranje podatkov. 
Navedeno bi bilo deloma moč preseči s harmo-
nizacijo obstoječih raziskav (npr. HBSC, PISA, 
ESPAD ipd.) na način, da bi vse raziskave skupaj 
zagotovile spremljanje celotnega nabora področij 
blaginje otrok, idealno pa bi bilo uvesti enotno 
longitudinalno mednarodno raziskavo, ki bi 
ustregla vsem metodološkim zahtevam, potreb-
nim za izdelavo kakovostnega indeksa blaginje 
otrok (številčnost držav, heterogena starostna 
struktura, dosegljivost podatkov za sekundarno 
analizo, ipd). Pred tem bi seveda morali konsen-
zualno opredeliti koncept blaginje otrok. Pod 
enakimi pogoji bi lahko z uvedbo nacionalne 
raziskave in intenzivnim medsektorskim sodelo-
vanjem pripravili vzdržen in kakovosten indeks 
blaginje otrok za Slovenijo, ki bi bil regijsko ali 
lokalno primerljiv ter vsebinsko prilagojen slo-

Preglednica 5: Metodološke značilnosti kazalnikov konteksta

Obrnjen
kazalnik

Referenčna časovna točka 
2010

Referenčna časovna točka 
2014

Da/ne Podatki za 
leto

Države  s 
podatkom (N)

Podatki za 
leto

Države  s 
podatkom (N)

Povprečni razpoložljivi dohodek otrok (SKM) Ne 2010 27 2014 27

Povprečni razpoložljivi dohodek (SKM) Ne 2010 27 2014 27

Povprečna letna bruto plača (SKM) Ne 2010 26 2014 27

Povprečna letna neto plača (SKM) Ne 2010 26 2014 27

Stopnja zaposlenosti Ne 2010 27 2014 27

Stopnja brezposelnosti Da 2010 27 2014 27

Dolgotrajno brezposelne osebe Da 2010 27 2014 27

Relativna stopnja tveganja revščine Da 2010 27 2014 27

Stopnja tveganja revščine otrok v gospodinjstvih 
z zelo nizko delovno intenzivnostjo 

Da 2010 27 2014 27

Stopnja tveganja revščine otrok v gospodinjstvih 
z zaposlenimi starši 

Da 2010 27 2014 27

Ženske z doseženo terciarno stopnjo izobrazbe Ne 2010 27 2014 27

Plačna vrzel med spoloma Da 2010 27 2014 26

Delež BDP na prebivalca (SKM) Ne 2010 27 2014 27

Ginijev koeficient Da 2010 27 2014 27

Indeks enakosti spolov Ne 2010 25 2015 25

Indeks družbenega napredka Ne Np. Np. 2014 26

Indeks aktivnega staranja Ne 2010 25 2014 25

Indeks človekovega razvoja Ne 2010 27 2014 27

Po neenakosti prilagojen indeks človekovega 
razvoja 

Ne 2010 27 2014 27

Gallupov svetovni indeks blaginje Ne Np. Np. 2014 26

Svetovni indeks razvoja mladih Ne 2010 27 2014 27
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venskim razmeram. 

Korak naprej v spremljanju položaja otrok pri 
nas, torej predstavlja oblikovanje t. i. slovenske-
ga regijskega indeksa, ki ga naroča MDDSZ in 
ga nameravamo izdelati do konca leta 2018. Ob-
stoječemu nacionalnemu IBO, ki ga uporabljamo 
v mednarodni primerjavi, doda nacionalno spe-
cifične kazalnike, ki so še posebej pomembni za 
blaginjo otrok v Sloveniji. Na ta način še podrob-
neje prikaže položaj otrok v Sloveniji in njihovo 
blaginjo. Če smo torej pri mednarodnem IBO 
med seboj primerjali države, bo regijski indeks 
omogočal primerjavo blaginje otrok znotraj Slo-
venije oz. slovenskih statističnih regij. Idealno bi 
bilo sicer pripraviti tudi občinski indeks blaginje 
otrok, kar pa je zaradi značilnost zbiranja (oz. ne-
dostopnosti) nekaterih kazalnikov, ki so sestavni 
del indeksa, ta trenutek nemogoče.  

Regijski indeks bo dopolnil sliko, ki smo jo že 
pridobili z oblikovanjem in spletno vizualizacijo 
mednarodnega indeksa. Oba skupaj bosta tako 
poleg ostalih elementov spremljanja položaja 
otrok v Sloveniji (glej uvodno poglavje) predsta-
vljata močno analitično orodje za spremljanje 
njihovega položaja v mednarodnem kontekstu, 
kontekstu slovenskih regij in v časovni perspek-
tivi. Poleg tega bomo slovenski regionalni indeks 
konceptualno prilagodili slovenskim razmeram, 
kar pomeni, da bomo 'na novo' definirali vse-
bino indeksa, njegova področja in kazalnike ter 
več pozornosti usmerili v analizo strukture v 
podatkih16. Cilj naloge je torej oblikovati regijski 
indeks blaginje otrok, ki bo omogočal regijsko 
primerjavo blaginje otrok, njegovih elementov 
in posamičnih kazalnikov po statističnih regijah. 
Regijski indeks bo predstavljen na spletni strani, 
ki bo dopolnjevala obstoječo stran, ki prikazuje 
mednarodni indeks blaginje otrok.  

Raziskovalna vprašanja, na katera bo oblikovanje 
takšnega indeksa odgovorilo, so:

• Kako dobro živijo otroci v Sloveniji?
• So na boljšem dečki ali deklice?
• Katera področja blaginje otrok so slabše in 

katere boljše »razvita«?
• V katerih statističnih regijah živijo otroci 

bolje, v katerih slabše?
• V katerih statističnih regijah so določena 

16  Z rabo ustreznih multivariatnih metod kot so metoda glavnih komponent, faktorska analiza ipd.

področja indeksa bolje, v katerih slabše raz-
vita?

• Kateri kontekstualni dejavniki so povezani 
z blaginjo otrok v Sloveniji?

• Kakšni so časovni trendi na posameznih 
področjih regijskega indeksa blaginje otrok?
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ANALIZA INDEKSA 
BLAGINJE OTROK
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5.1 Uvrstitve držav 

Indeks otrokove blaginje je bil v letu 2014 naj-
višji na Norveškem (IBO=84,2), kar pomeni da 
norveški otroci v primerjavi z otroki iz ostalih 
evropskih držav (27), živijo najbolje. Slovenija se 
skupaj s Švedsko uvršča na 6. mesto, pred njima 
so še preostale nordijske države ter Nizozemska. 
V prvo tretjino držav z najboljšim rezultatom IBO 
se poleg že omenjenih držav uvrščata še Avstrija 
in Irska. Najnižjo vrednost indeksa ima Romuni-
ja (IBO=35,5), tam otroci v primerjavi z vrstniki iz 
drugih evropskih držav živijo najslabše. 

IBO se je v letu 2014 v primerjavi z letom 2010 v 
slabi polovici držav izboljšal. Največje izboljšanje 
rezultata IBO (in sicer za 13,1 točk) beleži Romu-
nija, ki pa kljub temu v obeh letih zaseda zadnje 
mesto. Precejšnjo spremembo je opaziti še pri Av-
striji, ki se je iz 13. povzpela na osmo mesto (IBO 
se je povečal za 8,2 točke),  pri Norveški, ki se je iz 

5. mesta v letu 2010 povzpela na prvo v letu 2014 
(IBO se je povečal za 8,1 točke) ter v Estoniji, ki je 
iz 16. mesta leta 2010 napredovala na 10. mesto v 
letu 2014 (IBO se je povečal za 4,1 točke). 

Izboljšanje blaginje otrok je v tem obdobju 
dosegla tudi Slovenija, IBO se je povečal za 2,2 
točki. Najbolj očitno poslabšanje blaginje otrok 
zasledimo na Madžarskem, ki je iz 20. mesta v 
letu 2010 padla na 25. mesto v letu 2014 (IBO se 
je znižal za 8,9 točke), v Belgiji (padec z 10. na 15. 
mesto in za 7,0 točke), Luksemburgu (padec z 11. 
na 16. mesto in za 5,9 točke) in Španiji (padec z 
12. na 17. mesto in za 5,5 točke).
 
Po posameznih področjih indeksa so v letu 2014 
večinoma zmagovalke nordijske države: Finska 
na področju materialne blaginje (prvo mesto si 
deli z Dansko), na področju zdravja in varnosti 
ter izobraževanja, Islandija na področjih vedenja 
in tveganja in družinskih in vrstniških odnosov, 

Slika 2: Razlika v IBO med 2010 in 2014 po državah, skupaj
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Norveška na področju nastanitve in okolja, ter 
Nizozemska na področju subjektivne ocene bla-
ginje. Na zadnjem mestu je večinoma Romunija, 
z izjemo 8. mesta na področju družinskih in 
vrstniških odnosov ter presenetljivega 4. mesta 
pri subjektivni oceni blaginje v letu 2014. Zadnje 
mesto je v prvem primeru zasedla Francija, v 
drugem pa Češka.

Mednarodna primerjava pokaže, da je Slovenija 
najvišjo uvrstitev na področnih indeksih dosegla 
na področju družinskih in vrstniških odnosov, 
in sicer v letu 2010. Zasedla je 4. mesto. V letu 
2014 je Slovenija na tem področju uvrščena na 6. 
mesto, enako mesto zaseda tudi na področju izo-
braževanja. Najslabše se uvrsti na področjih na-
stanitev in okolje (leta 2010 je zasedla 16. mesto) 
in vedenje in tveganja (15. mesto). Ti področji sta 
ostali najšibkejši točki tudi v letu 2014 (prvo 12. 
mesto, drugo 17. mesto). Padec je v tem časov-
nem obdobju opaziti tudi na področju materialne 
blaginje (s 7. na 11. mesto), medtem ko je zaznati 
napredek na področju nastanitve in okolja (s 16. 
na 12. mesto), izobraževanja (z 9. na 6. mesto) ter 
zdravja in varnosti (z 8. na 7 mesto). 

Če primerjamo Slovenijo s preostalimi evrop-
skimi državami po posameznih kazalnikih, 
ugotovimo, da se Slovenija v letu 2014 najbolje 
uvrsti pri kazalniku stopnja najstniških noseč-
nosti, kjer imamo v primerjavi s preostalimi 
evropskimi državami, najnižjo stopnjo. Odlične 
uvrstitve dosega Slovenija tudi pri povprečnih 
dosežkih učencev pri znanstveni pismenosti na 
testih PISA, kjer zaseda 3. mesto, pri matematič-
ni pismenosti, 5. mesto, in pri bralni pismenosti, 
7. mesto. Na 5. mesto se Slovenija uvršča pri 
kazalniku odnosov med otroki (otroci, ki se jim 
zdijo sošolci prijazni in pripravljeni pomagati). 
Izpostavimo lahko tudi kazalnik umrljivosti 
dojenčkov, kjer dosega Slovenija 2. mesto, pri 
umrljivosti otrok od 1. leta dalje pa se uvršča 
na 6. mesto. Na isto mesto se uvršča tudi pri 
kazalniku dnevnega uživanja sadja ter navajanja 
pogostosti psihosomatskih simptomov. Slovenija 
dosega relativno dobro 7. mesto še pri kazalniku 
relativne stopnje tveganja revščine otrok. Slabše 
rezultate otroci v Sloveniji v primerjavi z njiho-
vimi vrstniki iz drugih evropskih držav v letu 
2014 dosegajo pri dnevnem uživanju zajtrka 
(26. mesto), prekomerni telesni teži (24. mesto), 
uživanju prepovedanih drog (19. mesto), prete-

panju otrok v preteklem letu (19. mesto), stopnji 
samomorilnosti (19. mesto), prenaseljenosti (18. 
mesto), precepljenosti (DTP) (18. mesto) ipd.

5.2 Primerjava med deklicami in dečki

Ko primerjamo blaginjo deklic in dečkov v Slo-
veniji, ugotovimo, da je bila ta v obeh časovnih 
točkah v povprečju višja pri deklicah − v letu 
2014 npr. za 7,3 točke (povprečni IBO za dečke 
67,0 za deklice 74,3), kar je druga največja razlika 
med spoloma po državah. Prav tako so dečki 
na slabšem, če primerjamo zgolj uvrstitve in ne 
samo vrednost indeksa. Blaginja slovenskih deč-
kov se je namreč od leta 2010 do leta 2014 pos-
labšala. Nazadovala so iz 8. na 9. mesto, deklice 
pa so v tem časovnem obdobju »napredovale«. V 
letu 2010 so glede na rezultate celotnega indeksa 
zasedale 6. mesto, v letu 2014 pa 5. 

Če primerjamo razlike v časovnih točkah nekate-
rih področij indeksa po spolu, opazimo, da se je 
uvrstitev dečkov v Sloveniji od leta 2010 do leta 
2014 najbolj občutno poslabšala na področju ma-
terialne blaginje (nazadovanje s 7. na 14. mesto) 
ter na področju zdravja in varnosti (nazadovanje 
s 4. na 10. mesto), občutno pa se je izboljšala na 
področju izobraževanja (napredovanje s 15. na 8. 
mesto). Na področju izobraževanja je (tako kot 
pri dečkih) najbolj opazen napredek tudi pri uvr-
stitvi deklic (napredovanje s 7. na 2. mesto) ter 
pri nastanitvi in okolju (napredovanje s 16. na 12. 
mesto). Še najbolj opazno poslabšanje uvrstitve 
pri deklicah se je zgodilo na področju zdravja 
(padec z 2. na 5. mesto).  

Če primerjamo razlike po spolu v letu 2014, lahko 
ugotovimo, da so dečki v Sloveniji na slabšem pri 
veliki večini kazalnikov. Pri tem ne gre spregle-
dati, da se pri kazalniku uživanje prepovedanih 
drog, deklice uvrščajo slabše od dečkov (na 20. 
mesto, medtem ko so dečki na 17. mestu). Dečki 
se višje uvrščajo tudi pri kazalniku dnevne teles-
ne dejavnosti (dečki 15. mesto, deklice 19. mesto), 
in glede na to, ali se z očetom lahko pogovarjajo o 
stvareh, ki jih težijo (dečki zasedajo 10., medtem 
ko deklice 12. mesto. 



Preglednica 6: IBO in rangi po področjih, 2010 in 2014, skupaj 
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5.3 Analiza IBO v družbenem kontekstu

IBO lahko analiziramo ne samo glede na uvrsti-
tve držav, ampak tudi glede na to, v kakšnem 
odnosu je njegova vrednost z drugimi konteks-
tualnimi kazalniki. Domnevamo namreč, da so 
rezultati indeksa v različnih državah »odvisni« 
od različnih dejavnikov. Odnos med vrednostjo 
IBO in temi izbranimi kazalniki (glej Poglavje 5.5.) 
prikazujemo z razsevnim grafikonom, iz katere-
ga je razvidno, ali med njima obstaja pozitivna 
ali negativna povezanost. Razsevni grafikon je 
tudi eno izmed ključnih orodij spletne strani, kjer 
je IBO upodobljen (https://ibo.irssv.si/#/). Na osi 
x razsevnega grafikona lahko izberemo 21 kon-
tekstualnih kazalnikov, na osi y grafikona pa 39 
kazalnikov IBO17.   

17 Poleg 31 kazalnikov, še skupni IBO ter 7 področnih indeksov.

Zanima nas torej odnos med IBO (horizontalna 
os y) in spremenljivkami konteksta (vertikalna 
os x). Kadar je povezanost med njima pozitivna, 
si na grafikonu lahko predstavljamo črto oz. 
linijo točk, ki se vzpenjata oz. naraščata od leve 
proti desni. Povprečne vrednosti na osi x in osi 
y razmejujejo štiri kvadrante, s katerimi si lahko 
pri analizi razsevnega grafikona pomagamo. 
Države, ki se uvrščajo v zgornji desni kvadrant 
tako npr. dosegajo najboljše rezultate, države, ki 
se uvrščajo v spodnji levi kvadrant pa najslabše 
rezultate na obeh oseh. To, da imajo države, ki 
se nahajajo v zgornjem desnem kvadrantu vedno 
najbolj želene vrednosti na obeh oseh razsevnega 
grafikona, smo dosegli tako, da smo vrednosti 
nekaterih kazalnikov obrnili tako, da visoka 
vrednost kazalnika vedno pomeni pozitivno 
smer merjenja oz. bolj želeno stanje (glej Poglavje 4.). 

Slika 3: Razlika v IBO med dečki in deklicami v 2014



Slika 4: Primer prikaza IBO v kontekstu: povezanost med IBO in deležem BDP na prebivalca (v SKM)
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5.4 Kako interpretirati naše razsevne grafikone 

Poglejmo si primer prikaza odnosa med konteks-
tualnim kazalnikom BDP in IBO. Tu nas zanima, 
ali imajo tiste države, ki imajo višji BDP, tudi viš-
je vrednosti IBO. Države so prikazane kot krogi, 
velikost kroga ponazarja število otrok v določeni 
državi (večji kot je krog, večje je absolutno število 
otrok). V tem primeru vidimo, da se države v raz-
sevnem grafikonu razvrstijo od leve proti desni 
navzgor, kar nakazuje pozitivno povezanost med 
tema kazalnikoma in verjetnost, da imajo države 
z višjim BDP tudi višje vrednosti IBO. Glede na 
izračunani koeficient korelacije (r18=0,47) je po-
vezanost med kazalnikoma srednja oz. zmerna. 
Kljub temu, da obstaja pozitivna povezanost, ni 
nujno, da ima država z najvišjim BDP tudi najviš-
jo vrednost IBO. Tako je npr. Luksemburg daleč 
najbolj nadpovprečen glede BDP, vendar pod-
povprečen glede IBO. Podobna, sicer še zdaleč ne 
tako izrazita država glede skrajne vrednosti (angl. 
outlier), je v tem primeru Slovenija. Slovenija se 
nahaja v zgornjem levem kvadrantu, ki prikazuje 
nadpovprečne vrednosti IBO in podpovprečne 
vrednosti BDP. Iz grafikona je razvidno, da ima 
Slovenija izmed vseh držav, ki imajo podpovpre-
čen BDP, najbolj nadpovprečen rezultat IBO, kar 
nas lahko napelje na nadaljnje in bolj poglobljeno 
ter natančno raziskovanje te ugotovitve (morda v 
smeri preverjanja hipotez, da Slovenija s svojimi 
javnimi politikami relativno dobro »poskrbi« 
za svoje otroke ali pa, da starši otrok v Sloveniji 
delujejo izrazito otrokocentrično in nadpovpreč-
no emocionalno in finančno investirajo v svoje 
otroke). 

Skratka, poleg splošne ugotovitve, ali sta prika-
zana kazalnika pozitivno povezana, omogoča 
razsevni grafikon interpretacije, ki vodijo upo-
rabnika/uporabnico k preverjanju novih razisko-
valnih vprašanj, ki se mu/ji ob analizi grafikona 
porajajo. K tem raziskovalnim vprašanjem in 
lažji interpretaciji uporabniku in uporabnici 
pomagajo dodatna orodja. Države lahko namreč 
obarvamo glede na njihove različne značilnosti 
(glej Podpoglavje 4.4.). Tako lahko npr. preverimo, 
v kakšnem odnosu je uvrstitev držav v različne 
tipe držav blaginje in umeščenost v različne 
kvadrante razsevnega grafikona. Če izberemo 
razvrstitev tip države blaginje 4 (glej Podpoglavje 

18 Statistično povezanost smo preverjali s Pearsonovim koeficientom korelacije, kjer vrednost 0 pomeni, da povezanost med spremenljivkama 
ne  obstaja, 1,0 pa da obstaja popolna povezanost. 

4.4.) lahko ugotovimo, da se vse države, ki jih ta 
klasifikacija umešča med države socialdemokrat-
skega tipa države blaginje, v zgornjem primeru, 
uvrščajo v kvadrant nadpovprečnih vrednosti. 

Države, ki se uvrščajo v kvadrant podpovpreč-
nih vrednosti, pa pripadajo izključno mediteran-
skemu tipu države blaginje in t. i. skupini držav 
srednje in vzhodne Evrope. To nas navaja na 
ugotovitev, da lahko tip države blaginje deluje 
kot »zaščita« pred umestitvijo države v najbolj 
nezaželen kvadrant – kvadrant podpovprečnih 
vrednosti, kar je prav tako lahko dodatna hipote-
za, vredna nadaljnjega raziskovanja. 
 
5.5 Analiza uvršanja držav v štiri kvadrante raz-
sevnega grafikona

V analizi, ki jo objavljamo v tem poročilu, nas za-
nima predvsem, katere države se glede na vred-
nost IBO in kontekstualne kazalnike v splošnem 
najbolje odrežejo. Katere države se torej največ-
krat nahajajo v zgornjem desnem kvadrantu, se 
pravi v kvadrantu t. i. nadpovprečnih vrednosti 
IBO in nadpovprečnih vrednosti kontekstualnih 
kazalnikov?

Pri analizi t. i. kvadrantov nadpovprečnih vred-
nosti smo upoštevali IBO (preverjali smo skupen 
indeks IBO in njegovih 7 področnih indeksov, ne 
pa tudi posameznih kazalnikov) in 14 kontekstu-
alnih kazalnikov za leto 2014. To pomeni, da smo 
analizirali 112 razsevnih grafikonov in vsakok-
ratne uvrstitve 27 na njih prikazanih držav. Vse 
ugotovitve, povezane z interpretacijo pogostosti 
uvrščanja držav v različne kvadrante, temeljijo 
točno na tem modelu. 

Upoštevajoč te parametre, lahko v prvi vrsti ugo-
tovimo, da so, upoštevajoč vrednostih IBO, t. i. 
podpovprečne države vedno Italija, Latvija, Slo-
vaška, pri kontekstualnih kazalnikih pa je v kva-
drant podpovprečnih vrednosti vselej uvrščena 
Portugalska. To pomeni, da se te države niti 
enkrat ne uvrstijo v t. i. nadpovprečni kvadrant. 

Največkrat se v t. i. nadpovprečni kvadrant 
uvrsti Norveška (100 % uvrstitev v ta kvadrant, 
tj. pri vseh kazalnikih), sledijo ji Finska (92,9 % 
uvrstitev), Danska (z 92,9 %), Švedska (s 81,3 
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%), Nizozemska (s 75,0 %), Islandija (z 69,6 %). 
Slovenija se glede na pogostost uvrstitev v kva-
drante nadpovprečnih vrednosti nahaja na 12. 
mestu med vsemi analiziranimi državami, v ta 
kvadrant se uvrsti v 31,3 % primerih. Pred njo so 
še Avstrija (64,3 %), Irska (57,1 %), Belgija (53,6 
%), Nemčija (49,1 %) in Združeno kraljestvo (44,6 
%). 

Zakaj je uvrščanje držav v zgornji desni kvadrant 
oz. v kvadrante nadpovprečnih vrednosti sploh 
pomembno? Analiza pokaže, da je skupni IBO 
pozitivno povezan z vsemi štirinajstimi konteks-
tualnimi kazalniki, ki smo jih izbrali in prikazali 

19 Obračanje vrednosti kontekstualnih kazalnikov – tako, da visoka vrednost kazalnika vedno pomeni pozitivno smer merjenja oz. bolj želeno 
vrednost −, nam je omogočilo, da se države z bolj želenimi vrednosti vedno nahajajo v zgornjem desnem kvadrantu razsevnega grafikona 
(kvadrantu nadpovprečnih vrednosti). Zato je vrednost Pearsonovega koeficienta korelacije vselej pozitivna.

 

tudi na spletni strani. Povezanost seveda ni enako 
močna pri vseh kazalnikih. Najmočnejša je med 
IBO in povprečnim razpoložljivim dohodkom 
otrok (r=0,71), stopnjo tveganja revščine otrok 
v gospodinjstvih z zaposlenimi starši (r=0,66), 
stopnjo zaposlenosti (r=0,65), povprečnim razpo-
ložljivim dohodkom (r=0,65), sledita povprečna 
letna bruto plača, stopnja tveganja revščine otrok 
v gospodinjstvih z zelo nizko delovno intenziv-
nostjo (r=0,64)19 itn.. 

To pomeni, da imajo države, ki se nahajajo v kva-
drantu nadpovprečnih vrednosti, nadpovprečne 
vrednosti tako pri vrednostih IBO kot pri izbra-

Slika 5: IBO in klasifikacija držav blaginje po tipu 4 (2014)
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nih spremenljivkah. Obratno je pri tistih državah, 
ki se nahajajo v spodnjem levem kvadrantu oz. 
kvadrantu podpovprečnih vrednosti. Gledano z 
javnopolitičnega vidika, je uvrščanje v kvadran-
te nadpovprečnih in podpovprečnih vrednosti 
pomembno, ker je pogostost uvrščanja v prvega 
oz. drugega, še posebej takrat, ko med dvema ka-
zalnikoma obstaja pozitivna povezanost, lahko 
dodatni kazalnik, ki »razlaga« nizke ali visoke 
vrednosti IBO. Zaključek za tiste politične od-
ločevalce in oblikovalce javnih politik držav, ki 
se večinoma nahajajo v kvadrantih podpovpreč-
nih vrednosti, je, da v kolikor želijo izboljšajo 
vrednosti IBO, morajo izboljšati vrednosti kon-
tekstualnih kazalnikov. Politični odločevalci in 
oblikovalci javnih politik držav, ki se večinoma 
uvrščajo v kvadrante nadpovprečnih vrednosti, 
pa morajo ohraniti visoke vrednosti njihovih 
pripadajočih kontekstualnih kazalnikov, če ne 
želijo, da bi njihove vrednosti IBO padle.

Z naše perspektive je zanimivo tudi to, da se 
Slovenija ne glede na »le« 31,3 % pojavljanje 
v kvadrantih nadpovprečnih vrednosti, kar jo 
uvršča na »le« 12. mesto med analiziranimi dr-
žavami, med temi istimi državami v istem letu 
uvršča na visoko 6. mesto glede na vrednosti 
IBO. Iz tega bi lahko sklepali, da Slovenija iz 
relativno povprečnih, mestoma tudi podpov-
prečnih kontekstualnih vrednosti širših druž-
beno-ekonomskih kazalnikov, »iztrži« relativno 
nadpovprečno uvrstitev glede na vrednost IBO. 
To, kar Slovenijo ščiti pred bolj pogostim poja-
vljanjem v kvadrantih podpovprečnih vrednosti, 
torej niso nadpovprečni kontekstualni kazalniki, 
temveč nadpovprečni rezultati tako splošnega 
kot tudi področnih indeksov blaginje otrok. Slo-
venija ima namreč gledano z vidika IBO samo en 
podpovprečen rezultat, in sicer pri področnem 
indeksu vedenje in tveganja. Slovenija bi se torej 
v primeru, ko bi imela boljše rezultate konteks-
tualnih indeksov oz. bi ti bili nad povprečjem 
obravnavanih držav, še precej večkrat uvrstila v 
kvadrant nadpovprečnih vrednosti in manjkrat 
v kvadrant podpovprečnih vrednosti (tja se sicer 
uvrsti le v 8 %). To ponazarja tudi naslednji prikaz 
(Slika 6).



Slika 6
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5.6 Analiza umeščanja držav v vse štiri kvadran-
te razsevnega grafikona kot omrežja

Tezo, da Slovenija »iztrži« relativno visok IBO 
glede na njene kontekstualne kazalnike, dokazuje 
tudi analiza uvrščanja držav v vse štiri kvadrante 
razsevnega grafikona. Tu smo si pri analizi poma-
gali tako, da smo razsevni grafikon razumeli kot 
omrežje, v katerem obstajajo različno močne po-
vezave med državami in njihovim uvrščanjem v 
različne kvadrante. Pri sami upodobitvi omrežja 
ni toliko pomembno, da lahko razberemo vsako 
posamezno povezavo med državami in kvadran-
ti razsevnega grafikona posebej, teh je sicer 665 
(primer Slika 7: Uvrščanje držav v kvadrante razse-
vnega grafikona: podatki 2014). Upodobitev služi 
bolj identifikaciji različnih skupin držav, ki se 
oblikujejo glede na značilnosti njihovega uvrščanja 
v različne kvadrante razsevnega grafikona. 

Te uvrstitve so seveda odvisne od nadpovprečne 
oz. podpovprečne vrednosti IBO in nadpovpreč-
ne oz. podpovprečne vrednosti kontekstualnega 
kazalnika določene države. Če upoštevamo npr. 
Sliko 6 in vzamemo za primer Slovenijo, ugotovi-
mo, da se v kvadrant nadpovprečnih vrednosti 
IBO in kontekstualnih kazalnikov Slovenija ni 
uvrstila takrat, ko so bili na razsevnem grafikonu 
izbrani naslednji kontekstualni kazalniki (PRD, 
PRDV, PPB, PPN, SZ, DB, NDI, DSI IN BDP). 
Slovenija ima namreč pri teh kazalnikih na osi 
x razsevnega grafikona podpovprečno vred-
nost, kar ji preprečuje, da bi se, ne glede na to, 
da ima morda na osi y pri izbranem kazalniku 
IBO nadpovprečno vrednost, uvrstila v zgornji 
desni kvadrant oz. v kvadrant nadpovprečnih 
vrednosti. V ta kvadrant pa je uvrščena takrat, 
ko izberemo kontekstualne kazalnike, kjer ima 
Slovenija nadpovprečno vrednost (to so SBP, 
STR, RZ, GPG in GINI) na osi x in hkrati nadpov-
prečno vrednost splošnega in področnih IBO na 
osi y. Ker ima Slovenija sedem od skupaj osmih 
vrednosti IBO nadpovprečnih, je takih kombina-
cij ob vsakokratnem izbranem nadpovprečnem 
kontekstualnem kazalniku, sedem (Slika 6). 
 
Pri analizi omrežja20 povezav med državami in 
njihovim uvrščanjem v različne kvadrante, smo 
upoštevali prav to. Pri oblikovanju omrežja je 

20 Za izdelavo omrežja smo uporabili program Gephi in njegov algoritem za manipulacijo omrežja ForceAtlas2, ki omrežje izriše na podlagi 
povezav (in njihove jakosti) med točkami − državami in njihovim uvrščanjem v različne kvadrante razsevnega grafikona). ForceAtlas2 je še 
posebej primeren za identifikacijo skupin točk v omrežju. Za podrobnosti delovanja algoritma glej Jacomy, Venturini, Heymann, Bastian 2014.

torej odločilnega pomena, s katerimi kvadranti 
je država najbolj oz. najmanj povezana, in kako 
močne so te povezave. 

Ob tem je bil naš cilj ugotoviti, ali obstajajo skupi-
ne držav, ki so si glede na značilnosti razvrščanja 
v razsevni grafikon med seboj bolj podobne. Kam 
bi lahko uvrstili v Slovenijo in zakaj?

Omrežje prikazuje analizirane države in njihovo 
povezanost z uvrščanjem v različne kvadrante 
razsevnega grafikonu (krogi različnih barv):

• nadpovprečni splošni in področni IBO, 
nadpovprečna vrednost kontekstualnega 
kazalnik (rdeči krogi),

• nadpovprečni splošni in področni IBO, 
podpovprečna vrednost kontekstualnega 
kazalnika (turkizni krogi),

• podpovprečni splošni in področni IBO, 
nadpovprečna vrednost kontekstualnega 
kazalnika (oranžni krogi),

• podpovprečni splošni in področni IBO, 
podpovprečna vrednost kontekstualnega 
kazalnika (modri krogi).

Velikost krogov, ki ponazarjajo države, je odvi-
sna od njihove uvrstitev glede IBO – višja uvr-
stitev, večji krog. Države in uvrstitev v kvadrant 
(na podlagi nad ali podpovprečne vrednosti 
kontekstualnega kazalnika in vrednosti IBO) so 
povezane z ukrivljeno črto. 

Njena širina je odvisna od števila povezav med 
izbranim kontekstualnim kazalnikom in uvrsti-
tvijo v določen kvadrant. Njena barva je odvisna 
od barve kvadranta razsevnega grafikona, kamor 
je izbrano državo uvrstil kontekstualni kazalnik 
(seveda v kombinaciji s pod ali nadpovprečnim 
splošnim ali področnim IBO). Omrežje je izrisano 
glede na povezave in glede na jakost teh povezav 
med različnimi točkami v omrežju. 

Prvi vtis ob pogledu na ta način izrisano omrežje 
je, da obstajata vsaj dve večji skupini držav. Pri 
tem sta dve še posebej izraziti. Prva se nahaja na 
skrajno levem delu omrežja, kjer prevladujejo 
države, ki se največkrat uvrščajo v kvadrant 
podpovprečnih vrednosti. To so Slovaška, Lat-
vija, Italija, Litva, Madžarska, Romunija, Poljska, 



Slika 7
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Portugalska, Grčija. Te imajo tudi najmanjšo 
blaginjo otrok, izraženo z IBO. Druga izrazita 
skupina držav se nahaja na skrajno desnem polu 
omrežja. To so države, ki se največkrat uvrstijo v 
kvadrant nadpovprečnih vrednosti – Norveška, 
Finska, Danska, Švedska, Nizozemska, Islandija, 
Avstrija. Te imajo najvišjo blaginjo otrok. Iden-
tificiramo lahko še tri, sicer precej manj izrazite 
skupine držav. Prvo od teh skupin zaznamuje 
uvrščanje v kvadrant razsevnega grafikona z  
nadpovprečnimi kontekstualnimi kazalniki in 
podpovprečnimi rezultati IBO – Belgija, Francija, 
Luksemburg. Ta skupina se nahaja bližje skupini 
držav kvadrantov nadpovprečnih vrednosti kot 
skupini držav kvadrantov podpovprečnih vred-
nosti, iz česar sklepamo na večjo podobnost z 
njimi. Drugo od teh skupin pa zaznamuje visoko 
število podpovprečnih kontekstualnih kazalni-
kov in nadpovprečnih rezultatov IBO – Slovenija, 
Hrvaška, Španija, Irska. Slednji skupini držav sta 
med seboj precej manj homogeni, kar je razvidno 
tudi iz razdalj med njimi. Težko bi trdili, da tvo-
rijo dve zelo homogeni skupini. Tretjo skupino 

držav tvorijo države, ki so v omrežju najbolj 
središčne – Češka, Estonija, Združeno kraljestvo, 
tudi Luksemburg. Njih zaznamuje to, da so od 
vseh držav največkrat uvrščene v različne kva-
drante razsevnega grafikona.

Če podrobneje analiziramo položaj Slovenije v 
omrežju, lahko ugotovimo ne samo to, da je Slo-
venija največkrat uvrščena v kvadrant nadpov-
prečnih vrednosti IBO in podpovprečnih vred-
nosti kontekstualnih kazalnikov, ampak tudi to, 
da se bolj nagiba k delu omrežja, kjer so države 
kvadrantov nadpovprečnih vrednosti. Tega npr. 
za Hrvaško, ki sicer pripada istemu delu omrežja 
kot Slovenija, ne moremo trditi, saj jo bolj »vle-
če« k delu omrežja, kjer so države kvadranta 
podpovprečnih vrednosti. Položaj Slovenije v 
omrežju potrjuje našo ugotovitev o tem, da Slo-
venijo pred bolj pogostimi uvrstitvami ščitijo ne 
samo nekatere nadpovprečne vrednosti konteks-
tualnih kazalnikov, ampak predvsem nadpov-
prečne vrednosti splošnega in področnih IBO. Za 
podrobnejši pregled povezav med državami in 
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njihovimi umestitvami v različne kvadrante smo 
pripravili tudi interaktivno različico omrežja 
(https://materiali.irssv.si/omrezjeibo/).

Bi lahko rekli, da je tip države blaginje, ki mu 
določena država pripada, povezan s položajem 
države v našem omrežju? Vsekakor lahko ugo-
tovimo, da se pripadnost tipu države blaginje 
odraža tudi v  uvrščanju držav v štiri različne 
kvadrante razsevnega grafikona. Razvidno je, da 
se v skrajno desnem delu omrežja, ki ga zazna-
mujejo nadpovprečne vrednosti IBO in konteks-
tualnih kazalnikov,  večinoma nahajajo države 
socialdemokratskega tipa države blaginje. Jedr-
no skupino tega dela omrežja tvorijo pripadnice 
tega tipa države blaginje, Finska, Danska, Nor-
veška in Finska, medtem ko je prva periferna 
država te skupine Nizozemska, upoštevaje meta 
analizo Ebbinghausa (2012), pripadnica konser-
vativno-korporativističnega tipa država blaginje 
(sicer jo npr. tudi Esping-Andersen (1990, 1999) 
uvršča v socialdemokratski tip). Na obrobju tega 
omrežja se nahajata Islandija (socialdemokratski 
tip) in Avstrija (konservativno-korporativistični 
tip). 

Na drugi strani omrežja, se pravi v delu omrež-
ja, ki ga zaznamujejo podpovprečne vrednosti 
IBO in kontekstualnih kazalnikov, se nahajajo 
večinoma države srednje in vzhodne Evrope, 
ki bi jih sicer težko označili za samostojni tip 
države blaginje. Gre bolj za regionalno oznako, 
kar dokazuje tudi velika razpršenost te skupine 
držav – od Litve, Latvije, Slovaške, Madžarske, 
Romunije in Poljske kot jedrne skupine, ki so 
»prave« predstavnice kvadranta podpovprečnih 
vrednosti (sicer so tudi te države precej manj ho-
mogene od jedrne skupine »socialdemokratske-
ga omrežja«), do Estonije in Češke, ki se nahajata 
v središču celotnega omrežja, kar pomeni veliko 
povezav z drugimi kvadranti, do Slovenije, ki 
je najbolj tipična predstavnica kvadranta nad-
povprečnih vrednosti IBO in podpovprečnih 
vrednosti kontekstualnih kazalnikov in je zaradi 
drugih značilnosti uvrščanja v razsevni grafikon 
blizu državam socialdemokratskega tipa držav 
blaginje. 

Zanimivo je, da so tudi države mediteranskega 
tipa države blaginje del tega dela omrežja. Sicer 
se nahajajo izven jedrne skupine držav tega dela 
omrežja. Tako npr. Grčijo, Portugalsko in Španijo 

zaznamujejo povezave s kvadrantom podpov-
prečnih vrednosti, a tudi povezave s kvadrantom 
nadpovprečnih vrednosti IBO in podpovprečnih 
vrednosti kontekstualnih kazalnikov, kar jih 
umešča bolj proti »meji« teh dveh kvadrantov. 
Italija, prav tako predstavnica tega tipa, je del 
periferije omrežja držav kvadrantov podpov-
prečnih vrednosti, s to razliko, da se nahaja na 
njeni »severni« meji − ima kar nekaj povezav tudi 
s kvadrantom podpovprečnih vrednosti IBO in 
nadpovprečnih kontekstualnih kazalnikov. Na 
podoben način lahko analiziramo položaj vseh 
držav, ki se nahajajo na mejah različnih kvadran-
tov razsevnega grafikona.

Ugotovimo torej lahko, da na položaj v omrežju 
»vpliva« tudi pripadnost tipu države blaginje, 
kar še najbolj velja za države socialdemokratske-
ga tipa. Države konservativno-korporativistič-
nega tipa tvorijo prav tako relativno homogeno 
skupino, ki je pretežno del dela omrežja, ki ga 
zaznamujejo povezave s kvadrantom nadpov-
prečnih vrednosti, − nahajajo pa se tudi na meji z 
delom omrežja, zaznamovanim s podpovrečnim 
IBO in nadpovprečnimi vrednostmi kontekstual-
nih kazalnikov. Za Združeno kraljestvo in Irsko 
kot predstavnikoma liberalnega tipa države bla-
ginje, bi težko trdili, da tvorita homogeno skupi-
no. Sicer obe zaznamuje relativna oddaljenost od 
dela omrežja, kjer se nahajajo države, najbolj po-
vezane s kvadrantom podpovprečnih vrednosti. 
Pri tem sta obe relativno blizu omrežju držav z 
nadpovprečnimi vrednostmi IBO in kontekstu-
alnih kazalnikov, pri tem je Združeno kraljestvo 
bolj zaznamovano s povezanostjo s kvadrantom 
nadpovrečnih vrednosti kontekstualnih kazal-
nikov in nizkih vrednosti IBO, medtem, ko je 
Irska bližje kvadrantom nadpovprečnih IBO in 
podpovprečnih kontekstualnih kazalnikov. 
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ZAKLJUČEK

6
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Merjenje kateregakoli kompleksnega družbene-
ga fenomena je nehvaležna naloga. Zakaj je temu 
tako? V prvi vrsti gre za to, da so ideje o tem, ka-
tere kategorije, v našem primeru so to področja 
in kazalniki, naj bi to kompleksnost kar najbolje 
ponazarjale, odvisne od oči opazovalca. Opazo-
valcev pa je v primeru blaginje otroke nemalo. 
V drugi vrsti gre za vprašanje, ali lahko takšno 
kompleksnost sploh ponazorimo z eno samo 
vrednostjo, kar je cilj izdelave vsakega indeksa. 
Nenazadnje se lahko sprašujemo tudi o analitični 
uporabnosti na ta način pridobljenih podatkov.  

Na prvo dilemo lahko odgovorimo s pregledom 
najbolj uveljavljenih mednarodnih indeksov bla-
ginje otrok (glej 3. poglavje). Ta pregled pokaže, 
da se počasi oblikuje mehki konsenz o tem, kaj 
naj bi blaginja otrok v razvitem svetu sploh bila 
oz. katere kategorije naj bi indeksi, ki naj bi to bla-
ginjo izmerili, vključevali. Pri tem je pomembno 
ne samo, katere kategorije naj bi indeks vključe-
val, ampak tudi to, kdo, in s kakšnimi nameni 
naj bi ga uporabljal. Zato smo pri podatkovni 
upodobitvi upoštevali zadnje trende v sestavi 
indeksov blaginje otrok, sledili smo mednaro-
dno oblikovanim kriterijem za izbor področij in 
kazalnikov indeksa (2. poglavje) kot podlagi za 
končni izbor indeksa, za katerega bi nabrali vse 
vrednosti kazalnikov, ga preračunali in podat-
kovno upodobili. Tu lahko ugotovimo, da, poleg 
teh kriterijev, na oblikovanje končnega indeksa, 
v praksi v veliki meri vpliva dostopnost podat-
kov, ki omejujejo strogo zasledovanje teoretskih 
in konceptualnih smernic oblikovanja indeksa. 
To še posebej velja za naš IRSSV indeks blaginje 
otrok, kjer smo si poleg podatkovne upodobitve 
indeksa za 27 držav, zadali še dodatni in ambici-
oznejši cilj − umestitev indeksa v družbeno-eko-
nomski kontekst. 

Tako se je nabor kazalnikov, za katere je bilo pot-
rebno poiskati vrednosti, močno razširil, s tem 
pa se je razširila tudi potreba po sklepanju kom-
promisov pri tem, kako striktno smo se lahko 
držali kriterijev za izdelavo indeksa. Dostopnost 
podatkov namreč v praksi vedno vodi njegovo 
podatkovno upodobitev, kot tudi njegovo ume-
stitev v širši družbeno-ekonomski kontekst. 

Druga dilema se je nanašala na vprašanje o smi-
selnosti prikazovanja kompleksnosti blaginje 
otrok z eno samo vrednostjo. Tu je pomembno 

poudariti, da indeks (navadno) predstavlja le 
eno izmed orodij za oceno položaja otrok v do-
ločeni državi. Kot smo pokazali že v uvodnem 
poglavju, je indeks treba razumeti v širšem kon-
tekstu sistema za spremljanje položaja otrok. Ta 
je v primeru Slovenije večplasten, sestavljen je 
iz več orodij, ki vsako na svoj način – pa naj bo 
to poglobljena periodična obravnava določenih 
področij vsakdanjega življenja otrok ali pa ob-
sežna podatkovna knjižnica – pripomore k lažji 
analizi blaginje otrok pri nas. Pomembno torej je, 
da se na zanašamo samo na eno orodje takšnega 
sistema, ampak se dodobra zavedamo prednosti 
in pomanjkljivosti vsakega posameznega orodja. 

Tako lahko indeks razumemo trojno. Prvič, kot 
dopolnitev tega, kar že vemo o položaju otrok v 
določeni državi na podlagi poglobljenih kvanti-
tativnih in kvalitativnih analiz, študij, raziskav in 
drugih podatkovnih virov. Drugič, kot sredstvo 
za tvorjenje dodatnih raziskovalnih vprašanj in 
hipotez, ki jih kasneje lahko dodatno preverjamo 
na druge načine. Tretjič, kot samostojno anali-
tično orodje, ki generira nove podatke in ponuja 
nove razlage obstoječih raziskovalnih vprašanj o 
blaginji otrok. Pri zadnji točki smo naredili korak 
naprej od golega izračunavanja in podatkovne-
ga upodabljanja indeksa. IRSSV indeks blaginje 
otrok smo namreč postavili v različne družbeno-
-ekonomske kontekste, s čimer smo vzpostavili 
pogoje za preverjanje odnosa med različnimi 
makro kazalniki in rezultati našega indeksa, 
njegovih področij in posameznih kazalnikov. 
Spletna vizualizacija IRSSV indeksa blaginje 
otrok namreč vzpostavlja jasno ločnico med t. i. 
izidi blaginje otrok in družbenim, ekonomskim 
in javnopolitičnim kontekstom, v katerem ti izidi 
nastanejo. To je pomembno, ker smo na ta način 
vzpostavili možnost za analizo korelacije med 
širšim kontekstom in rezultati IRSSV indeksa 
otrokove blaginje. Ta kontekst ponazarjajo raz-
lični kazalniki: od povprečnega razpoložljivega 
dohodka otrok, stopnje tveganja revščine otrok 
v gospodinjstvih z nizko delovno intenzivnostjo 
do Ginijevega koeficienta in BDP ter različnih 
mednarodno uveljavljenih indeksov kot sta npr. 
indeks človekovega razvoja (UNDP) in indeks 
družbenega napredka (Social Progress Impera-
tive). Poleg tega ponuja upodobitev indeksa na 
spletni strani tudi druge funkcionalnosti, kot je 
npr. razvrščanje držav v skupine glede na njihove 
značilnosti: npr. tip države blaginje, tip družinske 
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politike, ki mu pripadajo, čas pridružitve EU ipd. 
To zopet omogoča analizo razlik in podobnosti 
indeksov otrokove blaginje v različnih državah 
v odvisnosti od najširšega družbenega konteksta 
teh držav. Analiza tega odnosa lahko pomembno 
prispeva k bolj ustreznemu oblikovanju javnih 
politik v izbranih evropskih državah. 

Kakorkoli IRSSV indeks blaginje otrok že upo-
rabljamo, predstavlja ta pomembno novost v 
merjenju blaginje otrok in pomembno prispe-
va k razvoju tako področij metod za izdelavo 
sestavljenih indeksov na splošno, kot tudi bolj 
specifično merjenja blaginje otrok. To dokazuje 
tudi zadnji del poglavja, kjer IRSSV indeks bla-
ginje otrok dokaže svojo analitično uporabnost, 
ne samo pri dokaj osnovnem razvrščanju držav 
glede na vrednosti indeksa, področnih indeksov 
in vrednosti posameznih kazalnikov, ampak tudi 
z inovativno analizo rezultatov vseh permutacij 
kazalnikov x in y osi razsevnih grafikonov, s 
katerimi prikazujemo odnos med družbeno-
-ekonomskim kontekstom in rezultati našega 
indeksa. 

Na ta način identificiramo različne skupine 
držav glede na njihove rezultate IRSSV indeksa 
blaginje otrok in različnih kontekstualnih kazal-
nikov. Kar pa je še pomembnejše, analiza pokaže 
na razloge za uvrščanje različnih držav v različne 
skupine. Na ta način je vzpostavljena teoretsko 
in metodološko utemeljena podlaga za na znanju 
temelječem odločanju o javnih politikah na po-
dročju blaginje otrok, kar je bil tudi cilj projekta 
od njegove začetka.
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Monografija z naslovom Indeks blaginje otrok celostno predstavlja najnovejši mednarodni 
indeks blaginje otrok, ki so ga oblikovali avtorji publikacije na Inštitutu RS za socialno 
varstvo. Monografija vključuje tako teoretsko-konceptualno utemeljitev indeksa kot sam 
izbor parametrov, osrednji del monografije pa je predstavitev indeksa ter analiza podatkov 
v primerjalni perspektivi.

Publikacija je jasno strukturirana v šest poglavij in ima vse elemente znanstvene mono-
grafije. V publikaciji je uvodoma (prvo poglavje) najprej predstavljen namen dela in ute-
meljitev pomembnosti indeksa blaginje otrok. V prvi vrsti ima javno-političen namen, saj 
služi kot podatkovni vir za odločanje o politikah na področju blaginje otrok, pa tudi za 
zagovorniške skupine, vendar je njegov domet vse prej kot omejen le na ta cilj.

V drugem poglavju so natančno predstavljeni kriteriji izbranih kazalnikov blaginje. Izbor 
je zelo dobro in premišljeno teoretsko utemeljen na podlagi treh referenčnih teorij. Kot 
ključne teoretske podlage, ki so vplivale na raziskovanje blaginje otrok, avtorji omenjajo 
naslednje tri: Bronfenbrennerjev bio-ekološki model otrokovega razvoja, otrokove pravice 
kot človekove pravice ter nova sociologija otroštva; poleg tega še koncept zmožnosti, ki po-
meni svoboden razvoj otroka, upošteva pa dimenzijo življenjskega poteka, skozi katerega 
se otrokove zmožnosti za delovanje in izbiro spreminjajo. Avtorji monografije se zavedajo, 
da enotnega pogleda na definicijo blaginje otrok ni, čeprav je enotna definicija prepoznana 
kot potrebna.

V tretjem poglavju sledi analiza že obstoječih mednarodnih indeksov blaginje otrok. Avtor-
ji predstavijo in skozi pomanjkljivosti in prednosti posameznih indeksov analizirajo štiri 
novejše primere merjenja blaginje otrok, ki so v literaturi med najpogosteje omenjenimi, in 
sicer: Moore idr. (2008), Bradshaw in Richardson (2009), UNICEF (2013) in OECD (2015). 
Za oblikovanje lastnega indeksa blaginje otrok so uporabili UNICEF-ov indeks, saj je, kot 
pravijo avtorji, le-ta najbolj utemeljen v konceptu zmožnosti, ki pa so ga prilagodili glede 
na dostopnost podatkov za izbrane evropske države. 

Indeks blaginje otrok tako sestavljajo naslednja področja in podpodročja ter za vsakega 
od njih razpoložljivi indikatorji: materialna blaginja (dohodkovna revščina in materialna 
prikrajšanost), zdravje in varnost (zdravje ob rojstvu, umrljivost otrok in mladine, ceplje-
nje, psihosocialno zdravje), vedenje in tveganja (prehranjevanje in vadba, tvegano vede-
nje, izpostavljenost nasilju), izobraževanje (participacija in dosežki), nastanitev in okolje 
(stanovanjske razmere, varnost soseske in okolja), družinski in vrstniški odnosi (odnosi v 
družini, odnosi z vrstniki), subjektivna ocena blaginje (zadovoljstvo z življenjem).

V četrtem poglavju sledi opis poteka oblikovanja indeksa blaginje otrok po posameznih 
korakih: iskanje in zbiranje podatkov, normalizacija podatkov, agregiranje podatkov ter 
izračunavanje indeksa ter postavitev indeksa v širši družbeni kontekst. Ob koncu tega po-
glavja avtorji opozorijo na omejitve indeksa. 

Peto poglavje nato prikaže vsebinsko analizo indeksa blaginje otrok za leti 2010 in 2014 
za 27 držav, kar omogoča primerjavo med vključenimi državami ter med obema letoma, 
dodatno pa še razlike po spolu, poleg tega pa še vrednost indeksa v razmerju do drugih 
kontekstualnih (družbenih) dejavnikov, saj je vrednost indeksa v različnih državah pogo-
jena z različnimi dejavniki (vključenih je 21 kontekstualnih dejavnikov).

Recenzija
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Monografija se zaključi z refleksijo tematike in z izpostavitvijo temeljnih dilem pri obli-
kovanju indeksa. Najbolj očitno je to dilema pri samem izboru področij in kazalnikov, ki 
sestavljajo indeks, in je odvisen že od tega, kdo in s kakšnimi nameni indeks oblikuje. Druga 
dilema je povezana s problemom reduciranja kompleksnosti, v tem primeru blaginje otrok, 
na eno vrednost. Kot zadnjo dilemo pa avtorji izpostavljajo analitično vrednost indeksa 
samega. 

Prvo dilemo so avtorji pri oblikovanju indeksa dobro rešili z referiranjem najnovejših tren-
dov v oblikovanju podobnih mednarodnih indeksov in upoštevanjem konsenza glede kon-
ceptualizacije blaginje otrok v razvitem svetu. Težko pa se je izogniti običajnemu velikemu 
razkoraku med teoretsko-konceptualno zastavitvijo ter realnostjo, to je dostopnostjo podat-
kov, ki so v izračun indeksa vključeni. Tu je potrebna še posebej velika mera prilagajanja, 
v kolikor gre za mednarodne primerjave, saj je obseg podatkov, ki so dostopni za vsako 
posamezno vključeno državo, lahko zelo različen. Poseben izziv, a hkrati tudi kvaliteta in-
deksa blaginje otrok, pa je bilo dejstvo, da so si avtorji zastavili še dodaten izziv, da namreč 
skušajo umestiti indeks v konkreten družbeno-ekonomski kontekst.

Pri drugi dilemi gre predvsem za zavedanje, ki ga avtorji zelo jasno izpostavijo, da je namreč 
indeks sam le eno od orodij, ki pa nikakor ne more nadomestiti drugih načinov ocenjevanja 
položaja otrok, kar je predvsem opozorilo za oblikovalce javnih politik. Kot izpostavljajo 
avtorji, je indeks zgolj eno od orodij v analizi položaja otrok in za nadaljnje raziskovanje, 
hkrati pa je samostojno analitično orodje, ki generira nove podatke, s tem pa spoznanja o 
blaginji otrok.

Prav slednje je odlika novega indeksa blaginje otrok, ki so ga oblikovali na Inštitut RS za 
socialno varstvo, saj omogoča upoštevanje družbeno-ekonomskega konteksta, v katerega je 
postavljen indeks. Tako se lahko samo strinjamo s sklepom avtorjev, da indeks predstavlja 
»pomembno novost v merjenju blaginje otrok«, ki ima pomembno vrednost ne le v razi-
skovalnem smislu, temveč (in predvsem, saj je bil to tudi namen oblikovanja indeksa) tudi 
javno-politično vrednost, saj omogoča oblikovalcem javnih politik informirano odločanje o 
politikah na področju blaginje otrok.

Če sklenem, publikacija, z njo pa seveda tudi sam indeks, ima tako znanstveno-razisko-
valno kot aplikativno in javno-politično izjemno vrednost. Kot že izpostavljeno, je v prvi 
vrsti podlaga za oblikovanje družinskih, socialnih, izobraževalnih in podobnih politik, ki 
vplivajo na blaginjo otrok v konkretni državi, ter za zagovorniške skupine na področju bla-
ginje otrok. Indeks sam je izjemnega pomena za znanstveno-raziskovalno delo, še posebej 
zaradi lahke dostopnosti podatkov in možnosti izračunavanj in analiz preko spletnih strani 
tako za domače kot za tuje raziskovalce/-ke. Nenazadnje pa je delo uporabno tudi za širšo 
strokovno pa tudi laično javnost, ki jo vprašanje blaginje otrok zanima.

Red. prof. dr. Alenka Švab

V Ljubljani, 19. 11. 2018
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Nova publikacija Indeks blaginje otrok, ki so jo pripravili na IRSSV, prinaša kakovosten 
vpogled v mednarodne napore, kako spremljati in meriti blaginjo otrok kot zelo komple-
ksen in kontekstualno pogojen družbeni pojav. Postreže s pregledom že uporabljenih pris-
topov k oblikovanju kazalnikov in njihovega povezovanja v celostni indeks blaginje otrok. 
Utemelji tudi ambicije za oblikovanje novega indeksa, ki je bolj prilagojen sistemskemu 
zbiranju podatkov ter izpostavi več kriterijev za izbiro kazalnikov iz nabora mednarodno 
primerljivih podatkovnih baz. Prikaže rezultate razvrščanja držav po predlaganem indeksu, 
pa tudi po vsakem od sedmih področij blaginje. Posebej izpostavi vidik sprememb v ran-
gih države v zadnjih štirih letih ter tudi primerja dosežen IBO med deklicami in dečki. V 
zaključnem, analitično najbolj poglobljenem delu, ugotavlja povezave med vrednostmi IBO 
in družbenim kontekstom, še posebej glede na razvrstitev držav po režimih blaginje.

Publikacija predstavlja nadvse dobrodošel prispevek k spremljanju tega, kako živijo naši 
otroci na začetku enaidvajsetega stoletja. "Naši otroci" zato, ker so vsi otroci tega sveta 
naši. So naš najpomembnejši vložek v prihodnost sveta, čigar bogastva, tehnološka čudesa, 
znanstvene dosežke, pa tudi strupene odpadke in nepredvidljivosti smo na njem ustvarili 
mi. Otroci sveta nosijo v sebi mnogotere potenciale, s katerimi bodo ta svet ohranjali in 
razvijali naprej.

Čeprav se publikacija IRSSV ukvarja le z evropskim delom sveta, torej s področji, kjer otroci 
praviloma ne umirajo zaradi navadne lakote ali zaradi zlahka ozdravljivih bolezni, pa je 
njen prispevek pomemben, saj o življenju otrok skuša govoriti na način, ki bo dovolj blizu 
odločevalcem na nacionalni in tudi mednarodni ravni. Prinaša namreč indeks blaginje ot-
rok kot strnjeno sliko in oceno kakovosti življenja otrok v neki državi in s tem izzivajo po-
samezne države k medsebojnemu primerjanju in razvojnemu odzivanju. Prispeva k temu, 
da javna diskusija o vprašanjih otrokove blaginje oživlja in to na dobro informirani osnovi. 
To, da je publikacija namenjena odločevalcem javnih politikah in tudi skupinam zagovorni-
kov, je pravzaprav najvišje poslanstvo aplikativnih študij. Tako lahko, denimo, vidimo tako 
to, kako se uvršča Slovenija v primerjavi z drugimi državami; kot tudi na katerih izmed 
sedmih področij blaginje je boljša oz. slabša. Upamo, da bo nadaljnja analitična uporaba 
podatkov, zbranih za IOB, omogočila tudi jasnejšo identifikacijo povezav med konkretnimi 
javnimi politikami in njihovimi izidi, saj so specifične javne politike tiste, na katere in skozi 
katere je možno vplivati. Odprto ostaja tudi vprašanje, v koliki meri je dosežena vrednost 
IBO izid delovanja sistemskih akterjev (npr. sistema otroškega varstva, zdravstvene oskrbe, 
šole itd.), v koliki meri pa delovanja sorodstvenih akterjev (staršev in družinskega okolja, ki 
lahko sistemske primanjkljaje ali prednosti kompenzira ali ojača).

Zelo dobrodošel je tudi metodološki prispevek z metodami in grafičnimi prikazi, ki v na-
šem prostoru sodi med inovativne. Publikacija ponuja tudi obilo kvalitetnih iztočnic za 
poglobljeno raziskovanje, pri čemer bo vrednost inovativnega znanstvenega potenciala 
možno verificirati z objavo v uveljavljenih mednarodnih znanstvenih revijah.

Dr. Srna Mandič, znanstvena svetnica

Ljubljana, 22. 11. 2018 
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