
 

 

1 

 

Datum: 30.09.2022  

Prva objava:  

PORODI IN ROJSTVA V LETU 2021 

Kratek povzetek 
V letu 2021 se je rodilo 18.728 živorojenih otrok;  52 % fantkov ter 48 % deklic. Po daljšem obdobju upadanja 

števila živorojenih, se je tako rodilo 214 otrok več (oz. 1,2%), kot leto prej. 

Po večletnem obdobju upadanja števila živorojenih otrok (od leta 2011 dalje), se je v letu 2021 rodilo za 1,2 % 

otrok več, kot v letu poprej; 9.697 dečkov ter 9.031 deklic. Med živorojenimi je bila večina enojčkov (97 %), 3 % 

dvojčkov in ena trojica trojčkov (0,02 %).  

Slika 1: Živorojeni, Slovenija, leta 2007- 2021 

 

Viri: Perinatalni informacijski sistem Republike Slovenije (NIJZ 17) 

V letu 2021 je bilo med vsemi živorojenimi 1.244 (7%) prezgodaj rojenih otrok (pred 37. tednom gestacijske 
starosti) ter 1.023 (5 %) živorojenih z nizko porodno težo (nižjo od 2.500 gramov). 

Tabela 1: Živorojeni novorojenčki po porodni teži, Slovenija, 2021 

 

Viri: Perinatalni informacijski sistem Republike Slovenije (NIJZ 17) 
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Najvišja stopnja rodnosti je značilna za ženske v obdobju od 25 do 34 let starosti. V zadnjem obdobju je opaziti 
porast stopenj rodnosti žensk v višjih starostih, po 40. letu. Pri porodih je bilo, glede na preteklo leto, prisotnih 
več očetov, saj je bila zaradi epidemije covid-19 prisotnost spremljevalcev nekaj časa prepovedana. 

Slika 2: Prisotnost očeta ob porodu, Slovenija, leto 2021 in odmik od leta 2020 

 
Viri: Perinatalni informacijski sistem Republike Slovenije (NIJZ 17) 

Podrobnejši podatki in več informacij se nahaja na NIJZ podatkovnem portalu. 

Opis zbirke podatkov ali raziskave 
V perinatalni informacijski sistem RS so vključeni vsi porodi oz. rojstva od 1.1 do 31.12 v tekočem letu, ne glede 
na datum sprejema oz. odpusta porodnice. Metodološko je PIS RS samostojni zdravstveni register rojstev v 
slovenskem prostoru, saj se vanj beležijo porodi in rojstva v porodnišnicah ter porodi zunaj porodnišnic (to je 
na domu, na poti v porodnišnico, v porodnih centrih in drugo), s strokovno pomočjo ali brez nje. V Informacijski 
sistem beležimo 

 vse porode ŽIVOROJENIH NOVOROJENČKOV ne glede na porodno težo in 

 vse porode MRTVOROJENIH s porodno težo 500g in več (in/ali gestacijsko starostjo 22 tednov in več in/ali 
dolžino telesa 25 cm in več). 

Merilo dolžine nosečnosti ali dolžine telesa se uporablja, kadar podatki o porodni teži niso na voljo. Pri 
določanju, ali neki dogodek sodi v perinatalno obdobje se ta merila uporabljajo v naslednjem vrstnem redu: 

1. porodna teža 
2. dolžina nosečnosti 
3. dolžina telesa (SZO, MKB-10). 

V primeru, da se rodi eden izmed dvojčkov (ali trojčkov...) kot živorojen ali težak 500 gramov in več, se poroča 
tudi njegov par kot rojstvo, kljub temu, da je mrtvorojen in lažji od 500 gramov. Zbrane podatke preverjamo in 
usklajujemo s pristojnimi uradi in registri za civilno registracijo prebivalcev v Centralnem registru prebivalstva, 
na Statističnem uradu, z Bazo podatkov o umrlih Slovenije in Informacijskim sistemom za spremljanje fetalnih 
smrti. Preverjanja so potrebna, ker imamo na področju države Slovenije še vedno ločena sistema civilne in 
medicinske registracije rojstev. 

Pravna podlaga za zbiranje podatkov:  
 Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (Uradni list RS, št. 65/00, 47/15, 31/18, 

152/20 – ZZUOOP, 175/20 – ZIUOPDVE, 203/20 – ZIUPOPDVE, 112/21 – ZNUPZ, 196/21 – ZDOsk in 
206/21 – ZDUPŠOP), oznaka NIJZ 17. 

Uporabne povezave: 
 Podrobnejša metodološka pojasnila 

 NIJZ Podatkovni portal 

 Zdravje v občini 

 Letopis 

Prvorodke

Vse porodnice

87,2%

83,2%

+15,0

+15,1

Odmik od leta 2020 (odstotna točka)Leto 2021

https://podatki.nijz.si/pxweb/sl
https://podatki.nijz.si/docs/3_3b_PIS_2016.pdf
https://podatki.nijz.si/pxweb/sl/NIJZ%20podatkovni%20portal/
http://obcine.nijz.si/
https://www.nijz.si/sl/nijz/revije/zdravstveni-statisticni-letopis-slovenije

