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POVZETEK 

V nalogi Revščina in socialna izključenost enostarševskih druţin smo analizirali 

poloţaj enostarševskih druţin v Sloveniji. Pri tem smo uporabili sekundarne 

podatke iz  raziskav Anketa o ţivljenjskih pogojih (SILC) in Revščina in socialna 

izključenost med druţinami z otroki – materialni in nematerialni obraz revščine. 

Naloga je vsebinsko razdeljena na analizo materialnih razmer in na nematerialni 

vidik revščine in socialne izključenosti. Materialni vidik zajema analizo dohodkov, 

stanovanjskih pogojev in stroškov ter drugih kazalnikov ţivljenjske ravni. Sledi 

analiza vpliva socialnih transferjev in davčnih olajšav za otroke na stopnjo 

tveganja revščine izbranih tipov gospodinjstev ter ocena potencialnih posledic 

vpliva nove zakonodaje na skupni razpoloţljivi dohodek druţine. Del o 

nematerialnem vidiku revščine vključuje analizo subjektivnega doţivljanja 

revščine, zdravstvenega stanja članov druţin in omreţja socialnih opor. Nalogo 

zaključujemo s povzetkom glavnih ugotovitev in podajamo predloge ter priporočila 

za izboljšanje poloţaja enostarševskih druţin na področjih, ki so se v analizi 

izkazala kot problematična. 

Ključne besede: revščina, socialna izključenost, enostarševske druţine. 

 

SUMMARY 

In the project Poverty and social exclusion of single-parent families we have 

analyzed the position of single-parent families in Slovenia. We used two 

secondary databases, from surveys Survey on Living Conditions (SILC) and 

Poverty and social exclusion among families with children – material and 

immaterial face of poverty. Substantially, this report is divided into two main parts: 

firstly, the material life conditions and secondly, the non-material aspects of 

poverty and social exclusion. The part of material life conditions includes an 

analysis of income, housing conditions and housing costs, and other indicators of 

living conditions. Also, the analysis of the impact of social transfers and tax relief 

for children at risk of poverty rate of selected types of households is made, as well 

as the assessment of the potential consequences of new legislation on the total 

disposable family income. The second part, the non-material aspects of poverty 

include the analysis of subjective perceptions of poverty, health conditions of the 

family members and the analysis of social support networks. At the end of the 

report, the summary of findings is provided followed by suggestions and 

recommendations for policy makers with an aim of improving the situation of 

single-parent families in Slovenia. 

Key words: poverty, social exclusion, single-parent families. 
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1 UVOD 

Boj proti revščini in socialni izključenosti sodi med poglavitne cilje Evropske unije 

in njenih drţav članic, zato je bilo leto 2010 proglašeno za evropsko leto boja proti 

revščini in socialni izključenosti. Tudi v Sloveniji postajata revščina in socialna 

izključenost v zadnjih letih, še zlasti ob trenutni gospodarski krizi, vse večji 

problem. 

V Otroški opazovalnici na Inštitutu Republike Slovenije za socialno varstvo 

(IRSSV) smo leta 2008 izdelali »Analizo revščine in socialne izključenosti druţin z 

otroki – obraz revščine« (Črnak Meglič in Boškić 2008) in leta 2009 na 

reprezentativnem vzorcu druţin, prejemnikov otroškega dodatka do vključno 5. 

razreda, izvedli raziskavo o »Revščini in socialni izključenosti med druţinami z 

otroki – materialni in nematerialni obraz revščine« (Črnak Meglič idr. 2009). 

Pokazalo se je, da se revne druţine srečujejo z več teţavami v vsakdanjem 

ţivljenju od druţin, ki ne ţivijo v revščini, kar posledično pomeni, da v tveganih 

ţivljenjskih okoliščinah ţivijo tudi otroci.  

Otroke v revnih druţinah vedno obravnavamo kot še posebej ranljivo kategorijo, 

saj sami na svoj materialni poloţaj skoraj ne morejo vplivati in so skoraj 

popolnoma odvisni od višine dohodkov svojih staršev. Zato je tudi v Programu za 

otroke in mladino 2006-2016 (POM) v programskem sklopu o socialni politiki v 3. 

cilju  opredeljeno, da je potrebno »zmanjšati revščino in socialno izključenost otrok 

in družin, v katerih živijo, ter oblikovati in zagotavljati učinkovite ukrepe, ki bodo 

omogočili, da čimprej najdejo ustrezno rešitev« (POM 2007, 21). 

Enota opazovanja v analizah Otroške opazovalnice je otrok in v večini materialnih 

analiz poleg njega tudi druţina, v kateri ţivi. Uradne statistične podatke za 

Slovenijo pa na področju revščine zbira Statistični urad Republike Slovenije 

(SURS), ki kot enoto opazovanja uporablja gospodinjstvo, zato v nalogi 
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uporabljamo izraz gospodinjstvo1, kadar se sklicujemo na podatke SURS, v ostalih 

primerih pa uporabljamo izraz druţina. 

Zadnji dostopni podatki SURS kaţejo, da so med revnimi gospodinjstvi še posebej 

ranljiva enostarševska gospodinjstva. Po zadnjih razpoloţljivih podatkih je bila 

namreč v letu 2010 stopnja tveganja revščine gospodinjstev z otroki 10,5 %, 

stopnja tveganja revščine celotne populacije pa 12,7 %. Stopnja tveganja revščine 

velikih gospodinjstev (z vsaj tremi otroki) je bila v letu 2009 13,6 %, medtem ko je 

bila stopnja tveganja revščine enostarševskih gospodinjstev v istem letu kar 31,4 

% (SURS 2011b). To pomeni, da je kar 31,4 % oseb, ki ţivijo v enostarševskih 

gospodinjstvih, ţivelo v gospodinjstvih z razpoloţljivim ekvivalentnim neto 

dohodkom pod pragom tveganja revščine. Če podatek poveţemo z dejstvom, da 

je po podatkih SURS v Sloveniji pribliţno petina gospodinjstev enostarševskih, je 

potrebno preveriti, kakšni so ţivljenjski pogoji, v katerih dejansko ţivijo 

enostarševske druţine. 

Z namenom pridobitve uvida na področje dohodkovnega poloţaja in kakovosti 

ţivljenja enostarševskih druţin je zato Ministrstvo za delo, druţino in socialne 

zadeve, Direktorat za druţino, pri Inštitutu Republike Slovenije za socialno varstvo 

(v nadaljevanju IRSSV) naročilo raziskavo o revščini in socialni izključenosti 

enostarševskih druţin, katere poudarek je na naslednjih vsebinah: 

- analiza socialne izključenosti2 in kakovosti ţivljenja enostarševskih druţin, tako 

z ekonomskega kot neekonomskega vidika, na podlagi sekundarnih podatkov 

iz dostopnih baz podatkov predhodnih raziskav; 

- primerjava razpoloţljivega dohodka nekaj tipov druţin po prejetju socialnih 

transferjev, z namenom pokazati ali davčne olajšave za otroke, denarna 

socialna pomoč in druge pravice enostarševskih druţin (t.i. transferji 

druţinam)3 kompenzirajo neobstoječi drugi dohodek v druţini; 

                                                           
1
 Kmalu bodo tudi na SURS spletni strani dostopni podatki (nekateri podatki so ţe na voljo), ki se 

bodo nanašali na poloţaj druţin. V letu 2011 je namreč SURS prvič izvedel registrski popis 
prebivalstva, v katerem je po povsem primerljivi metodologiji s prejšnjim terenskim popisom (leta 
2002) izpeljal podatke o druţinah v gospodinjstvih (SURS 2011a). 
2
 Socialna izključenost zajema tako neugodni dohodkovni poloţaj kot neugodni materialni poloţaj v 

širšem pomenu, tj. različna področja pomanjkanja. 
3
 Termin »transferji druţinam« zajema prejemke po Zakonu o starševskem varstvu in druţinskih 

prejemkih (Ur. l. RS, št. 97/2001, spremembe: 76/2003, 110/2003-UPB1, 56/2005, 111/2005, 
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- priprava predlogov in priporočil drţavi za izboljšanje poloţaja enostarševskih 

druţin. 

Revščina in socialna izključenost sta sorodna pojma, ki pa ju ne gre enačiti, saj 

socialna izključenost širši koncept, ki so ga v socialni politiki vpeljali ob koncu 

1980. let4, ko se je na osnovi empiričnega raziskovanja revščine izkazalo, da se 

revščine ne da opisati samo v okviru dostopa do materialnih virov, ampak da se 

posledice materialne revščine kaţejo na praktično vseh ţivljenjskih področjih. V 

okvir socialne izključenosti sodijo poleg revščine tudi vprašanja (enake) 

dostopnosti do različnih storitev (kot so na primer izobraţevanje, zdravstvene 

storitve, varstvo otrok ipd.) in, kar se je pokazalo tudi v preteklih raziskavah 

našega inštituta5, v omreţjih socialnih opor. Socialne opore namreč predstavljajo 

pomemben vir, na katerega se ljudje lahko obrnejo, kadar potrebujejo konkretne 

oblike pomoči, od finančne pomoči pa vse do emocionalne opore. Naloge nismo 

ločili posebej na analizo revščine in analizo socialne izključenosti, saj to z vidika 

vpogleda v konkretne ţivljenjske situacije ni potrebno, vendar smo vsebinsko zajeli 

tako revščino kot socialno izključenost.    

Naloga je vsebinsko razdeljena na dva tematska sklopa in poleg konceptualnih 

izhodišč ter metodologije (tretje poglavje) obsega materialni in nematerialni vidik 

revščine in socialne izključenosti enostarševskih druţin. Na osnovi analize 

podatkov iz dveh raziskav, Anketa o ţivljenjskih pogojih (SILC) in Revščina in 

socialna izključenost med druţinami z otroki – materialni in nematerialni obraz 

revščine (2009) smo dobili vpogled v ţivljenjske pogoje enostarševskih druţin in 

njihov poloţaj primerjali z dvostarševskimi druţinami, saj se iz samega števila 

druţinskih članov še ne da sklepati na večjo ranljivost enostarševskih druţin v 

primerjavi z dvostarševskimi druţinami.  

Materialne razmere druţin z otroki so predstavljene v poglavjih štiri, pet, šest in 

sedem. V četrtem poglavju so prikazani kazalniki dohodka in revščine, kazalniki 

                                                                                                                                                                                
21/2006, 47/2006, 110/2006-UPB2, 114/2006 ZUTPG, 122/2007, 10/2008, 62/2010-ZUPJS) kot 
tudi druge transferje (npr. štipendije in druge prejemke v zvezi s šolanjem). 
4
 Takrat je namreč Evropska skupnost oblikovala Program Medium Term Action Programme to 

Foster the Economic and Social Integration of the Least Privileged Group, kasneje znan kot Tretji 
program revščine (Room 1995). 
5
 Glej Novak idr. (2004). 
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materialne stiske, stanovanjski pogoji in stroški in drugi kazalniki ţivljenjske ravni. 

Nadalje je podana analiza vpliva socialnih transferjev (peto poglavje) in davčnih 

olajšav za otroke (šesto poglavje) na stopnjo tveganja revščine izbranih tipov 

gospodinjstev. V sedmem poglavju je predstavljena analiza o oceni posledic vpliva 

nove zakonodaje na skupni razpoloţljivi dohodek druţine. 

V osmem poglavju je pozornost namenjena nematerialnemu vidiku revščine in 

socialne izključenosti druţin z otroki, v katerem so zajeti sledeči vsebinski sklopi: 

subjektivno doţivljanje revščine, zdravstveno stanje članov druţin in omreţja 

socialne opore. 

V zaključku so povzete glavne ugotovitve in podani predlogi ter priporočila za 

izboljšanje poloţaja enostarševskih druţin na področjih, ki so se v analizi izkazala 

kot posebej problematična. 
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2 KONCEPTUALNA IZHODIŠČA 

Danes sta druţina in druţinsko ţivljenje v večini zahodno evropskih druţb v 

številnih vidikih drugačna kot v preteklosti. Do ključnih sprememb v druţini in 

druţinskem ţivljenju je prišlo v šestdesetih letih prejšnjega stoletja, ki so bile v 

največji meri posledica vse večjega vključevanja ţensk na trg delovne sile, 

upadanja števila rojstev, naraščanja števila razvez in povečevanja števila 

enostarševskih druţin.  

Za današnjo druţino in druţinsko ţivljenje so tako značilni predvsem intenzivna 

pluralizacija druţinskih oblik in druţinskih stilov, zmanjševanje pomena in 

druţbenega statusa zakonske zveze kot institucije ter porast števila razvez (Rener 

1995; Giddens 1991).  

V začetku šestdesetih let je kot zapoznela reakcija na industrijsko revolucijo 

upadlo število rojstev. Sieder (1998) to dejstvo povezuje z izginevanjem kmečkega 

načina ţivljenja, z uveljavljanjem industrijsko mestnih oblik bivanja vse širših slojev 

prebivalstva in z oblikovanjem in širjenjem sistema socialnega varstva, s čimer so 

otroci izgubili vlogo ţivega kapitala v druţini. Med najpomembnejše vzroke za 

upadanje rojstev uvršča ţeljo ţensk po ohranjanju svoje poklicne dejavnosti, 

naraščanje zahtev glede bivalnih prostorov in kakovosti ţivljenja v prostem času. 

Vse to pa, kot opozarja Beck-Gernsheim (2002) ne pomeni, da so ţenskam v teku 

njihove osamosvojitve otroci postali manj pomembni in manj zaţeljeni. Ţenske so 

vse bolj postavljene pred dilemo, kako uskladiti zaposlitev in skrb za druţino, saj 

so  deleţne le omejene pomoči moških. Z naraščanjem števila otrok morajo 

ţenske računati na naraščanje stroškov svojega ţivljenja v smislu omejenih 

zaposlitvenih moţnosti, prekomerne dnevne delovne obremenitve, omejenega 

prostega časa, finančne negotovosti v kasnejšem ţivljenjskem obdobju in tveganja 

revščine v primeru razveze (Dremelj 2007).   

Z upadanjem rojstev je od srede šestdesetih let postopno naraščalo tudi število 

razvez. V poznih šestdesetih letih so velik deleţ predstavljale razveze zakonskih 

zvez, sklenjenih v vojnih časih, saj mnogi zakoni niso vzdrţali obremenitev 

povojnega časa. Sieder (1998) glavna vzroka za naraščanje števila razvez 
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pripisuje daljši ţivljenjski dobi zakonske zveze, ki je povezana s podaljševanjem 

ţivljenjske dobe in manjšo umrljivostjo partnerjev (zlasti ţensk v rodnem obdobju) 

in povečanju gospodarskih moţnosti za razvezo. S časovnim podaljševanjem 

zakonske zveze naj bi znotraj zakonske zveze prihajalo do pogostejših in 

kompleksnejših konfliktov, ki so povezani s spremenjenimi in različnimi 

pričakovanji zakonskih partnerjev glede zakonske zveze in druţine. Gospodarski 

vzroki pa se kaţejo v tem, da zakonska zveza ne predstavlja več proizvodne 

enote, kot je bilo značilno za razmere kmečke in obrtne proizvodnje, v kateri sta 

partnerja prisiljena vztrajati kljub morebitnim konfliktom.  

Po mnenju Beck-Gernsheim (2002) ljudje danes vstopajo v partnerske odnose 

pripravljeni na moţnost razveze. Na eni strani to povečuje moţnost razveze in 

dolgoročno ogroţa odnos med partnerjema, na drugi pa omogoča partnerjema 

boljšo pripravljenost na samsko ţivljenje v primeru razveze. Kot primer navaja 

zaposlenost poročene ţenske, ki ji v primeru razveze ni potrebno iskati zaposlitve 

ali zahtevati vzdrţevanje od bivšega partnerja. Ena izmed strategij zmanjševanja 

tveganja razveze je ţivljenje v zunajzakonski zvezi (Dremelj 2007).  

Med druge opaznejše trende spreminjanja druţinskega ţivljenja v zahodnih 

evropskih druţbah se uvršča še povečevanje števila enostarševskih druţin, med 

katerimi prevladujejo matere z otroki. Razlogi za nastanek enostarševskih druţin 

so različni. V preteklosti je bil najpogostejši razlog smrt enega izmed staršev, 

danes pa so enostarševske druţine večinoma rezultat razvez in/ali ločitev. 

Posledica večjega deleţa razvez na eni stani in ponovnih porok na drugi je 

naraščanje reorganiziranih druţin, kar pa je statistično teţko zajeti, saj so 

moţnosti oblikovanja teh oblik druţinskega ţivljenja zelo kompleksne. V zahodnih 

druţbah narašča tudi število homoseksualnih druţin z ali brez otrok, vendar pa 

imajo status legitimno priznane oblike druţinskega ţivljenja le v nekaterih drţavah. 

Narašča tudi število enočlanskih gospodinjstev, kar naj bi bila na eni strani 

posledica kasnejšega poročanja, na drugi strani pa vse večjega števila starih ljudi, 

katerih partnerji so umrli (Ule idr. 2003). 
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2.1 Enostarševska druţina6 ali enostarševsko gospodinjstvo7? 

Enostarševske druţine je teţko enoznačno opredeliti, saj je na eni strani zelo 

raznoliko njihovo oblikovanje, na drugi strani pa je zanje značilno tudi 

preoblikovanje v druge druţinske oblike. Crow in Hardey (1999) navajata, da je 

status enostarševskih druţin zelo spremenljiv, saj se pogosto na novo formirajo z 

vstopom v novo zakonsko zvezo. Tako se oblikujejo reorganizirane druţine, na 

neformalni ravni pa se lahko oblikujejo tudi kohabitacije.  

Zaradi teţav pri enoznačnem opredeljevanju enostarševskih druţin se za 

statistične namene le-te opredeljuje v okviru skupnega gospodinjstva. Registrski 

popis8 2011 v Sloveniji definira enostarševsko druţino znotraj splošne definicije 

druţine kot ţivljenjsko skupnost staršev (obeh ali enega) in neporočenih otrok, ki 

ţivijo z njima oz. z enim od staršev v okviru zasebnega gospodinjstva. Starost 

otrok ni omejena, vendar pa le-ti nimajo svoje druţine oz. ne ţivijo v zunajzakonski 

skupnosti (SURS 2011b). 

Pri tej definiciji ni določene zgornje meje starosti otrok, kar pomeni, da lahko 

vključuje tudi enostarševske druţine z odraslimi, neodvisnimi in neporočenimi 

otroki (ki niso v kohabitaciji).  

Najnovejšo definicijo enostarševskih druţin ponuja nova zakonodajna ureditev 

področja socialnega varstva z uvedbo Zakona o socialno varstvenih prejemkih 

(ZSVarPre9) ter Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS)10, ki 

enostarševsko druţino definirata kot »skupnost enega od staršev z otroki, kadar je 

                                                           
6
 Enostarševske druţine so glede na Druţinski zakonik (MDDSZ 2011) opredeljene znotraj širše 

definicije druţine, ki je podana v 2. členu omenjenega dokumenta: »Druţina je ţivljenjska skupnost 
otroka z enim ali obema od staršev ali z drugo odraslo osebo, če ta skrbi za otroka in ima po tem 
zakoniku do otroka določene obveznosti in pravice.« 
7 

Gospodinjstvo je po novi definiciji (Registrski popis 2011) skupnost prebivalcev (ali prebivalec, ki 
ţivi sam), ki prebivajo v istem stanovanju in imajo opredeljeno isto številko gospodinjstva. 
8 

Registrski popis je način priprave podatkov o prebivalstvu, gospodinjstvih in stanovanjih, pri 
katerem statistično poveţemo podatke iz obstoječih administrativnih in statističnih virov brez 
dodatnega zbiranja na terenu (SURS 2011a). 
9
 Ur. l. RS, št. 61/2010. Zakon se začne uporabljati 1. januarja 2012. Dostopno prek: 

http://www.mddsz.gov.si/si/uveljavljanje_pravic/nova_socialna_zakonodaja/denarna_socialna_pom
oc/ (12. oktober 2011). 
10

 Ur. l. RS, št. 62/2010. Zakon se začne uporabljati 1. januarja 2012. Dostopno prek: 
http://www.mddsz.gov.si/si/uveljavljanje_pravic/nova_socialna_zakonodaja/ (12. oktober 2011). 
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drugi od staršev umrl in otrok po njem ne dobiva prejemkov za preţivljanje, ali pa 

je drugi od staršev neznan, ali kadar otrok po drugem od staršev prejemkov za 

preţivljanje dejansko ne dobiva«. Pri tej definiciji je določena zgornja meja starosti 

otrok (polnoletnost oz. dopolnjeno 26. leto starosti, če se otrok redno šola) in 

skupno bivanje starša in otrok(a).  

Tudi Anketa o ţivljenjskih pogojih (SILC; European Union-Statistics on Income and 

Living Conditions) opredeljuje druţine v okviru gospodinjstva. Anketa se izvaja v 

vseh drţavah članicah Evropske unije in je vir za izračunavanje stopnje tveganja 

revščine in drugih socialnih kazalnikov, ki jih objavljata SURS in Statistični urad 

Evropske skupnosti (Eurostat). Gospodinjstvo je v njej opredeljeno kot vsaka 

druţinska ali druga skupnost oseb, ki skupaj stanuje in skupaj porablja dohodke za 

osnovne ţivljenjske potrebe (stanovanje, hrano in drugo), ne glede na to, ali vsi 

člani stalno ţivijo v kraju, v katerem prebiva gospodinjstvo, ali pa nekateri izmed 

njih zaradi dela, šolanja ali iz drugih vzrokov dlje časa (do 6 mesecev) ţivijo drugje 

v Sloveniji ali v tujini (SURS 2011c). Na podlagi teh podatkov se enostarševsko 

druţino definira kot enostarševsko gospodinjstvo z vsaj enim vzdrţevanim 

otrokom starim več kot 16 let (vzdrţevan otrok je star manj kot 18 let ali star od 18 

do 24 let, ki ni delovno aktiven (tj. zaposlen ali samozaposlen) in ţivi pri vsaj enem 

od staršev (ibid.). Pri tej definiciji je določena zgornja meja starosti otrok, ki pa ne 

vključuje otrok od 24. do dopolnjenega 26. leta starosti, ki se redno šolajo.   

Tako kot so si različne definicije enostarševskih druţin, so različni tudi podatki o 

številu enostarševskih druţin.  

Po podatkih registrskega popisa je bilo v Sloveniji 1. januarja 2011 18,7 % vseh 

druţin enostarševskih, od tega je bilo druţin matere z otroki 21,1 %, druţin očetov 

z otroki pa 4,1 %. Zanimivo pri tem je, da podatki o zakonskem stanu kaţejo, da 

sta vsaka šesta mati samohranilka in celo vsak četrti oče samohranilec poročena. 

Iz tega lahko sklepamo, da je deleţ enostarševskih druţin zaradi prijave 

prebivanja na različnih naslovih nekoliko precenjen, dejansko pa lahko v skupnem 

gospodinjstvu prebivata kot zakonca, in s tem bi se spremenil tudi tip druţine 

(Dolenc 2011). 
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Po podatkih Ankete o ţivljenjskih pogojih je bilo v letu 2007 v Sloveniji 10,2 % 

enostarševskih druţin, to je gospodinjstev, v katerih so ţiveli otroci, mlajši od 18 

let z enim od staršev (Iacovou in Skew 2010). Ta deleţ enostarševskih druţin pa 

je nekoliko podcenjen, saj vanj niso vključene enostarševske druţine z 

vzdrţevanimi otroki, starimi od 24 do 26 let. 

Ugotavljamo, da je opredeljevanje enostarševskih druţin zelo različno, zato se 

razlikujejo tudi podatki o številu enostarševskih druţin. Ker ne moremo podati 

enoznačne opredelitve enostarševskih druţin, je potrebno pri presoji statističnih 

podatkov in rezultatov raziskav vedno upoštevati opredelitev in sestavo 

enostarševske druţine.   

 
2.2 Socio-ekonomski poloţaj enostarševskih druţin 

Po podatkih Ankete o ţivljenjskih pogojih (SILC) za leto 2010 je bila stopnja 

tveganja revščine v Sloveniji 12,7-odstotna (pod pragom tveganja revščine je 

ţivelo 12, 7 % oseb). Podatki o stopnjah tveganja revščine različnih socialno-

ekonomskih kategorij oseb in gospodinjstev kaţejo, da so bila glede na tip 

gospodinjstva v najslabšem poloţaju enočlanska (38,5 %) in enostarševska 

gospodinjstva (31,4 %) ter pari s tremi ali več otroki (13,6 %) (SURS 2011b).  

Ugotavljamo, da je v letu 2010 31,4 % enostarševskih druţin (skupno bivanje 

enega starša in enega ali več vzdrţevanih otrok do starosti 24 let) ţivelo pod 

pragom tveganja revščine. Da so enostarševske druţine v marsikaterem oziru 

mnogo bolj prikrajšane v primerjavi z drugimi oblikami druţinskih skupnosti 

ugotavlja tudi Tanja Rener (v Lorenčič 2003), saj ţivijo v bistveno teţjih ţivljenjskih 

razmerah, imajo niţje dohodke, slabše razvite podporne mreţe, pa tudi subjektivni 

občutki zadovoljstva z ţivljenjem so v enostarševskih druţinah bistveno slabši kot 

v drugih oblikah druţin. 

Dohodek, s katerim razpolagajo enostarševske druţine v Sloveniji, je praviloma 

niţji od dohodka dvostarševskih druţin, zato ga dopolnjujejo prejemki in 

nadomestila, predvideni v različnih zakonodajnih določilih s področja socialnega 
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varstva, varstva druţine in izobraţevanja. Zakon o socialnem varstvu11 določa, da 

se višina minimalnega dohodka pri dodelitvi denarne socialne pomoči v primeru 

enostarševskih druţin poviša za 30 % osnovnega zneska minimalnega dohodka, 

Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih12 predvideva povečanje 

otroškega dodatka za 10 %, če otrok ţivi v enostarševski druţini, Zakon o 

štipendiranju13 pa določa, da enostarševske druţine izpolnjujejo pogoje za 

pridobitev republiške štipendije, če povprečni mesečni dohodek na druţinskega 

člana ne presega 70 % minimalne plače na druţinskega člana v istem obdobju. Za 

ostale otroke, ki ne ţivijo v enostarševskih druţinah, je cenzus za pridobitev 

republiške štipendije postavljen nekoliko niţje, in sicer povprečni mesečni dohodek 

na druţinskega člana ne sme presegati 65 % minimalne plače na druţinskega 

člana, za tiste kandidate, ki se šolajo ali študirajo v kraju svojega stalnega 

bivališča, in od 66 % do 68 % minimalne plače na druţinskega člana za tiste 

kandidate, ki se šolajo ali študirajo izven kraja svojega stalnega bivališča. Glede 

na podatke o deleţu enostarševskih druţin, ki ţivijo pod pragom tveganja 

revščine, pa ti prejemki in nadomestila vedno ne zadostujejo, da se enostarševske 

druţine rešijo bremena revščine. 

Eden izmed problemov, zaradi katerih so enostarševske druţine pogosto v 

depriviligeranem poloţaju na področju doseganja kakovostnega ţivljenja 

predvsem z materialnega vidika, je (ne)plačevanje preţivnin. Jamstveni in 

preţivninski sklad RS plačuje preţivnino otrokom le do 18. leta starosti, 

mladostniki, ki so ţe dopolnili 18 let in ne prejemajo sodno določene preţivnine, pa 

morajo sami toţiti starša, ki ne plačuje preţivnine. Pri tem so značilni dolgotrajni 

sodni postopki, s čimer se ogroţa otrokovo korist po 18. letu starosti (Kordeš in 

Jeriček 2006). Po podatkih Jamstvenega in preţivninskega sklada RS je bilo v letu 

2009 vloţenih 591 zahtev za 777 otrok, kar je skoraj 40 % več kot v letu 2008. 

                                                           
11

 Ur. l. RS, št. 54/1992 (56/1992 popr.), spremembe: 42/1994, 41/1999, 60/1999, 36/2000, 
54/2000, 26/2001, 110/2002, 2/2004 (7/2004 popr.), 36/2004, 21/2006, 105/2006, 114/2006, 
3/2007- (23/2007 popr., 41/2007 popr.), 122/2007, 61/2010, 62/2010. 
12

 Ur. l. RS, št. 97/2001, spremembe: 76/2003, 110/2003, 56/2005, 111/2005, 21/2006, 47/2006, 

110/2006, 114/2006, 122/2007, 10/2008, 62/2010. 
13

 Ur. l. RS, št. 59/2007 (63/2007 popr.), spremembe: 40/2009, 62/2010. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199442&stevilka=1698
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199941&stevilka=2028
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199960&stevilka=2905
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200036&stevilka=1687
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200054&stevilka=2496
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200126&stevilka=1583
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2002110&stevilka=5388
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=20042&stevilka=68
http://www.uradni-list.si/1/index?edition=20047
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200436&stevilka=1571
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200621&stevilka=824
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2006105&stevilka=4490
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2006114&stevilka=4833
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=20073&stevilka=100
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20071207
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20072284
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2007122&stevilka=6200
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201061&stevilka=3350
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201062&stevilka=3387
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200376&stevilka=3647
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2003110&stevilka=4835
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200556&stevilka=2454
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2005111&stevilka=4889
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200621&stevilka=824
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200647&stevilka=2026
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2006110&stevilka=4671
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2006114&stevilka=4833
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2007122&stevilka=6200
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200810&stevilka=306
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201062&stevilka=3387
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V Sloveniji imajo osebe, ki ţivijo v enostarševski druţini14, v primerjavi z drugimi 

tipi druţin tudi manjša omreţja materialne opore. To pomeni, da se v primeru, ko 

potrebujejo večjo ali manjšo materialno oporo (npr. pomoč pri popravilu stanovanja 

ipd.) ali si ţelijo sposoditi večjo količino denarja, lahko obrnejo po pomoč na 

manjše število oseb kot osebe, ki ţivijo v drugih tipih druţin. Za osebe iz 

enostarševskih druţin je značilno tudi to, da imajo v omreţjih emocionalne opore 

in opore v primeru bolezni niţji deleţ sorodnikov kot osebe iz ostalih tipov druţin. 

Po emocionalno oporo (pogovor o pomembnih zadevah) in oporo v primeru 

bolezni (praktična pomoč v primeru bolezni) se ljudje v Sloveniji najpogosteje 

obračajo na svojega partnerja oz. partnerico. Pri osebah iz enostarševskih druţin 

pa ta vir opore praviloma ni na voljo (Dremelj 2007). 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
14

 Enostarševske druţine so opredeljene v okviru gospodinjstva in sicer, kot skupno bivanje enega 

izmed staršev in enega ali več otrok (mlajših od 18 let) (Dremelj 2007). 
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3 METODOLOGIJA 

Raziskovalno nalogo lahko opredelimo kot kvantitativno raziskavo, ki temelji na 

analizi sekundarnih podatkov, pridobljenimi iz predhodnih raziskav. Pri tem smo 

ločeno obravnavali materialni vidik revščine enostarševskih druţin na eni strani 

(četrto, peto, šesto in sedmo poglavje) ter nematerialni vidik na drugi strani (osmo 

poglavje), s katerim smo ţeleli zajeti večdimenzionalen pogled na problematiko, ki 

se prekriva s konceptom socialne izključenosti. V nadaljevanju posebej 

predstavljamo uporabljeno metodologijo za oba omenjena tematska sklopa. 

 
3.1 Materialni vidik revščine in socialne izključenosti enostarševskih druţin  

Analiza materialnega poloţaja enostarševskih15 druţin v Sloveniji temelji na 

podatkih Ankete o ţivljenjskih pogojih (SILC), ki jo od leta 2005 izvaja Statistični 

urad Republike Slovenije (SURS) in je del evropske ankete. Kazalniki so dostopni 

na SURS-ovem podatkovnem portalu SI-STAT (SURS 2011d in 2011e). V tej 

raziskavi so zajeta leta 2005, 2006, 2007, 2008 in 2009.16  Poudariti je treba, da so 

v SILC-u zabeleţeni dohodki iz preteklega leta, tako da na primer SILC 2009 

vsebuje podatke o dohodkih v letu 2008. 

SILC 2009 vsebuje tudi dodatni modul o materialnem pomanjkanju z bolj 

podrobnimi vprašanji kot v standardni anketi (SURS 2010). Nekateri dobljeni 

podatki se nanašajo na pomanjkanje materialnih dobrin na ravni gospodinjstva, 

drugi pa na pomanjkanje materialnih dobrin za otroke (Inglič 2010). Pri slednji 

skupini podatkov se upoštevajo samo gospodinjstva, v katerih ţivijo otroci, stari 

manj kot 16 let. 

V analizah razlikujemo med gospodinjstvi, v katerih ţivijo samo enostarševske 

druţine z vsaj enim vzdrţevanim otrokom, in gospodinjstvi, v katerih ţivijo samo 

                                                           
15

 To je gospodinjstvo, v katerem ţivi ena odrasla oseba (praviloma eden od staršev otroka) z enim 
ali več vzdrţevanimi otroki (to so otroci, mlajši od 18 let, in tudi tisti, stari 18–24 let, ki niso delovno 
aktivni) (SURS 2010). Ta definicija velja v analizah v 4., 5. in 6.1 poglavju tega poročila. Novejšo 
definicijo enostarševskih druţin, opredeljeno v Zakonu o socialno varstvenih prejemkih (Ur. l. RS, 
št. 61/2010), pa smo uporabili v izračunih v 6.2 in 7. poglavju pričujočega poročila. 
16

 Podatki za zadnje objavljeno leto (v tem primeru leto 2009) so začasni, podatki za vsa 
predhodna leta pa končni. Podatki za zadnje objavljeno leto postanejo končni z objavo podatkov za 
naslednje leto. 
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dve odrasli osebi z vsaj enim vzdrţevanim otrokom (v tem primeru največkrat gre 

za dvostarševske druţine).17 V nekaterih primerih, ko kazalnik ne vsebuje več 

kategorij (moţnih odgovorov), imamo na voljo ločene podatke za več tipov 

gospodinjstev dveh odraslih oseb in otrok (z enim otrokom, z dvema otrokoma ter 

z vsaj tremi otroki). Enostarševskih gospodinjstev ni bilo moţno razbiti na več tipov 

zaradi razmeroma majhnega števila teh gospodinjstev v vzorcu18, saj bi v 

nasprotnem dobili vsaj statistično nezanesljive, če ne napačne rezultate.19 

Pri kazalniku tveganja revščine upoštevamo neto razpoloţljivi dohodek po prejemu 

socialnih transferjev in ne upoštevamo dohodka v naravi. 

V 6.2 in 7. poglavju ugotavljamo, koliko davčnega prihranka in subvencij so 

deleţne ter koliko razpoloţljivega dohodka imajo enostarševske in dvostarševske 

druţine: 

- brez lastnih dohodkov, 

- z lastnim dohodkom v višini minimalne plače, 

- z lastnim dohodkom v višini povprečne plače v Sloveniji ter 

- z lastnim dohodkom v višini 140 % povprečne plače v Sloveniji (pri 

dvostarševskih druţinah razlikujemo med primerom, ko celo plačo zasluţi eden 

od staršev, in primerom, ko vsak od staršev zasluţi po 70 % povprečne plače v 

Sloveniji). 

 

                                                           
17

 V tabelah in poročilih SURS tipologija gospodinjstev (pogojno druţin) na ţalost ne temelji na 
neposredni zvezi med otroki (starimi 0–17 let) in njihovimi starši, ki ţivijo v istem gospodinjstvu, saj 
t.i. Laekenski indikatorji  razlikujejo samo med dvema skupinama posameznikov: odraslimi in 
vzdrţevanimi otroki. Tako 2–6 % otrok, ki ţivijo v gospodinjstvih dveh odraslih in vzdrţevanih otrok, 
dejansko ne ţivijo z obema staršema (TÁRKI 2010: 38). Kljub temu, zaradi poenostavitve in 
laţjega razumevanja, v besedilu tega poročila ponekod uporabljamo termin »dvostarševska 
druţina« kot pogojni substitut za navedeno natančno opredelitev. 
18

 Da je število teh gospodinjstev v vzorcu razmeroma malo, lahko sklepamo iz podatkov o deleţu 
gospodinjstev, v katerih ţivijo samo enostarševske druţine, med vsemi gospodinjstvi v vzorcih 
ankete SILC (Lah 2011). Opozoriti je treba tudi na to, da je deleţ otrok, ki ţivijo z enim staršem, 
npr. v datoteki SILC 2007 precej manjši od deleţa, ugotovljenega s popisi prebivalstva. V Evropski 
Uniji (v nadaljevanju EU) kot celoti samo 82 % otrok, ki ţivijo le z enim od staršev, ţivi v 
enostarševskih gospodinjstvih, medtem kot jih 18 % ţivi v drugih tipih gospodinjstev (TÁRKI 2010: 
38). 
19 

To se vidi npr. iz večjega nihanja vrednosti kazalnikov v zaporednih letih. 
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Primerjane druţine imajo različno število otrok in ti otroci so različne starosti 

(predšolski, osnovnošolski, dijak in študent), da smo lahko zajeli več različnih 

transferjev druţinam in subvencij (subvencioniranih storitev). 

V izračunih, ki se nanašajo na leto 2010, smo upoštevali: 

- povprečno plačo v letu 2010,  

- minimalno plačo v višini, ki je veljala od marca 2010, 

- prispevke za socialno varnost v višini 22,1 % od bruto plače, 

- dohodnino po zakonu iz leta 2006 s spremembami in dopolnitvami ter 

upoštevaje lestvico za odmero dohodnine in olajšave za leto 2010, 

- zneske transferjev iz zakonov, sprejetih v letu 2010: minimalni dohodek v višini 

iz Zakona o socialno varstvenih prejemkih20, otroški dodatek, drţavno 

štipendijo,21 zniţanje plačila vrtca,22 subvencijo malice za učence in dijake,23 

subvencijo kosila za učence ter subvencijo prevozov za dijake in študente24 pa 

v višinah iz Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev25, 

- subvencijo študentske prehrane v višini od 1. julija 2010 in 

- dodatek za veliko druţino v višini, veljavni od 1. julija 2010 (Sklep  

o usklajenih višinah transferjev, ki so določeni v nominalnih zneskih ter o 

odstotku uskladitve drugih transferjev posameznikom in gospodinjstvom v RS 

od 1. julija 201026).  

 
3.2 Nematerialni vidik revščine in socialne izključenosti enostarševskih 

druţin 

Analiza nematerialnega poloţaja enostarševskih in dvostarševskih druţin z otroki 

temelji na podatkih, ki so bili  v letu 2008 pridobljeni za potrebe raziskave 

»Revščina in socialna izključenost med druţinami z otroki - materialni in 

nematerialni obraz revščine« (Črnak Meglič idr. 2009). Kot merski instrument je bil 

                                                           
20

 Ur. l. RS, št. 61/2010. 
21 

Upoštevamo osnovni znesek štipendije  za študenta, ki študira v kraju svojega stalnega 
prebivališča

. 

22 
Upoštevali smo polno ceno vrtca za otroka do 3 let v višini 470 EUR/mesec. 

23 
Upoštevali smo splošno in dodatno subvencijo po Zakonu o šolski prehrani (Ur. l. RS, 

št. 43/2010, spremembe: 62/2010-ZUPJS). 
24 

Upoštevali smo ceno mesečne vozovnice ljubljanskega mestnega prometa. 
25

 Ur. l. RS, št. 62/2010. 
26

 Ur. l. RS, št. 56/2010. 
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pri omenjeni raziskavi uporabljen anketni vprašalnik, razdeljen na 11 vsebinskih 

sklopov, od katerih smo za pričujočo analizo uporabili naslednje tri sklope 

vprašanj: 1) sklop vprašanj o subjektivnem doţivljanju revščine (ocena trenutnega 

poloţaja odraslih in otrok; glavni razlogi za slabe oz. zelo slabe razmere; ocena 

razmer v izvorni druţini; področja prikrajšanosti; zadovoljstvo s samim seboj; 

ocena dejavnikov vplivanja na kakovostnejše ţivljenje), 2) sklop vprašanj o 

zdravstvenem stanju članov druţine (ocena zdravstvenega stanja odraslih in otrok; 

pogostost bolezni oz. kroničnih bolezni; vrste pogostih oz. kroničnih bolezni 

odraslih in otrok; pogostost obiskovanja zdravnika; dopolnilno zdravstveno 

zavarovanje; vrste izdatkov) in 3) sklop vprašanj o socialnih oporah (struktura 

omreţij po posameznih vrstah opore, zadovoljstvo z oporami, pomen formalne oz. 

neformalne pomoči po posameznih vrstah opore). 

 
3.2.1 Opis vzorca  

Podatki so reprezentativni za prvih pet dohodkovnih razredov prejemnikov 

otroškega dodatka, saj je bil namen raziskave, za katero so bili ti podatki prvotno 

zbrani, pridobiti reprezentativni vzorec za revne druţine z otroki in druţine z otroki, 

ki se nahajajo na robu oz. nekoliko presegajo prag revščine (minimalnega 

dohodka). Zato pridobljenih ugotovitev, predstavljenih v tej raziskavi, ne moremo 

posplošiti na celotno populacijo. Kljub temu pa prinašajo pomemben uvid v 

obravnavano tematiko in prispevajo k zaokroţenemu vpogledu v področje revščine 

in socialne izključenosti druţin z otroki, ki poleg materialne prikrajšanosti upošteva 

tudi nematerialne razmere, v katerih ţivijo obravnave druţbene skupine. 

Pri analizi smo upoštevali dva tipa druţin, in sicer enostarševske druţine, v katere 

spadajo posamezniki, ki ţivijo z vsaj enim ali več otroki in poleg otroka z nobenim 

drugim ter dvostarševske druţine, kjer smo upoštevali tiste, ki so med člani 

gospodinjstva, s katerimi ţivijo, navedli partnerja in vsaj enega otroka ter 

nobenega drugega člana. Na ta način smo izključili tiste druţine, ki ţivijo skupaj z 
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drugimi sorodniki in se glede na uporabljeno klasifikacijo27 uvrščajo med razširjene 

druţine. Numerus za dvostarševske druţine znaša 316 in predstavlja 80,6 % vseh 

druţin zajetih v analizo. Številka je za enostarševske druţine precej niţja, kar tudi 

sicer na splošno velja za celotno populacijo, in dosega 76 druţin oz. 19,4 % vseh 

druţin. Pri tem gre večinoma za materinske enostarševske druţine (94,7 %). 

Med druţinami v vzorcu je 345 druţin, ki imajo vsaj enega otroka v starosti 18 in 

manj let. Dvostarševske druţine imajo v povprečju več otrok kot enostarševske 

druţine, in sicer imajo največ 6 otrok, enostarševske druţine pa največ tri otroke. 

Skoraj polovica (49,7 %) dvostarševskih druţin ima dva otroka, slaba tretjina 

enega in 16,8 % tri otroke. Med enostarševskimi druţinami pa prevladujejo druţine 

z enim otrokom (glej preglednico 3.1). 

 
Preglednica 3.1: Tip družine glede na število otrok (v %) 

 

število otrok 

1 2 3 4 5 6 

enostarševska druţina 57,9 35,5 6,6 / / / 

dvostarševska druţina 29,7 49,7 16,8 3,2 0,3 0,3 

 

Največji deleţ druţin ţivi na podeţelju (polovica enostarševskih druţin in 59,9 % 

dvostarševskih druţin) oz. v manjših mestih (41,9 % enostarševskih druţin in 

četrtina dvostarševskih druţin). Najmanjši deleţ anketiranih prihaja iz mest, ki 

štejejo več kot 50.000 prebivalcev. Pri tem je, v kolikor primerjamo podatke glede 

na tip druţine, deleţ prebivalcev večjih mest skoraj dvakrat višji med 

dvostarševskimi druţinami in dosega 15,0 %, medtem ko je takih enostarševskih 

druţin zajetih v vzorec 8,1 % (glej preglednico 3.2) 

 
Preglednica 3.2: Tip družine glede na kraj bivanja (v %)   

 
enostarševska druţina dvostarševska druţina 

mesto z več kot 50.000 prebivalci 8,1 15,0 

manjše mesto 41,9 25,2 

podeţelje 50,0 59,9 

                                                           
27

 Pri definiranju posameznih tipov druţin smo uporabili klasifikacijo, ki jo v publikaciji »Omreţja 
socialne opore prebivalstva Slovenije« navaja Nagode (2004, 86) v poglavju »Omreţja socialne 
opore različnih tipov druţin in gospodinjstev«. 
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Izobrazbena struktura druţin se glede na tip druţine bistveno ne razlikuje. V 

povprečju imajo anketirani (več kot tretjina) dokončano štiriletno srednjo šolo in 

nekoliko manj poklicno šolo, medtem ko ima osnovnošolsko izobrazbo četrtina 

dvostarševskih in petina enostarševskih druţin. Ostale izobrazbene stopnje 

anketirani dosegajo v manjši meri (glej preglednico 3.3). 

 
Preglednica 3.3: Tip družine glede na doseženo stopnjo izobrazbe (v %)    

 
enostarševska druţina dvostarševska druţina 

nedokončana OŠ 0 1,3 

OŠ 20,8 24,1 

poklicna šola 29,2 26,7 

štiriletna srednja šola 36,1 35,9 

višja šola 6,9 5,1 

visoka šola, univerza 6,9 6,7 

specializacija, magisterij 0 0,3 

 
 

Statistično analizo podatkov smo izvedli s pomočjo programa SPSS. Pregledali 

smo osnovne spremenljivke (značilnosti) in s frekvenčnimi prikazi in/ali 

povprečnimi vrednostmi (modus, mediana) prikazali njihovo porazdelitev 

(univariatna statistična metoda). Posebej smo bili pozorni na razlike glede na tip 

druţine, kjer smo za preverjanje statistično pomembnih razlik uporabili bivariatne 

statistične metode (t-test, hi-kvadrat). Vrednosti testa smo izpisali le v primerih, 

kjer smo zaznali statistično pomembno povezanost (X2 in sig.) ali statistično 

pomembno razliko (t-test, sig.) Pri vprašanjih, na katere je moţnih več odgovorov, 

pa zaradi same narave vprašanja statistično značilnih razlik nismo preverjali. 

  

 

 

 

 

 



 

 26 

4 MATERIALNI VIDIK REVŠČINE IN SOCIALNE IZKLJUČENOSTI 

ENOSTARŠEVSKIH DRUŢIN 

V pričujočem poglavju smo ţeleli ugotoviti, v kolikšni meri se ekonomski 

(materialni) poloţaj enostarševskih druţin razlikuje od poloţaja dvostarševskih 

druţin. V razpravah o neugodnejšem materialnem poloţaju enostarševskih druţin 

v primerjavi z dvostarševskimi se namreč pogosto izpostavlja dejstvo, da ima 

slednja druţina en zasluţek več in da je zato na boljšem. Pri tem se pozablja, da 

nimajo vse dvostarševske druţine dveh zasluţkov, da ena odrasla oseba več 

(kljub ekonomiji obsega) pomeni višje izdatke gospodinjstva, da ima lahko 

enostarševska druţina višji zasluţek/dohodke od dvostarševske, da otroci 

praviloma prejemajo preţivnino od drugega od staršev itd. Zaradi tega ne moremo 

preprosto govoriti o kompenzaciji neobstoječega drugega dohodka v druţini z 

ukrepi davčne, socialno varstvene, druţinske, izobraţevalne in drugih relevantnih 

politik. Vsekakor je primerjava ekonomskega poloţaja enostarševskih in 

dvostarševskih druţin zelo kompleksna in presega finančni in časovni okvir te 

raziskave. Kljub temu verjamemo, da bodo ugotovitve raziskave - predvsem glede 

razširjenosti in/ali globine (intenzitete) pomanjkanja ter višine in pomena davčnih 

prihrankov, transferjev in subvencij - ena od primernih podlag za določitev 

prioritetnih področij za ukrepanje v prihodnje.  

 
4.1 Kazalniki dohodka in revščine 

 

4.1.1 Prag tveganja revščine 

Prag tveganja revščine je opredeljen na ravni 60 % mediane ekvivalentnega 

razpoloţljivega neto dohodka vseh gospodinjstev28 ob upoštevanju OECD-jeve 

prilagojene ekvivalenčne lestvice. Lestvica daje prvemu odraslemu članu uteţ 1, 

drugim članom, starim 14 let ali več, uteţ 0,5, otrokom, mlajšim od 14 let, pa uteţ 

0,3. 

                                                           
28

 Mediana dohodka je srednja vrednost dohodka v porazdelitvi prebivalstva glede na dohodke. 
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Iz preglednice 4.1 vidimo, da se je prag tveganja revščine v obdobju 2005–2009 

zvišal za skoraj 35 %, medtem ko je inflacija v Sloveniji znašala nekaj več kot 13 

% (označeno krepko). Torej so se v teh petih letih dohodki prebivalstva tudi realno 

zvišali, prišlo pa je tudi do določenih sprememb v porazdelitvi dohodka, kar je 

skupaj določalo mediano dohodka. Prage tveganja revščine prikazujemo po letih 

in tipih gospodinjstev, ki so predmet pričujoče analize. Tako so npr. v SILC 2009 

pod pragom tveganja revščine gospodinjstva enega odraslega in dveh otrok (tj. 

enostarševske druţine z dvema otrokoma, če ţivijo same v svojem gospodinjstvu), 

katerih razpoloţljivi dohodek ne dosega 949 EUR mesečno. 

 
Preglednica 4.1: Prag tveganja revščine za izbrane družine; Slovenija, 2005–2009 

(EUR, tekoče cene) 

Tip gospodinjstva 2005 2006 2007 2008 2009 

Prag tveganja revščine (EUR letno) 

Enočlansko 

gospodinjstvo 
5.278 5.590 5.944 6.536 7.118 

Prag tveganja revščine, indeks s stalno osnovo 

 100,0 105,9 112,6 123,8 134,9 

Inflacija, indeks s stalno osnovo 

(december tekočega leta / december prejšnjega leta) 

 100,0 102,5 106,2 112,2 113,3 

Prag tveganja revščine (letno) 

1 odrasli + 1  otrok 6.861 7.267 7.727 8.497 9.253 

1 odrasli + 2 otroka 8.445 8.944 9.510 10.458 11.389 

1 odrasli + 3 otroci 10.028 10.621 11.294 12.418 13.524 

2 odrasla + 1  otrok 9.500 10.062 10.699 11.765 12.812 

2 odrasla + 2 otroka 11.084 11.739 12.482 13.726 14.948 

2 odrasla + 3 otroci 12.667 13.416 14.266 15.686 17.083 

Prag tveganja revščine (mesečno) 

1 odrasli + 1  otrok 572 606 644 709 771 

1 odrasli + 2 otroka 704 746 792 872 949 

1 odrasli + 3 otroci 836 885 941 1.036 1.127 

2 odrasla + 1  otrok 792 839 891 981 1.067 

2 odrasla + 2 otroka 924 979 1.040 1.145 1.245 

2 odrasla + 3 otroci 1.056 1.118 1.188 1.308 1.423 

Vir: SURS 2011d in 2011f. 
Opomba: Upoštevan je dohodek brez dohodka v naravi in po prejemu socialnih transferjev. 
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4.1.2 Stopnja tveganja revščine glede na tip gospodinjstva 

Tveganje revščine je za gospodinjstva z vzdrţevanimi otroki v povprečju niţje kot 

za vsa gospodinjstva v Sloveniji, in sicer za dobri dve odstotni točki. To je med 

drugim posledica transferjev druţinam, predvsem otroških dodatkov, ki so za 

otroke iz druţin z nizkimi dohodki razmeroma visoki. Na razmeroma nizko 

povprečno tveganje revščine za gospodinjstva z vzdrţevanimi otroki močno vpliva 

ugoden dohodkovni poloţaj in visok deleţ gospodinjstev dveh odraslih z dvema 

vzdrţevanima otrokoma (pa tudi gospodinjstev dveh odraslih z enim vzdrţevanim 

otrokom). 

Ugodnejši dohodkovni poloţaj in zato niţje tveganje revščine od povprečnega 

(tako za vsa gospodinjstva kot za gospodinjstva z vzdrţevanimi otroki) imajo zlasti 

gospodinjstva, v katerih ţivita dva odrasla z dvema vzdrţevanima otrokoma 

(preglednica 4.2 in slika 4.1). Zanimivo je, da je tveganje revščine višje za 

gospodinjstva dveh odraslih s samo enim vzdrţevanim otrokom kot za tista z 

dvema otrokoma. Lahko domnevamo, da gre za mlajše pare, ki imajo (na začetku 

poklicne poti) nizke in/ali neredne lastne dohodke, oz. jih sploh nimajo; ali pa za 

enostarševske druţine brez lastnih dohodkov ali z nizkimi dohodki, ki ţivijo v 

gospodinjstvu z odraslo osebo, ki ni eden od otrokovih staršev. Moţno je tudi, da 

koncept odgovornega starševstva, ki je značilen za prebivalce Slovenije, zavira 

rojstva drugih otrok v druţinah, ki teţko preţivljajo ţe enega otroka.   

 
Preglednica 4.2: Stopnja tveganja revščine, 2005–2009 

 
2005 2006 2007 2008 2009 

Vsa gospodinjstva 12,2 11,6 11,5 12,3 11,3 

Gospodinjstva z vzdrţevanimi otroki 10 9,3 9,5 9,9 9,1 

Enostarševsko gospodinjstvo z vsaj enim 
vzdrževanim otrokom 

22 22,3 28,6 28,8 28,1 

Dva odrasla z 1 vzdrţevanim otrokom 9 9 9,9 12 9,4 

Dva odrasla z 2 vzdrţevanima otrokoma 10,1 8,2 7,2 8,3 7,9 

Dva odrasla z vsaj 3 vzdrževanimi otroki 16,6 15,2 15,2 11,3 15,7 

Vir: SURS 2011d. 

Opomba: Z leţečim besedilom so označene stopnje tveganja revščine, ki so višje od povprečne za 

vsa gospodinjstva. 
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Slika 4.1:  Stopnja tveganja revščine, 2005–2009 (% gospodinjstev) 

 
Vir: SURS 2011d. 

 
Gospodinjstva dveh odraslih s tremi in več vzdrţevanimi otroki so nadpovprečno 

izpostavljena revščini, kar ne preseneča, saj se z dohodkom (praviloma) dveh 

odraslih oseb preţivlja več vzdrţevanih članov. Neugodno razmerje med številom 

odraslih in vzdrţevanih otrok je še zlasti značilno za enostarševska gospodinjstva 

z vsaj enim vzdrţevanim otrokom, za katere je po zadnjih podatkih (SILC 2009) 

tveganje revščine 2,5 krat višje od povprečnega za vsa gospodinjstva v Sloveniji in 

več kot trikrat višje od povprečnega za vsa gospodinjstva z vzdrţevanimi otroki.  

Na podlagi SILC 2007 je Stropnikova (2010: 3) ugotovila, da je stopnja tveganja 

revščine za otroke (do 18. leta) v enostarševskih gospodinjstvih pribliţno trikrat 

višja od povprečnega za vse otroke v Sloveniji. TÁRKI (2011) je analiziral tveganje 

revščine med otroki, mlajšimi od 18 let, na podlagi podatkov ankete SILC 2009. V 

Sloveniji je pod mejo tveganja revščine ţivelo 11 % otrok (TÁRKI 2011: 22), ob 

majhni verjetnosti, da bi isti otrok ţivel pod mejo tveganja revščine v zaporednih 

letih (ibid., str. 35). Poudarili so, da je Slovenija ena od treh drţav, vključenih v 

anketo SILC, z najvišjo stopnjo tveganja revščine med otroki v enostarševskih 

druţinah v primerjavi z otroki iz velikih druţin (ibid., str. 27), kar je razvidno tudi iz 

preglednice 4.2. Revščino tvega več kot tretjina otrok, ki ţivijo v gospodinjstvih z 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

2005 2006 2007 2008 2009 

%
 g

o
sp

o
d

in
js

te
v 

Leto 

Vsa gospodinjstva 

Gospodinjstva z vzdrževanimi 
otroki 

Enostarševsko gospodinjstvo z 
vsaj enim vzdrževanim 
otrokom 

Dva odrasla z enim 
vzdrževanim otrokom 

Dva odrasla z dvema 
vzdrževanima otrokoma 

Dva odrasla z vsaj tremi 
vzdrževanimi otroki 



 

 30 

dvema odraslima, od katerih je samo eden zaposlen (s polnim delovnim časom) 

(ibid., str. 28).  

Na srečo v Sloveniji večina otrok ţivi s staršema, ki sta oba zaposlena za polni 

delovni čas, kar bistveno zniţuje tveganje revščine med otroki. Po podatkih anket 

SILC 2006–2009 je bila Slovenija drţava članica EU z najniţjim deleţem otrok 

(pod 4 %), ki so ţiveli v gospodinjstvih brez zaposlene odrasle osebe (TÁRKI 

2011: slika 2.15). V Sloveniji namreč stopnja zaposlenosti ţensk začne upadati 

šele po rojstvu tretjega otroka, pa še teh ţensk je bilo leta 2009 zaposlenih 4/5 

(Eurostat 2011). 

 
4.1.3 Subjektivna ocena, kako gospodinjstva preţivijo s svojimi prihodki 

Iz slike 4.2 vidimo, da gospodinjstva v Sloveniji (vsa in navedeni dve skupini 

gospodinjstev z vzdrţevanimi otroki) s svojimi prihodki največkrat (v pribliţno 2/5 

primerov) preţivijo z manjšimi teţavami. Dokaj lahko preţivi petina do četrtina 

vseh druţin in dvostarševskih druţin, medtem ko je pogostost tega odgovora med 

enostarševskimi druţinami precej manjša (kategorija srednje). 

Enostarševska gospodinjstva z vsaj enim vzdrţevanim otrokom s svojimi prihodki 

preţivijo zelo teţko ali teţko (kategorija teţko) precej pogosteje kot vsa 

gospodinjstva v Sloveniji v povprečju in še zlasti v primerjavi z gospodinjstvi dveh 

odraslih z vsaj enim vzdrţevanim otrokom. Razlike so se v obdobju 2005–2009 

povečevale. V letu 2009 so enostarševske druţine s svojimi prihodki (zelo) teţko 

preţivele več kot dvakrat tako pogosto kot dvostarševske (v 45 % primerov). 

Gospodinjstev, ki s svojimi prihodki preţivijo lahko ali zelo lahko (kategorija lahko), 

je razmeroma malo. Opazna je razlika med dvostarševskimi druţinami, ki so nekje 

na povprečju vseh gospodinjstev v Sloveniji, in enostarševskimi druţinami, ki s 

svojimi prihodki le redko preţivijo lahko ali zelo lahko (4 % gospodinjstev leta 

2009). 
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Slika 4.2: Subjektivna ocena, kako gospodinjstva preživijo s svojimi prihodki; 2005–2009 (% gospodinjstev)  

 
Vir: SURS 2011d. 
Opomba: V kategoriji 'teţko' so sešteti odgovori 'zelo teţko' in teţko, v kategoriji 'srednje' so sešteti odgovori 'z manjšimi teţavami' in 'dokaj lahko', v 
kategoriji 'lahko' pa so sešteti odgovori 'lahko' in 'zelo lahko'. 
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4.2 Kazalniki materialne stiske 

 

4.2.1 Zamude gospodinjstev pri odplačevanju nakupov na obroke ali 

nestanovanjskih posojil v zadnjih 12 mesecih iz finančnih razlogov 

Odplačil na obroke ali nestanovanjskih posojil nima pribliţno 2/3 vseh 

gospodinjstev, pribliţno 3/5 enostarševskih gospodinjstev in pribliţno polovica 

dvostarševskih gospodinjstev. Na sliki 4.3 so prikazana samo gospodinjstva, ki 

so imela tovrstna odplačila. 

Enostarševska gospodinjstva z vsaj enim vzdrţevanim otrokom so imela v 

zadnjih 12 mesecih zamude pri odplačevanju nakupov na obroke ali 

nestanovanjskih posojil iz finančnih razlogov pogosteje kot dvostarševska 

gospodinjstva, razen leta 2009, ko je bila pogostost enaka. Velja tudi, da so 

zamude v gospodinjstvih z vzdrţevanimi otroki nadpovprečno pogoste. 

 
Slika 4.3: Delež gospodinjstev, ki so imela zamude pri odplačevanju nakupov 

na obroke ali nestanovanjskih posojil v zadnjih 12 mesecih iz finančnih 

razlogov; 2005–2009 (% gospodinjstev) 

 
Vir: SURS 2011e. 

Opomba: Celoto predstavljajo vsa tovrstna gospodinjstva ne glede na to, ali imajo odplačila na 

obroke ali nestanovanjska posojila. 
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4.2.2 Breme nakupov na obroke ali druga nestanovanjska posojila 

Za kar 22 % enostarševskih gospodinjstev z vsaj enim vzdrţevanim otrokom 

predstavljajo nakupi na obroke ali druga nestanovanjska posojila veliko breme 

(slika 4.4). Zajeta so samo gospodinjstva, ki so nakupovala na obroke ali pa so 

imela druga nestanovanjska posojila. 

 

Slika 4.4: Delež gospodinjstev, za katera so nakupi na obroke ali druga 

nestanovanjska posojila veliko breme; 2005–2009 (% gospodinjstev) 

 
Vir: SURS 2011e. 

Opomba: Celoto predstavljajo vsa tovrstna gospodinjstva ne glede na to, ali imajo odplačila na 

obroke ali nestanovanjska posojila. 
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4.2.3 Sposobnost/zmoţnost gospodinjstva, da pokrije nepričakovane 

izdatke 

S tem kazalnikom merimo deleţ gospodinjstev, ki lahko pokrijejo nepričakovane 

izdatke iz lastnih sredstev v višini 350 EUR v letu 2005,  375 EUR v letu 2006, 

440 EUR v letu 2007, 470 EUR v letu 2008 in 495 EUR v letu 2009. Medtem ko 

je deleţ dvostarševskih gospodinjstev, ki so zmoţna pokriti nepričakovane 

izdatke, nadpovprečen (takih je bilo 60–65 %), je deleţ enostarševskih 

gospodinjstev precej manjši in se je v opazovanem obdobju zmanjševal (slika 

4.5). Tako je leta 2009 le 35 % enostarševskih gospodinjstev z vsaj enim 

vzdrţevanim otrokom bilo zmoţno pokriti nepričakovane izdatke v višini 495 

EUR. 

 
Slika 4.5: Delež gospodinjstev, ki so zmožna pokriti nepričakovane izdatke; 

2005–2009 (% gospodinjstev) 

 
Vir: SURS 2011e. 
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4.3 Stanovanjski pogoji in stroški 

 

4.3.1 Stanovanjske razmere: značilnosti stanovanja 

Velikost stanovanja glede na tip gospodinjstva 

Subjektivna ocena primernosti velikosti stanovanja, v katerem ţivijo, se ne 

razlikuje za enostarševska gospodinjstva z vsaj enim vzdrţevanim otrokom in 

gospodinjstva dveh odraslih z vsaj enim vzdrţevanim otrokom. Da je njihovo 

stanovanje premajhno, je leta 2009 menilo po 82 % vprašanih iz obeh tipov 

gospodinjstev (SURS 2010). 

Za otroke je pomembno, ali ima vsak od njih v stanovanju primeren prostor za 

učenje in izdelavo domačih nalog. Pri odgovorih so upoštevana le 

gospodinjstva, v katerih ţivijo otroci, ki obiskujejo šolo, stari do 16 let. Pritrdilen 

odgovor velja za: 

- 90 % enostarševskih gospodinjstev z vsaj enim vzdrţevanim otrokom,  

- 95 % gospodinjstev dveh odraslih z enim vzdrţevanim otrokom,  

- 96 % gospodinjstev dveh odraslih z dvema vzdrţevanima otrokoma in 

- 93 % gospodinjstev dveh odraslih s tremi ali več vzdrţevanimi otroki. 

 

Stopnja prenaseljenosti stanovanja glede na tip gospodinjstva 

Stopnja prenaseljenosti stanovanja je odstotek oseb, ki ţivijo v stanovanjih s 

premajhnim številom sob glede na število članov gospodinjstva. Pogoj, da je 

stanovanje prenaseljeno, je, da nima vsaj ene sobe na gospodinjstvo in hkrati 

še ene sobe za vsak par, ene sobe za vsako polnoletno samsko osebo, ene 

sobe za dva otroka istega spola, stara od 12 do 17 let, ene sobe za vsakega 

otroka različnega spola, starega od 12 do 17 let, in ene sobe za 2 otroka, 

mlajša od 12 let, pri čemer se kuhinja ne šteje za sobo. 

Slovenija je drţava z visoko stopnjo prenaseljenosti stanovanja (38 % leta 

2009), kar je v veliki meri posledica metodološkega pristopa (Rybkowska in 

Schneider 2011: 3). Večina drţav članic EU šteje kuhinjo za sobo, če člani 
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gospodinjstva v njej jejo, Slovenija pa ne. Posledično ima večina gospodinjstev 

v Sloveniji eno sobo manj, kot bi jo drugače imela.   

Na sliki 4.6 je prikazana stopnja prenaseljenosti stanovanja v letih 2005–2009, 

in sicer za vsa gospodinjstva v Sloveniji, vsa gospodinjstva z otroki, 

enostarševska gospodinjstva z vsaj enim vzdrţevanim otrokom in za tri tipe 

gospodinjstev dveh odraslih oseb z otroki (glede na število otrok: od 1 do 3). 

Situacija je boljša od slovenskega povprečja samo za gospodinjstva dveh 

odraslih z enim vzdrţevanim otrokom. Najslabša je situacija enostarševskih 

gospodinjstev z vzdrţevanimi otroki, toda podatek, da jih je leta 2009 kar 65 % 

ţivelo v prenaseljenih stanovanjih, je treba razumeti kot pretiran, saj se kuhinje 

v nobenem primeru ni štelo za skupno sobo gospodinjstva. Zelo pogosto so 

prenaseljena tudi stanovanja, v katerih ţivijo dva odrasla in vsaj trije vzdrţevani 

otroki. 

 
Slika 4.6: Stopnja prenaseljenosti stanovanja, po tipih gospodinjstev; Slovenija, 

2005–2009 (% gospodinjstev) 

 
Vir: SURS 2011e.  
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otrokoma, ki so ţivela v prenaseljenih stanovanjih, v letu 2007 glede na leto 

2006. Za razliko od tega se deleţ revnih enostarševskih gospodinjstev z otroki, 

ki so ţivela v prenaseljenih stanovanjih, od leta 2006 samo povečuje in je leta 

2009 znašal 78 %. Toda v letih 2005–2008 je v prenaseljenih stanovanjih ţivel 

večji deleţ revnih gospodinjstev dveh odraslih z vsaj tremi vzdrţevanimi otroki 

kot revnih enostarševskih gospodinjstev z otroki. 

 
Slika 4.7: Stopnja prenaseljenosti stanovanja, gospodinjstva pod pragom 

tveganja revščine, po tipih gospodinjstev; Slovenija, 2005–2009 (%) 

 
Vir: SURS 2011e.  
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Slika 4.8: Stopnja prenaseljenosti stanovanja, gospodinjstva nad pragom 

tveganja revščine, po tipih gospodinjstev; Slovenija, 2005–2009 (%) 

 
Vir: SURS 2011e. 
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prenaseljenih stanovanjih, so niţji od deleţev revnih gospodinjstev za manj kot 

20 odstotnih točk. Za gospodinjstva dveh odraslih z dvema vzdrţevanima 

otrokoma velja, da so si bili deleţi revnih in nerevnih gospodinjstev v letih 2007–

2009 precej podobni. 

Slike 4.9–4.11 kaţejo stanovanjske razmere (značilnosti stanovanja in 

značilnosti okolja) v letih 2005–2009 in primerjajo enostarševska gospodinjstva 

z otroki, gospodinjstva dveh odraslih oseb z otroki in povprečno slovensko 
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Jasno je, da enostarševska gospodinjstva z otroki ţivijo v (precej) slabših 

stanovanjskih pogojih kot gospodinjstva dveh odraslih oseb z otroki. To še zlasti 

velja za zadnje opazovano leto. Po večini od treh kazalnikov so slabe 

stanovanjske razmere pogostejše med enostarševskimi gospodinjstvi z otroki 

kot v povprečju v Sloveniji.  
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Slovenski podatek o 31 % gospodinjstev, ki so ţivela v takšnih stanovanjih v 

letih 2008 in 2009, je najvišji v EU (SI-STAT).29 

Gospodinjstev, ki ţivijo v slabem stanovanju, je razmeroma precej več med 

enostarševskimi gospodinjstvi kot med gospodinjstvi dveh odraslih z otroki 

(slika 4.9). Deleţ enostarševskih gospodinjstev v stanovanju v slabem stanju se 

je v letu 2009 zvišal na 39 %, medtem ko je v predhodnih treh letih znašal 29–

32 %. Deleţ bivajočih v stanovanju v slabem stanju je med gospodinjstvi dveh 

odraslih z otroki v letih 2005–2007 znašal 16–18%, v letih 2008–2009 pa 26–27 

%, kar je bilo pod povprečjem za vsa gospodinjstva v Sloveniji.  

 
Slika 4.9: Slabo stanje stanovanja 

 
Vir: SURS 2011e.  
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 Leta 2007 je v stanovanju v slabem stanju (po svoji oceni) ţivelo 18 % gospodinjstev. Na 
SURS-u pojasnjujejo, da je bilo tako visoko letno povečanje posledica tega, da so anketarji z 
letom 2008 začeli anketirancem brati celotno vprašanje, pred tem pa so omenjali le teţave  s 
streho, ki pušča. Torej v predhodnih letih v kazalnik niso bila zajeta predvsem gospodinjstva, 
katerih stanovanja imajo vlaţne stene. Razseţnost problema slabega stanovanja je nedvomno 
povezana z dejstvom, da je Slovenija članica EU z najvišjim deleţem prebivalstva, ki ţivi v  
samostojno stoječih hišah (Rybkowska in Schneider 2011: 10). Upoštevati je treba tudi 
subjektivni značaj ocene in različne kriterije za presojanje kakovosti lastnega stanovanja (tudi 
med drţavami).  
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Primerno ogrevanje 

Deleţ gospodinjstev, ki si lahko privoščijo primerno toplo stanovanje, je na 

splošno visok, a vseeno je zaskrbljujoče dejstvo, da si primerno ogrevanega 

stanovanja v letih 2007–2009 ni moglo privoščiti 7–8 % enostarševskih 

gospodinjstev (slika 4.10). Med gospodinjstvi dveh odraslih oseb z otroki je 

takšnih bilo 3–4 %. 

 
Slika 4.10: Primerno ogrevanje 

 
Vir: SURS 2011e.  
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Slika 4.11: Pretemno stanovanje 

 
Vir: SURS 2011e. 
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4.3.2 Stanovanjske razmere: značilnosti okoliša 

Slike 4.12−4.14 kaţejo primerjavo značilnosti okolja v opazovanem obdobju 

2005–2009 za enostarševska gospodinjstva z otroki, gospodinjstva dveh 

odraslih oseb z otroki in povprečno slovensko situacijo. Podobno kot smo lahko 

ugotovili ţe za značilnosti stanovanja (slike 4.9–4.11), tudi za značilnosti okolja 

velja, da enostarševska gospodinjstva večinoma ţivijo v slabših stanovanjskih 

razmerah kot gospodinjstva dveh odraslih oseb z otroki oz. tudi pogosteje ţivijo 

v slabših stanovanjskih razmerah od povprečne slovenske situacije. 

Težave s hrupom 

Deleţ gospodinjstev, ki imajo teţave s hrupom sosedov ali hrupom z ulice 

(promet, tovarne, podjetja itd.), je višji med enostarševskimi gospodinjstvi kot 

med gospodinjstvi dveh odraslih oseb z otroki (leta 2009: 22 % oz. 15 %) (slika 

4.12). 

 
Slika 4.12: Težave s hrupom 

 

Vir: SURS 2011e. 
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Onesnaženost okolja 

Deleţ gospodinjstev, ki imajo teţave z onesnaţenostjo okolja, umazanijo ali 

drugimi okoljskimi problemi, ki jih povzročata promet in industrija, je med 

enostarševskimi gospodinjstvi nekoliko višji kot med gospodinjstvi dveh odraslih 

oseb z otroki (leta 2009: 24 % oz. 20 %) (slika 4.13). 

 
Slika 4.13: Onesnaženost okolja 

 
Vir: SURS 2011e. 
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Prisotnost kriminala 

Tudi deleţ gospodinjstev, ki imajo teţave s kriminalom, nasiljem ali 

vandalizmom v okolišu, kjer bivajo, je višji med enostarševskimi gospodinjstvi 

kot med gospodinjstvi dveh odraslih oseb z otroki (leta 2009: 21 % oz. 14 %) 

(slika 4.14). 

 
Slika 4.14: Prisotnost kriminala 

 
Vir: SURS 2011e.   
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4.3.3 Stanovanjske razmere: dostop do storitev 

 
Dostopnost do javnega transporta in poštnih storitev 

Glede dostopnosti do javnega transporta so enostarševska gospodinjstva z 

otroki v ugodnejšem poloţaju od gospodinjstev dveh odraslih z otroki. Javni 

transport je bil leta 2009 teţje ali zelo teţko dostopen za 15 % enostarševskih 

gospodinjstev in za 24 % gospodinjstev dveh odraslih z otroki (slika 4.15). 

Podobno je veljalo tudi za dostopnost poštnih storitev (slika 4.16). Te deleţe 

ocenjujemo kot razmeroma visoke. 

 
Slika 4.15: Dostopnost do javnega transporta; Slovenija, 2005–2009 (% 

gospodinjstev)  

 
Vir: SURS 2010.       
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Slika 4.16: Dostopnost do poštnih storitev; Slovenija, 2005–2009 (% 

gospodinjstev) 

 
Vir: SURS 2010.  
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Slika 4.17: Dostopnost do bančnih storitev; Slovenija, 2005–2009 (% 

gospodinjstev) 

 
Vir: SURS 2010.     
 

6 3 4 

16 
13 13 

34 
34 

24 

12 19 

8 

30 32 

51 

1 0 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

Vsa gospodinjstva Enostarševsko 
gospodinjstvo z vsaj 
enim vzdrževanim 

otrokom 

Dva odrasla z vsaj 
enim vzdrževanim 

otrokom 

%
 g

o
sp

o
d

in
js

te
v 

Gospodinjstvo ne 
uporablja teh storitev 

Gospodinjstvo ureja 
bančne storitve preko 
interneta ali telefona 
Zelo lahko dostopen 

Lahko dostopen 

Težje dostopen 

Zelo težko dostopen 



 

 48 

Dostop do interneta od doma 

 

Dostop do interneta od doma ima 78 % enostarševskih gospodinjstev z otroki in 

90 % gospodinjstev dveh odraslih z otroki (slika 4.18). Tega si ne more 

privoščiti 9 % enostarševskih gospodinjstev z otroki. 

 
Slika 4.18: Dostop do interneta od doma; Slovenija, 2005–2009 (% 

gospodinjstev) 

 
Vir: SURS 2010.  
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4.3.4 Breme stanovanjski stroškov za gospodinjstva 

Stanovanjski stroški vključujejo vse stroške povezane s stanovanjem - morebitni 

stanovanjski ali hipotekarni kredit, najemnino, zavarovanje, stroške za elektriko, 

vodo, plin, ogrevanje ipd. Ti stroški so v letu 2009 predstavljali veliko breme za 

več kot polovico enostarševskih gospodinjstev z otroki in za slabo tretjino 

gospodinjstev dveh odraslih oseb z otroki (slika 4.19). 

 
Slika 4.19: Kolikšno breme predstavljajo stanovanjski stroški za gospodinjstva; 

po tipih gospodinjstev, Slovenija, 2009 (% gospodinjstev) 

 
Vir: SURS 2011e. 
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Slika 4.20: Delež gospodinjstev, za katera stanovanjski stroški predstavljajo 

veliko breme, po tipih gospodinjstev; Slovenija, 2005–2009 (%) 

 
Vir: SURS 2011e. 
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4.4 Drugi kazalniki ţivljenjske ravni 

 

4.4.1 Sposobnost/zmoţnost gospodinjstva, da ima mesni ali ekvivalentni 

vegetarijanski obrok vsaj vsak drugi dan 

Deleţ gospodinjstev, ki si lahko privoščijo mesni ali enakovredni vegetarijanski 

obrok vsaj vsak drugi dan, je bil leta 2009 med gospodinjstvi dveh odraslih oseb 

z otroki za 10 odstotnih točk višji kot med enostarševskimi gospodinjstvi z otroki 

(slika 4.21). Leta 2005 je razlika znašala samo 4 odstotne točke. 

 
Slika 4.21: Delež gospodinjstev, ki si lahko privoščijo mesni ali enakovredni 

vegetarijanski obrok vsaj vsak drugi dan, po tipih gospodinjstev; Slovenija, 

2005–2009 (%) 

 
Vir: SURS 2011e. 
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4.4.2 Sposobnost/zmoţnost gospodinjstva, da zamenja obrabljeno 

pohištvo 

Leta 2009 si več kot polovica (53 %) enostarševskih gospodinjstev z otroki ni 

mogla privoščiti zamenjave obrabljenega pohištva (slika 4.22). Med 

gospodinjstvi dveh odraslih z otoki je takšnih bilo nekaj manj kot tretjina (31 %).  

 
Slika 4.22: Sposobnost/zmožnost gospodinjstva, da zamenja obrabljeno 

pohištvo; Slovenija, 2009 (% gospodinjstev) 

 
Vir: SURS 2010.  
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4.4.3 Zmoţnost kupiti nova (in ne rabljena) oblačila za vse otroke, stare 

1–16 let  

Iz slike 4.23 je razvidno, da leta 2009 kar petina enostarševskih gospodinjstev z 

vzdrţevanimi otroki ni bila zmoţna kupiti novih (in ne rabljenih) oblačil za vse 

otroke, stare 1–16 let. Med gospodinjstvi dveh odraslih z vzdrţevanimi otroki je 

bilo takšnih gospodinjstev manj, njihov deleţ pa narašča z višanjem števila 

vzdrţevanih otrok. 

 
Slika 4.23: Zmožnost kupiti nova (in ne rabljena) oblačila za vse otroke, stare 1–

16 let, po tipih gospodinjstev; Slovenija, 2009 (% gospodinjstev) 

Vir: SURS 2010. 

Opomba: Upoštevana so le gospodinjstva, v katerih ţivijo otroci, ki obiskujejo šolo, stari do 16 
let. 
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4.4.4 Obiskovanje kroţkov, glasbene šole ali športne dejavnosti, za 

katero je potrebno nekaj plačati 

Obiskovanja kroţkov, glasbene šole ali športne dejavnosti, za katero je 

potrebno nekaj plačati (članarino, opremo, potne stroške), za vse otroke v 

gospodinjstvu, si leta 2009 ni mogla privoščiti desetina enostarševskih 

gospodinjstev, v katerih so ţiveli otroci, ki so obiskovali šolo in so bili stari do 16 

let (slika 4.24). Deleţi gospodinjstev s takšno oviro so med gospodinjstvi dveh 

odraslih z otroki nekoliko niţji, toda naraščajo s številom vzdrţevanih otrok. 

 
Slika 4.24: Obiskovanje krožkov, glasbene šole ali športne dejavnosti, za katero 

je potrebno nekaj plačati (članarino, opremo, potne stroške) za vse otroke v 

gospodinjstvu, po tipih gospodinjstev; Slovenija, 2009 (% gospodinjstev) 

Vir: SURS 2010. 

Opomba: Upoštevana so le gospodinjstva, v katerih ţivijo otroci, ki obiskujejo šolo, stari do 16 
let. 

 

57 
63 

47 

64 60 

7 

10 

4 

6 9 

36 
27 

49 

30 31 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

Vsa 
gospodinjstva 

Enostarševsko 
gospodinjstvo z 

enim ali več 
vzdrževanimi 

otroki 

2 odrasla, en 
vzdrževan otrok 

2 odrasla, dva 
vzdrževana 

otroka 

2 odrasla, tri ali 
več vzdrževanih 

otrok 

%
 g

o
sp

o
d

in
js

te
v 

Da Ne, ker si ne moremo privoščiti Ne, zaradi drugih razlogov 



 

 55 

4.4.5 Zmoţnost, da vsak otrok hodi na šolske izlete in sodeluje v šolskih 

aktivnostih, ki jih je potrebno plačati 

Skoraj vsi otroci v Sloveniji lahko hodijo na šolske izlete in sodelujejo v šolskih 

aktivnostih, ki jih je potrebno plačati (slika 4.25). Domnevamo, da je to 

posledica ustreznih ukrepov na drţavni in/ali občinskih ravneh. 

 
Slika 4.25: Zmožnost, da vsak otrok hodi na šolske izlete in sodeluje v šolskih 

aktivnostih, ki jih je potrebno plačati 

 
Vir: SURS 2010. 

Opombe:  
1. Upoštevana so le gospodinjstva, v katerih ţivijo otroci, ki obiskujejo šolo, stari do 16 let. 
2. Zaradi zaokroţevanja v enem primeru vsota presega 100 %. 
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4.4.6 Praznovanje ob posebnih priloţnostih (rojstni dan, god, verski 

dogodki) za vse otroke v gospodinjstvu 

Praznovanja ob posebnih priloţnostih (rojstni dan, god, verski dogodki) za vse 

otroke v gospodinjstvu si leta 2009 ni moglo privoščiti 6 % enostarševskih 

druţin, v katerih so ţiveli otroci, ki so obiskovali šolo in so bili stari do 16 let 

(slika 4.26). V gospodinjstvih dveh odraslih z otroki je bil poloţaj boljši.  

 
Slika 4.26: Praznovanje ob posebnih priložnostih (rojstni dan, god, verski 

dogodki) za vse otroke v gospodinjstvu, po tipih gospodinjstev; Slovenija, 2009 

(% gospodinjstev) 

 
Vir: SURS 2010.  
Opombe:  

1. Upoštevana so le gospodinjstva, v katerih ţivijo otroci, ki obiskujejo šolo, stari do 16 let. 
2. Zaradi zaokroţevanja v enem primeru vsota presega 100 %. 
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4.4.7 Zmoţnost, da vsak otrok občasno povabi prijatelje, da bi se skupaj 

igrali in še kaj prigriznili 

V Sloveniji so si leta 2009 praktično vsa gospodinjstva, v katerih so ţiveli otroci, 

ki so obiskovali šolo in so bili stari do 16 let, lahko privoščila, da je (oz. da bi) 

vsak otrok občasno povabil prijatelje, da bi se skupaj igrali in še kaj prigriznili 

(slika 4.27). 

 
Slika 4.27: Zmožnost, da vsak otrok občasno povabi prijatelje, da bi se skupaj 

igrali in še kaj prigriznili, po tipih gospodinjstev; Slovenija, 2009 (% 

gospodinjstev) 

 
Vir: SURS 2010. 

Opomba: Upoštevana so le gospodinjstva, v katerih ţivijo otroci, ki obiskujejo šolo, stari do 16 
let. 
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4.4.8 Posedovanje izbranih dobrin 

Pri odgovorih na vprašanja v tem poglavju ni pomembno, ali je gospodinjstvo 

lastnik neke dobrine; pomembno je, da jo lahko uporablja. 

Telefon (fiksni ali mobilni), barvni televizor in pralni stroj 

V obdobju 2005–2009 so praktično vsa gospodinjstva v Sloveniji imela na voljo 

telefon (fiksni ali mobilni), barvni televizor in pralni stroj. 

Osebni računalnik 

Iz primerjave slik 4.28 in 4.29 je razvidno, kako narobe bi bilo karkoli sklepati na 

podlagi deleţa gospodinjstev, ki posedujejo (oz. lahko uporabljajo) osebni 

računalnik. Pri tem je namreč zelo pomembno upoštevati, da nekatera 

gospodinjstva te dobrine ne potrebujejo, torej se ji zavestno odpovejo ne glede 

na svoj dohodkovni poloţaj. Tako pridemo do »očiščenega« podatka, da je 

deleţ gospodinjstev, ki si ne morejo privoščiti osebnega računalnika, med 

gospodinjstvi dveh odraslih oseb z otroki zanemarljivo nizek (2 %), med 

enostarševskimi gospodinjstvi z otroki pa je leta 2009 znašal 9 %.30 

 
Slika 4.28: Delež gospodinjstev, ki poseduje (lahko uporablja) osebni 

računalnik; po tipih gospodinjstev, Slovenija, 2005–2009 (%) 

 
Vir: SURS 2011e. 
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Opomba: Ni pomembno, ali je gospodinjstvo lastnik neke dobrine, pomembno je, da jo lahko 
uporablja. 

 
Slika 4.29: Delež gospodinjstev, ki poseduje (lahko uporablja) osebni računalnik 

ali pa ga ne potrebuje; po tipih gospodinjstev, Slovenija, 2005–2009 (%) 

 
Vir: SURS 2011e. 

Opomba: Ni pomembno, ali je gospodinjstvo lastnik neke dobrine, pomembno je, da jo lahko 

uporablja. 
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Avto 

Enako metodološko korekcijo je treba narediti pri lastništvu (oz. uporabi) avta 

(sliki 4.30 in 4.31). Pri gospodinjstvih dveh odraslih z otroki je ta korekcija sicer 

nepomembna, saj avta ne potrebuje le 1 % teh gospodinjstev. Enak odstotek 

gospodinjstev si ga ne more privoščiti (tako je bilo v letih 2005–2009). Od 

enostarševskih gospodinjstev z otroki jih 6 % avtomobila ne potrebuje, medtem 

ko si ga 16 % ne more privoščiti (situacija se je leta 2009 poslabšala glede na 

leto 2006).  

 
Slika 4.30: Delež gospodinjstev, ki poseduje (lahko uporablja) avto; po tipih 

gospodinjstev, Slovenija, 2005–2009 (%) 

 
Vir: SURS 2011e. 
Opomba: Ni pomembno, ali je gospodinjstvo lastnik neke dobrine, pomembno je, da jo lahko 
uporablja. 
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Slika 4.31: Delež gospodinjstev, ki poseduje (lahko uporablja) avto ali pa ga ne 

potrebuje; po tipih gospodinjstev, Slovenija, 2005–2009 (%) 

 
Vir: SURS 2011e. 

Opomba: Ni pomembno, ali je gospodinjstvo lastnik neke dobrine, pomembno je, da jo lahko 

uporablja. 
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4.4.9 Sposobnost/zmoţnost počitnikovanja zunaj doma 

Sposobnost/zmožnost gospodinjstva, da počitnikuje zunaj doma 

Deleţ gospodinjstev dveh odraslih z vzdrţevanimi otroki, kjer si lahko vsi člani 

gospodinjstva privoščijo enotedenske letne počitnice zunaj doma, od leta 2007 

presega 80 % (slika 4.32). Topogledni poloţaj enostarševskih gospodinjstev z 

otroki je bil v letih 2006–2009 slabši kot leta 2005. Leta 2008 je bil deleţ 

enostarševskih gospodinjstev, ki so bila zmoţna počitnikovati, za kar 23 

indeksnih točk niţji od ustreznega deleţa gospodinjstev dveh odraslih z otroki 

(leta 2009 za 19 odstotnih točk). 

 
Slika 4.32: Delež gospodinjstev, kjer si lahko vsi člani gospodinjstva privoščijo 

enotedenske letne počitnice zunaj doma, po tipih gospodinjstev; Slovenija, 

2005–2009 (% gospodinjstev) 

 
Vir: SURS 2011e. 
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Zmožnost, da vsak otrok vsaj en teden počitnikuje izven doma 

Leta 2009 desetina enostarševskih druţin, v katerih so ţiveli otroci, ki so 

obiskovali šolo in so bili stari do 16 let, ni mogla vsakemu otroku privoščiti vsaj 

enega tedna počitnic izven doma (slika 4.33). Še višji deleţ (12 %) je bil 

zabeleţen med gospodinjstvi dveh odraslih s tremi ali več vzdrţevanimi otroki.  

 
Slika 4.33: Delež gospodinjstev, kjer je vsakemu otroku omogočeno vsaj en 

teden počitnic izven doma, po tipih gospodinjstev; Slovenija, 2009 (% 

gospodinjstev) 

 
Vir: SURS 2010. 
Opombe:  

1. Upoštevana so le gospodinjstva, v katerih ţivijo otroci, ki obiskujejo šolo, stari do 16 let. 
2. Zaradi zaokroţevanja v enem primeru vsota presega 100 %. 
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5 VPLIV SOCIALNIH TRANSFERJEV NA ZMANJŠEVANJE TVEGANJA 

REVŠČINE 

Na podlagi podatkov SILC 2007 je Stropnikova (2010) analizirala tveganje 

revščine in socialno izključenost otrok v Sloveniji ter ocenila vpliv socialnih 

transferjev. Ugotovila je, da zakonodaja, veljavna do konca leta 2011, v 

nekaterih elementih pozitivno diskriminira enostarševske druţine:  

- po Zakonu o socialnem varstvu31 je minimalni dohodek za enostarševsko 

druţino za 0,3 osnovnega zneska minimalnega dohodka višji od seštevka 

minimalnega dohodka za druţinske člane; 

- po Zakonu o starševskem varstvu in družinskih prejemkih32 je od leta 2004 

otroški dodatek za otroke v enostarševskih druţinah za 10 % višji kot za 

druge otroke.33 

Na drugi strani pa je Stropnikova (2010: 7) iz indeksov porazdelitve transferjev 

ugotovila, da: 

- enostarševska gospodinjstva in gospodinjstva dveh odraslih z enim ali 

dvema otrokoma prejemajo manj kot sorazmerni deleţ tako druţinskih kot 

vseh socialnih transferjev, medtem ko 

- gospodinjstva dveh odraslih s tremi in več otroki prejemajo (veliko) več kot 

sorazmerni deleţ druţinskih transferjev (več kot dvakrat večji od njihovega 

deleţa v celotnem prebivalstvu). To je v veliki meri posledica otroških 

dodatkov, ki so razmeroma visoki za otroke iz druţin z nizkim dohodkom na 

člana in naraščajo s številom (upravičenih) otrok v druţini (enaki so za 3. in 

nadaljnjega otroka). Druţine s tremi in več otroki so upravičene tudi do 

dodatka  za veliko druţino. Tudi ne gre zanemariti dejstva, da imajo velike 

                                                           
31

 Ur. l. RS, št. 54/1992 (56/1992 popr.), spremembe: 42/1994, 1/1999-ZNIDC, 41/1999, 
60/1999, 36/2000-ZPDZC, 54/2000-ZUOPP, 26/2001, 110/2002-ZIRD, 2/2004 (7/2004 popr.), 
36/2004-UPB1, 21/2006, 105/2006, 114/2006-ZUTPG, 3/2007-UPB2 (23/2007 popr., 41/2007 
popr.), 122/2007, 61/2010-ZSVarPre, 62/2010-ZUPJS. 
32

 Ur. l. RS, št. 97/2001, spremembe: 76/2003, 110/2003-
UPB1, 56/2005 , 111/2005, 21/2006, 47/2006, 110/2006-UPB2, 114/2006-
ZUTPG,122/2007, 10/2008, 62/2010-ZUPJS. 
33

 Velja omeniti še en način, kako drţava pomaga enostarševskim druţinam. Leta 2000 je bil 
ustanovljen Preţivninski sklad. Če eden od staršev ne izpolnjuje svoje obveznosti plačevanja 
preţivnine, se iz tega sklada plačujejo preţivnine otrokom, mlajšim od 15 let (oz. mlajšim od 18 
let, če niso zaposleni), ki ţivijo v druţinah, katerih dohodek na člana v predhodnem letu ni 
presegal 55 % povprečne plače v Sloveniji.  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200197&stevilka=4794
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200376&stevilka=3647
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2003110&stevilka=4835
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200556&stevilka=2454
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2005111&stevilka=4889
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200621&stevilka=824
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200647&stevilka=2026
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2006110&stevilka=4671
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2006114&stevilka=4833
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2007122&stevilka=6200
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200810&stevilka=306
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201062&stevilka=3387
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druţine niţji dohodek na člana in so zato pogosteje upravičene (in 

prejemajo) višje socialne transferje, saj so ti večinoma odvisni od dohodka 

oz. materialnega poloţaja druţine. 

V Sloveniji se znesek veliko transferjev druţinam z naraščanjem dohodka na 

člana niţa in pravica ugasne pri določeni višini dohodka na člana, torej so 

transferji ciljani na druţine z nizkimi dohodki. Poleg tega se do konca leta 2011 

nekateri pomembni socialni transferji ne štejejo v dohodek druţine, ko se 

ugotavlja upravičenost do drugega transferja in višina le-tega, s čimer se 

povečujeta tako število prejemnikov kot znesek (višina) transferjev. Na primer, 

otroškega dodatka in drţavnih štipendij se ne šteje v druţinski dohodek pri 

dodelitvi denarne socialne pomoči, otroškega dodatka se ne upošteva pri 

dodelitvi drţavnih štipendij in višini plačila staršev za programe v vrtcih itd. 

Transferji druţinam tako v povprečju predstavljajo 16 % dohodka gospodinjstev 

dveh odraslih s tremi in več otroki. V dohodkih enostarševskih gospodinjstev 

transferji druţinam predstavljajo v povprečju 14 %, toda skupaj z vsemi 

socialnimi transferji pomenijo skoraj tretjino dohodka teh gospodinjstev 

(Stropnik 2010: 7). Deleţ transferjev druţinam v dohodkih le-teh je v povprečju 

dvakrat višji za gospodinjstva dveh odraslih s tremi in več otroki kot za tista z 

dvema otrokoma (16 % v primerjavi z 8 %).  

Vpliv socialnih transferjev (in še zlasti druţinskih transferjev) na zmanjševanje 

tveganja revščine je precej večji za otroke v gospodinjstvih dveh odraslih in 

otrok (ne glede na število otrok) kot za otroke v enostarševskih gospodinjstvih. 

Vpliv druţinskih prejemkov se v gospodinjstvih dveh odraslih in otrok povečuje s 

številom otrok. 
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6 VPLIV DAVČNIH OLAJŠAV ZA OTROKE  

 
Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev34 ponovno uvaja neto dohodke 

kot merilo za višino socialnih transferjev in subvencij. S tem se povečuje pomen 

davčnih olajšav (predvsem splošne olajšave in posebnih olajšav za vzdrţevane 

otroke in partnerja). Posledični davčni prihranek (niţja dohodnina) je posredni 

transfer, ki zvišuje razpoloţljivi (neto) dohodek zavezanca oz. njegove druţine. 

Zaradi progresivnosti tako davčnih stopenj kot davčne olajšave za vsakega 

nadaljnjega vzdrţevanega otroka, davčni prihranek izrazito narašča s 

povečevanjem dohodkov in števila otrok. Konkretna višina davčnega prihranka 

zaradi davčne olajšave za nekega otroka je namreč odvisna od tega, pri kateri 

mejni davčni stopnji se olajšava uveljavlja. 

 
6.1 Ugotovitve prejšnjih raziskav 

Stropnikova (2001) je pred desetimi leti ugotovila, da so davčni prihranki zaradi 

otrok podobni za samohranilca (tj. zaposlenega starša v enostarševski druţini) 

in edinega zaposlenega starša v dvostarševski druţini (pri slednjem je bil 

nekoliko višji). Pri enaki višini druţinskih bruto dohodkov je bil davčni prihranek 

zaradi otrok bistveno niţji v primeru dveh zaposlenih staršev, ker sta bili osnovi 

za odmero dohodnine dva niţja dohodka (zato je bila niţja mejna stopnja 

dohodnine, večja pa verjetnost, da celotne davčne olajšave ne bo moţno 

izkoristiti). 

Z letom 2007 so bile z novim Zakonom o dohodnini35 uveljavljene tri mejne 

stopnje dohodnine: 16 %, 27 % in 41 %. S spremembami in dopolnitvami 

Zakona o dohodnini36, ki so začele veljati februarja 2008, se je zvišala splošna 

davčna olajšava za zavezance z niţjimi davčnimi osnovami, s čimer se jim je 

zvišal razpoloţljivi dohodek. Z Zakonom o dohodnini37 so se z letom 2007 

zvišale davčne olajšave za vzdrţevane otroke. Kump in Stropnik (2009: 23) sta 

                                                           
34

 Ur. l. RS, št. 62/2010. 
35

 Ur. l. RS, št. 117/2006. 
36

 Ur. l. RS, št. 10/2008. 
37

 Ur. l. RS, št. 117/2006. 
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izračunali, da je bila enostarševska druţina z dvema otrokoma in dohodki v 

višini povprečne plače leta 2008 deleţna davčnega prihranka zaradi 

vzdrţevanih otrok v višini 7,6 % svojega neto dohodka (preglednica 6.1). 

Druţina z dohodki v višini 2/3 povprečne plače je bila deleţna davčnega 

prihranka v višini 6,2 % svojega neto dohodka. Davčni zavezanci z nizkimi 

dohodki zaradi prenizke osnove za odmero dohodnine ne morejo vedno 

izkoristiti celotne davčne olajšave za vzdrţevane otroke (še zlasti če imajo več 

kot dva otroka). Npr. leta 2008 bi moral zavezanec iz enostarševske druţine s 

tremi vzdrţevanimi otroki zasluţiti vsaj 1,88 povprečne plače, da bi lahko 

izkoristil celotno davčno olajšavo za te otroke (Kump in Stropnik 2009: 23). 

 
Preglednica 6.1: Davčni prihranek zaradi vzdrževanih otrok kot % od 

družinskega neto dohodka, Slovenija, 2008 

Tip druţine Druţinski dohodek 

 
100 % 

povprečne plače 
67 %  

povprečne plače 

Enostarševska druţina z 2 otrokoma 7,6 6,2 

Dvostarševska druţina (1 zaposlen) z  2 otrokoma 5,4 4,4 

Dvostarševska druţina (2 zaposlena) z 2 otrokoma 4,7 4,1 

Vir: Kump in Stropnik 2009: preglednica 14. 

 

Dvostarševske druţine so imele precej višji davčni prihranek zaradi vzdrţevanih 

otrok kot enostarševske ne glede na to, ali je bil zaposlen samo eden od 

staršev ali oba. 

Skupni učinek socialnih transferjev, progresivne dohodnine in davčnih olajšav 

za vse druţinske člane v letu 2008 je razviden iz povprečnih davčnih stopenj za 

nekaj tipičnih druţin (preglednica 6.2). Povprečna davčna stopnja je bila za 

druţine z otroki precej niţja kot za samske osebe in pare brez otrok, še  zlasti 

ob upoštevanju socialnih transferjev. Za enostarševsko in dvostarševsko 

druţino z dvema otrokoma je pri dohodku v višini 2/3 povprečne plače celo 

negativen, kar pomeni, da so te druţine prejele več transferjev kot so plačale 

prispevkov za socialno varnost in dohodnine. Tako pri dohodku v višini 2/3 

povprečne plače kot pri povprečni plači je bila v najugodnejšem poloţaju 

dvostarševska druţina, kjer je bil zaposlen samo eden od staršev. 
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Preglednica 6.2: Povprečna davčna stopnja za tipične družine, Slovenija, 2008 

Povprečna 
davčna stopnja 

67 % povprečne plače 

Brez otrok Dva otroka 

Samska 
oseba 

Par, 1 
zaposlen 

Par, 2 
zaposlena 

Samska 
oseba 

Par, 1 
zaposlen 

Par, 2 
zaposlena 

Davki 30,3 27,2 30,3 23,8   22,1 27,1 

Davki - 
transferji 

30,3 25,9 30,3 -5,6 -16,0 20,6 

 100 % povprečne plače 

 
Brez otrok Dva otroka 

Samska 
oseba 

Par, 1 
zaposlen 

Par, 2 
zaposlena 

Samska 
oseba 

Par, 1 
zaposlen 

Par, 2 
zaposlena 

Davki 33,6 30,1 32,1 27,4 25,3 28,6 

Davki - 
transferji 

33,6 30,1 32,1 17,8 11,0 24,2 

Vir: Kump in Stropnik 2009: preglednica 15. 
Opombe:  

1. Davki so vsota dohodnine in prispevkov za socialno varnost, ki jih plačuje zaposlena 
oseba.  

2. Povprečna davčna stopnja je vsota dohodnine in prispevkov za socialno varnost, ki jih 
plačuje zaposlena oseba, zmanjšana za socialne transferje, izraţena kot odstotek od 
bruto plače.  

 
 

6.2 Izračuni za leto 2010 

Izračuni v tem podpoglavju temeljijo na podatkih (o plačah in davčnih olajšavah) 

za odmero dohodnine za leto 2010. Narejeni so za tipe druţin, opredeljene v 2. 

poglavju. Za vse tipe druţin je neto plača dvostarševske druţine višja od neto 

plače enostarševske druţine. Dohodnina je niţja (neto plača pa višja), v 

primeru, ko sta zaposlena oba starša, kot če (dvojno) plačo zasluţi samo eden 

od njiju (vse dokler lahko samo eden od staršev izkoristi celotne davčne 

olajšave za vzdrţevane otroke). Temu je tako zato, ker je znesek dohodka iz 

najniţjega dohodninskega razreda dvakrat obdavčen po najniţji davčni stopnji 

(tj. pri dohodku obeh od staršev). Poleg tega je splošna olajšava (ki jo 

uveljavljata oba od staršev) višja od posebne olajšave za vzdrţevanega 

partnerja.  

V primeru dvostarševske druţine s tremi otroki, kjer vsak od staršev zasluţi 70 

% povprečne mesečne plače v Sloveniji, znesek davčnih olajšav za tri otroke 

presega davčno osnovo vsakega od staršev, zato je za druţino bolj ugodno, da 

eden od staršev uveljavlja olajšavo za dva otroka, drugi pa za enega otroka. 

Vsota davčnih olajšav se s tem zmanjša, saj se namesto višje olajšave za 
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tretjega otroka še enkrat (pri drugemu od staršev) uveljavlja olajšava za prvega 

otroka. Zato je pri tej skupni ravni druţinskih zasluţkov in treh vzdrţevanih 

otrocih ugodneje, če ves dohodek zasluţi samo eden od staršev. 

Razlike v dohodnini, ki jo morajo plačati enostarševske in dvostarševske 

druţine - tj. razlike v davčnih prihrankih - je mogoče izračunati na podlagi 

preglednice 6.3. V tej preglednici so navedeni davčni prihranki, ki so posledica 

davčnih olajšav za vzdrţevane druţinske člane. Ob istem številu otrok je davčni 

prihranek višji v dvostarševskih druţinah, kjer je (razen v primerih iz zadnje 

kolone preglednice) vzdrţevan tudi eden od staršev. V primeru, ko sta 

zaposlena oba od staršev, je davčni prihranek manjši iz razlogov, navedenih v 

predhodnem odstavku.  

 
Preglednica 6.3: Davčni prihranki tipičnih družin zaradi vzdrževanih otrok in 

vzdrževanega partnerja; Slovenija, 2010 (EUR/leto) 

 
Minimalna 

plača 
Povprečna 

plača 

140 % 
povprečne 

plače 

2x70 % 
povprečne 

plače 

1 odrasli + predšol. 118,85 733,95 814,41 
 

1 odrasli +dijak 118,85 733,95 814,41 
 

1 odrasli + dijak+osnovnošol. 118,85 1.131,83 1.485,84 
 

1 odrasli + študent + dijak + 
osnovnošol. 

118,85 1.795,44 2.605,69 
 

2 odrasla + predšol. 118,85 1.099,94 1.432,03 366,00 

2 odrasla + dijak 118,85 1.099,94 1.432,03 366,00 

2 odrasla + dijak + osnovnošol. 118,85 1.497,83 2.103,46 763,88 

2 odrasla + študent + dijak + 
osnovnošol. 

118,85 2.107,78 2.973,09 1.129,88 

 

Vidimo, torej, da npr. dvostarševska druţina z dvema vzdrţevanima otrokoma 

in povprečno plačo zaradi manj plačane dohodnine na letni ravni razpolaga z 

366,00 EUR več kot enostarševska druţina (1.497,83–1,131,83). Seveda, 

dvostarševska druţina mora z enakim bruto dohodkom vzdrţevati enega člana 

več.  

Poglejmo primer druţin z dvema otrokoma in bruto plačo v višini 140 % 

povprečne slovenske plače. V primeru, da v dvostarševski druţini vsak od 
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staršev zasluţi 70 % povprečne plače, je davčni prihranek višji v enostarševski 

druţini, in sicer za 721,96 EUR letno (1.485,84–763,88). Če pa je v 

dvostarševski druţini zaposlen samo eden od staršev, je njen davčni prihranek 

za 617,62 EUR letno višji kot v enostarševski druţini (2.103,46–1.485,84). S to 

primerjavo smo ţeleli pokazati, da je davčni prihranek odvisen ne samo od 

višine davčnih olajšav za vzdrţevane člane in števila teh članov, temveč tudi od 

tega, koliko oseb in v kakšnem razmerju zasluţi isto vsoto bruto plač. 
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7 OCENA POTENCIALNEGA VPLIVA NOVE ZAKONODAJE NA SKUPNI 

RAZPOLOŢLJIVI DOHODEK DRUŢIN 

Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev38  in Zakon o socialno varstvenih 

prejemkih39 se bosta začela izvajati z zamikom, in sicer s 1. januarjem 2012. S 

tema zakonoma se poleg definicije druţine40 in dohodkov druţine spreminjajo 

dohodkovni razredi oz. višine transferjev in subvencij, uvaja pa se tudi vrstni red 

uveljavljanja pravic iz javnih sredstev.  

Namen pričujoče primerjave je pokazati, da imajo enostarševske in 

dvostarševske druţine z enakimi lastnimi dohodki (plačo) in enakim številom in 

starostjo otrok zaradi (davčnih olajšav41 in) prejetih transferjev različne 

razpoloţljive dohodke ter da so pogosto upravičene do različnih višin subvencij 

k cenam storitev za otroke. Primerjamo nekaj tipov druţin, ki se razlikujejo po 

višini bruto plač ter številu in starosti otrok:42 

 enostarševske in dvostarševske druţine s predšolskim otrokom so 

prikazane v preglednicah 7.1 in 7.5 ter na sliki 7.1; 

 enostarševske in dvostarševske druţine z dijakom so prikazane v 

preglednicah 7.2 in 7.6 ter na sliki 7.2; 

 enostarševske in dvostarševske druţine z dijakom in osnovnošolcem so 

prikazane v preglednicah 7.3 in 7.7 ter na sliki 7.3; 

 enostarševske in dvostarševske druţine s študentom, dijakom in 

osnovnošolcem so prikazane v preglednicah 7.4 in 7.8 ter na sliki 7.4. 

 

Način branja preglednic bomo razloţili na primeru preglednic 7.1 in 7.5 (ki sta 

povzeti na sliki 7.1). Enostarševska druţina z enim otrokom predšolske starosti 

in brez lastnih dohodkov (preglednica 7.1, varianta 1) bo od 1. januarja 2012 

(ob v 3. poglavju navedenih predpostavkah glede višine dohodkov, transferjev 

                                                           
38

 Ur. l. RS, št. 62/2010. 
39

 Ur. l. RS, št. 61/2010. 
40

 V skladu z novo zakonodajo se kot enostarševska druţina »šteje skupnost enega od staršev 
z otroki, kadar je drugi od staršev umrl in otrok po njem ne dobiva prejemkov za preţivljanje, ali 
je drugi od staršev neznan, ali kadar otrok po drugem od staršev prejemkov za preţivljanje 
dejansko ne dobiva«. 
41

 Davčne prihranke smo primerjali v poglavju 6.1, zato jih tukaj ne bomo obravnavali. 
42

 Metodološke podrobnosti so predstavljene v 3. poglavju. 
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in subvencij) najprej prejela najvišji otroški dodatek v višini 114,31 EUR 

mesečno. Ker je ta znesek niţji od minimalnega dohodka za enostarševsko 

druţino z otrokom, ki ni dijak, bo nato prejela še 405,55 EUR denarne socialne 

pomoči. S temi transferji (skupno 519,86 EUR) se druţina uvrsti v drugi najniţji 

dohodkovni razred za odmero subvencije k ceni vrtca in je deleţna subvencije v 

višini 90 % cene programa (423,00 EUR). Torej je skupni (neto) razpoloţljivi 

dohodek te druţine 519,86 EUR, posredni prejemek v obliki subvencionirane 

cene vrtca pa znaša še dodatni 423,00 EUR. 

V primeru, ko ta ista druţina zasluţi povprečno bruto slovensko plačo (1.494,88 

EUR), bo zaradi davčnih olajšav plačala mesečno 61,16 EUR manj dohodnine 

(preglednica 6.3 z letnimi zneski davčnih prihrankov) in bo njena neto plača 

znašala 1.050,03 EUR (preglednica 7.1, varianta 3). Glede na to bo prejela 

30,44 EUR otroškega dodatka in bo deleţna 57 % subvencije k ceni vrtca 

(267,90 EUR mesečno). Skupni (neto) razpoloţljivi dohodek bo torej znašal 

1.080,47 EUR, posredni dohodek pa 267,90 EUR. 

Če pa je druţina dvostarševska in ima predšolskega otroka, hkrati pa je brez 

lastnega dohodka (preglednica 7.5, varianta 1), bo za otroka tudi prejemala 

najvišji otroški dodatek (114,31 EUR mesečno), nato pa še denarno socialno 

pomoč v višini razlike do minimalnega dohodka za takšno druţino (521,07 

EUR). Vsota teh dveh transferjev predstavlja skupini (neto) razpoloţljivi 

dohodek te druţine (635,38 EUR). Ob tem bo deleţna 90 % subvencije k ceni 

vrtca v višini 423,00 EUR mesečno. 

V primeru, da zasluţi eden od staršev povprečno slovensko bruto plačo, bo 

deleţen davčnega prihranka v višini 91,66 EUR mesečno in bo neto plača 

znašala 1.080,52 EUR (preglednica 7.5, varianta 3). To je ob enaki bruto plači 

nekoliko več kot v primeru enostarševske druţine, ker je zaposlena oseba v 

dvostarševski druţini upravičena do davčne olajšave za vzdrţevanega 

partnerja. Ker se pri odmeri otroškega dodatka pribliţno enak neto dohodek deli 

na tri druţinske člane, se bo ta druţina uvrstila v niţji dohodkovni razred kot 

enostarševska in bo prejemala 58,75 EUR otroškega dodatka. Iz istega razloga 

bo višja subvencija k ceni vrtca (70 % od cene programa ali 329,00 EUR). 
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Skupni (neto) razpoloţljivi dohodek te druţine bo znašal 1.139,27 EUR, 

posredni dohodek pa 329,00 EUR mesečno. 
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Preglednice 7.1–7.8: Enostarševske in dvostarševske družine: transferji, skupni dohodki in subvencije 
 
Primer 7.1: Druţino sestavljata ena odrasla oseba in predšolski otrok 

  
VARIANTA 1: DRUŢINA 
NIMA LASTNEGA 
DOHODKA 

VARIANTA 2: DRUŢINA 
IMA MINIMALNO PLAČO 

VARIANTA 3: DRUŢINA 
IMA POVPREČNO 
PLAČO 

VARIANTA 4: DRUŢINA IMA 
140%  POVPREČNE PLAČE 

Minimalni dohodek družine (1+0,8)*288,81 =519,86 (1,56+0,8)*288,81=681,59     

Plača (neto)     1.050,03 1.380,37 

Plača v višini minimalne plače   571,90     

Otroški dodatek 1 
Doh. razred do 18%    
114,31 

Doh. razred do 30 %  97,73 
Doh. razred do 64%    
30,44 

Doh. razred do 82%           
22,83 

Denarna socialna pomoč 519,86-114,31=405,55 11,96     

Zniţanje plačila vrtca 90% od 470 = 423,00 80% od 470 = 376,00 57% od 470 = 267,90 47% od 470 = 220,09 

SKUPAJ TRANSFERJEV 519,86 109,69 30,44 22,83 

SKUPAJ DOHODKOV 
(plača+transferji) 

519,86 681,59 1.080,47 1.403,20 

SKUPAJ SUBVENCIJ 423,00 376,00 267,90 220,90 
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Primer 7.2: Druţino sestavljata ena odrasla oseba in dijak (do 18 let) 

  
VARIANTA 1: DRUŢINA 
NIMA LASTNEGA 
DOHODKA 

VARIANTA 2: DRUŢINA IMA 
MINIMALNO PLAČO 

VARIANTA 3: DRUŢINA 
IMA POVPREČNO 
PLAČO 

VARIANTA 4: DRUŢINA IMA 
140%  POVPREČNE PLAČE 

Minimalni dohodek družine (1+0,99)*288,81 = 574,73 (1,56+0,99)*288,81=736,47     

Plača (neto)     1.050,03 1.380,37 

Plača v višini minimalne plače   571,90     

Otroški dodatek 1 (dijak) 
Doh. razred do 18%    
168,31 

Doh. razred do 30%  142,73 
Doh. razred do 64%  
43,44 

Doh. razred do 82%           
28,83 

Denarna socialna pomoč 406,42 21,84     

Subvencija malice  40,11 40,11 33,39 26,67 

Subvecija kosila 0 0 0 0 

Subvencija prevozov 17,00 10,20 5,78 2,38 

SKUPAJ TRANSFERJEV 574,73 164,57 43,44 28,83 

SKUPAJ DOHODKOV  
(plača+transferji) 

574,73 736,47 1.093,47 1.409,20 

SKUPAJ SUBVENCIJ 57,11 50,31 39,17 29,05 
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Primer 7.3: Druţino sestavljajo ena odrasla oseba, dijak (do 18 let) in osnovnošolec 

  
VARIANTA 1: DRUŢINA 
NIMA LASTNEGA 
DOHODKA 

VARIANTA 2: DRUŢINA IMA 
MINIMALNO PLAČO 

VARIANTA 3: 
DRUŢINA IMA 
POVPREČNO PLAČO 

VARIANTA 4: DRUŢINA IMA 
140%  POVPREČNE PLAČE 

Minimalni dohodek družine 
(1+0,99+0,7)*288,81 = 
776,90 

(1,56+0,99+0,7)*288,81=938,6
3 

    

Plača (neto)     1.083,18 1.436,32 

Plača v višini minimalne plače   571,90     

Otroški dodatek 1 (dijak) Doh. razred do 18%    168,31 Doh. razred do 30%  142,73 
Doh. razred do 42%  
85,75 

Doh. razred do 53%           
68,04 

Otroški dodatek 2 (osnovnošolski) Doh. razred do 18%    125,73 Doh. razred do 30%   108,04 
Doh. razred do 42%  
67,03 

Doh. razred do 53%   56,06 

Denarna socialna pomoč 482,86 115,96     

Subvencija malice (dijak) 40,11 40,11 40,11 33,39 

Subvencija prevozov (dijak) 17,00 10,20 10,20 5,78 

Subvencija malice (osnovnošolski) 12,78 12,78 12,78 8,33 

SKUPAJ TRANSFERJEV 776,90 366,73 152,78 124,10 

SKUPAJ DOHODKOV 
(plača+transferji) 

776,90 938,63 1.235,96 1.560,42 

SKUPAJ SUBVENCIJ 69,89 63,09 63,09 47,50 
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Primer 7.4: Druţino sestavljajo ena odrasla oseba, študent, dijak (do 18 let) in osnovnošolec 

  
VARIANTA 1: DRUŢINA NIMA 
LASTNEGA DOHODKA 

VARIANTA 2: DRUŢINA IMA 
MINIMALNO PLAČO 

VARIANTA 3: 
DRUŢINA IMA 
POVPREČNO 
PLAČO 

VARIANTA 4: DRUŢINA 
IMA 140%  POVPREČNE 
PLAČE 

Minimalni dohodek družine (1+0,7+0,99+0,7)*288,81=979,07 
(1,56+0,7+0,99+0,7)*288,81=1.140,
80 

    

Plača (neto)     1.138,48 1.529,64 

Plača v višini minimalne plače   571,90     

Otroški dodatek 1 (dijak) Doh. razred do 18%    168,31 Doh. razred do 30%  142,73 
Doh. razred do 42%  
85,75 

Doh. razred do 53%           
68,04 

Otroški dodatek 2 
(osnovnošolski) 

Doh. razred do 18%    125,73 Doh. razred do 30%   108,04 
Doh. razred do 42%  
67,03 

Doh. razred do 53%   
56,06 

Denarna socialna pomoč 685,03 318,13     

Drţavna štipendija (študent) 190,00 190,00 160,00 100 

Dodatek za veliko druţino 32,63 32,63 32,63 32,63 

Subvencionirana prehrana 
(študent) 

57,64 57,64 57,64 57,64 

Subvencionirani prevoz 
(študent) 

10,20 10,20 10,20 10,20 

Subvencija malice (dijak) 40,11 40,11 40,11 33,39 

Subvencija prevozov (dijak) 10,20 10,20 10,20 10,20 

Subvencija malice 
(osnovnošolski) 

12,78 12,78 12,78 8,33 

SKUPAJ TRANSFERJEV 1201,70 791,53 345,41 256,73 

SKUPAJ DOHODKOV 
(plača+transferji) 

1.201,70 1.363,43 1.483,89 1.786,37 

SKUPAJ SUBVENCIJ 130,93 130,93 130,93 119,76 
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Primer 7.5: Druţino sestavljajo dve odrasli osebi in predšolski otrok 

  

VARIANTA 1: 
DRUŢINA NIMA 
LASTNEGA 
DOHODKA 

VARIANTA 2: 
DRUŢINA IMA ENO 
MINIMALNO 
PLAČO 

VARIANTA 3: DRUŢINA 
IMA ENO POVPREČNO 
PLAČO 

VARIANTA 4: DRUŢINA 
IMA 140%  
POVPREČNE PLAČE 

VARIANTA 5: DRUŢINA 
IMA DVAKRAT 70%  
POVPREČNE PLAČE 

Minimalni dohodek družine 
(1+0,5+0,7)*288,8
1 =635,38 

(1,56+0,5+0,7)*288,
81=797,12 

    
(1,56+0,78+0,7)*288.81=87
7,98 

Plača (neto)     1.080,52 1.431,84 1.482,64 

Plača v višini minimalne 
plače 

  571,90       

Otroški dodatek 1 
Dohod. razred do 
18%   114,31 

Doh. razr. do 30 %  
97,73 

Doh. razred do 42%           
58,75 

Doh. razred do 53%           
48,04 

Doh. razred do 53%           
48,04 

Denarna socialna pomoč 
635,38-
97,73=521,07 

127,49       

Zniţanje plačila vrtca 
90% od 470 = 
423,00 

80% od 470 = 
376,00 

70% od 470 = 329,00 65% od 470 = 305,50 65% od 470 = 305,50 

SKUPAJ TRANSFERJEV 635,38 225,22 58,75 48,04 48,04 

SKUPAJ DOHODKOV  
(plača + transferji) 

635,38 797,12 1.139,27 1.479,88 1.530,68 

SKUPAJ SUBVENCIJ 423,00 376,00 329,00 305,50 305,50 
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Primer 7.: Druţino sestavljajo dve odrasli osebi in dijak (do 18 let) 

  

VARIANTA 1: 
DRUŢINA NIMA 
LASTNEGA 
DOHODKA 

VARIANTA 2: DRUŢINA 
IMA MINIMALNO 
PLAČO 

VARIANTA 3: DRUŢINA 
IMA POVPREČNO PLAČO 

VARIANTA 4: 
DRUŢINA IMA 
140%  
POVPREČNE 
PLAČE 

VARIANTA 5: DRUŢINA 
IMA DVAKRAT 70%  
POVPREČNE PLAČE 

Minimalni dohodek družine 
(1+0,5+0,89)*288,81 
= 690,26 

(1,56+0,5+0,89)*288,81=
851,99 

      

Plača (neto)     1.050,03 1.431,84 1.482,64 

Plača v višini minimalne 
plače 

  571,90       

Otroški dodatek 1 (dijak) 
Doh. razred do 18%          
168,31 

Doh. razred do 30%          
142,73 

Doh. razred do 42%           
85,75 

Doh. razred do 53%          
68,04 

Doh. razred do 64%          
43,44 

Denarna socialna pomoč 521,95 137,36       

Subvencija malice  40,11 40,11 40,11 33,39 33,39 

Subvecija kosila 0 0 0 0   

Subvencija prevozov 17,00 17,00 10,20 10,20 10,20 

SKUPAJ TRANSFERJEV 690,26 280,09 85,75 68,04 43,44 

SKUPAJ DOHODKOV  
(plača + transferji) 

690,26 851,99 1.135,78 1.499,88 1.526,08 

SKUPAJ SUBVENCIJ 57,11 57,11 50,31 43,59 43,59 
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Primer 7.7: Druţino sestavljajo dve odrasli osebi, dijak (do 18 let) in osnovnošolec 

  
VARIANTA 1: DRUŢINA 
NIMA LASTNEGA 
DOHODKA 

VARIANTA 2: DRUŢINA 
IMA MINIMALNO PLAČO 

VARIANTA 3: DRUŢINA 
IMA POVPREČNO PLAČO 

VARIANTA 4: 
DRUŢINA IMA 
140%  
POVPREČNE 
PLAČE 

VARIANTA 5: DRUŢINA 
IMA DVAKRAT 70%  
POVPREČNE PLAČE 

Minimalni dohodek 
družine 

(1+0,5+0,89+0,6)*288,8
1 = 863,54 

(1,56+0,5+0,89+0,6)*288,
81=1.025,28 

      

Plača (neto)     1.113,68 1.487,79 1.515,79 

Plača v višini minimalne 
plače 

  571,90       

Otroški dodatek 1 (dijak) 
Doh. razred do 18%          
168,31 

Doh. razred do 18%          
168,31 

Doh. razred do 30%        
142,73 

Doh. razred do 
42%          85,75 

Doh. razred do 42%          
85,75 

Otroški dodatek 2 
(osnovnošolski) 

Doh. razred do 18%  
125,73 

Doh. razred do 30%  
108,04 

Doh. razred do 36%  83,25 
Doh. razred do 
42%   67,03 

Doh. razred do 42%   
67,03 

Denarna socialna pomoč 569,50 177,03       

Subvencija malice (dijak) 40,11 40,11 40,11 33,39 33,39 

Subvencija prevozov 
(dijak) 

17,00 17,00 10,20 10,20 10,20 

Subvencija malice 
(osnovnošolski) 

12,78 12,78 12,78 8,33 8,33 

SKUPAJ 
TRANSFERJEV 

863,54 453,38 225,98 152,78 152,78 

SKUPAJ DOHODKOV  
(plača + transferji) 

863,54 1.025,28 1.339,66 1.640,57 1.668,57 

SKUPAJ SUBVENCIJ 69,89 69,89 63,09 51,92 51,92 
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Primer 7.8: Druţino sestavljajo dve odrasli osebi, študent, dijak (do 18 let) in osnovnošolec 

  
VARIANTA 1: DRUŢINA 
NIMA LASTNEGA 
DOHODKA 

VARIANTA 2: DRUŢINA 
IMA MINIMALNO PLAČO 

VARIANTA 3: 
DRUŢINA IMA 
POVPREČNO 
PLAČO 

VARIANTA 4: 
DRUŢINA IMA 140%  
POVPREČNE PLAČE 

VARIANTA 5: DRUŢINA 
IMA DVAKRAT 70%  
POVPREČNE PLAČE 

Minimalni dohodek 
družine 

(1+0,5+0,6+0,89+0,6)*288,
81=1.036,83 

(1,56+0,5+0,6+0,89+0,6)*2
88,81=1.198,56 

      

Plača (neto)     1.164,51 1.560,26 1.546,29 

Plača v višini minimalne 
plače 

  571,90       

Otroški dodatek 1 (dijak) 
Doh. razred do 18%          
168,31 

Doh. razred do 18%          
168,31 

Doh. razred do 30%        
142,73 

Doh. razred do 42%          
85,75 

Doh. razred do 42%          
85,75 

Otroški dodatek 2 
(osnovnošolski) 

Doh. razred do 18%  
125,73 

Doh. razred do 30%  
108,04 

Doh. razred do 36%  
83,25 

Doh. razred do 42%   
67,03 

Doh. razred do 42%   
67,03 

Denarna socialna pomoč 742,79 350,31       

Drţavna štipendija 
(študent) 

190,00 190,00 190,00 160,00 160,00 

Dodatek za veliko 
druţino 

32,63 32,63 32,63 32,63 32,63 

Subvencionirana 
prehrana (študent) 

57,64 57,64 57,64 57,64 57,64 

Subvencionirani prevoz 
(študent) 

17,00 17,00 10,20 10,2 10,2 

Subvencija malice (dijak) 40,11 40,11 40,11 40,11 40,11 

Subvencija prevozov 
(dijak) 

17,00 17,00 10,20 10,20 10,20 

Subvencija malice 
(osnovnošolski) 

12,78 12,78 12,78 12,78 12,78 

SKUPAJ TRANSFERJEV 1259,46 849,29 415,98 345,41 345,41 

SKUPAJ DOHODKOV  
(plača + transferji) 

1.259,46 1.421,19 1.613,12 1.905,67 1.891,70 

SKUPAJ SUBVENCIJ 144,53 144,53 130,93 130,93 130,93 
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Slike 7.1–7.4 povzemajo glavne elemente predhodnih preglednic tako, da primerjajo 

enostarševske in dvostarševske druţine z enakim številom in enakimi starostnimi 

razredi otrok. Ena od treh krivulj za vsak tip druţine kaţe vsoto transferjev. Druga 

krivulja kaţe neto dohodke, ki so vsota neto plač(e) (te se ob enaki bruto plači 

razlikujejo zaradi davčnih prihrankov) in transferjev (otroških dodatkov, denarne 

socialne pomoči in drţavne štipendije). Tretja krivulja kaţe vsoto subvencij k cenam 

storitev (predšolske vzgoje in varstva, malice za dijake in učence,43 študentske 

prehrane ter prevozov študentov in dijakov). 

Pri vseh tipih druţin je očitno strmo padanje vsote transferjev z naraščanjem lastnega 

zasluţka, kar je predvsem posledica niţanja oz. neupravičenosti do denarne socialne 

pomoči ţe na razmeroma nizki ravni bruto plač. Transferji, ki jih prejemajo 

dvostarševske druţine, so pri enaki bruto plači višji od tistih, ki jih prejemajo 

enostarševske druţine, (razlika med vijoličasto in temnejšo modro krivuljo) zaradi 

prisotnosti drugega od staršev iz zato niţjega dohodka na člana druţine44. Transferji 

(od katerih pribliţno polovico predstavlja štipendija za študenta) ostajajo pomemben 

del skupnega neto dohodka za druţine s študentom, dijakom in osnovnošolcem tudi 

pri višjih druţinskih dohodkih. 

Zaradi višjih transferjev - in še dodatno zaradi razlik v davčnem prihranku - je ob 

enaki višini bruto plač(e) višji tudi skupni neto dohodek dvostarševske kot 

enostarševske druţine (razlika med svetlejšo modro in rdečo krivuljo).  

Najvišji zneski subvencij so v zvezi s predšolskim otrokom. Zniţanje plačila vrtca je 

zelo visoko za druţine z nizkimi dohodki, ostaja pa pomembno visoko (47 % od cene) 

tudi v enostarševski druţini z enim predšolskim otrokom in zasluţkom v višini 140 % 

povprečne bruto plače. 

 

 

                                                           
43

 Zaradi zelo nizkega dohodkovnega cenzusa učenci iz izbranih tipičnih druţin niso upravičeni do 
subvencioniranega kosila. 
44

 Vzrok je tudi v tem, da je višina socialnih transferjev, ki so odvisni od dohodka (in premoţenja) 
druţine, določena glede na povprečni dohodek na druţinskega člana, ta pa je v dvostarševskih 
druţinah ob istem številu otrok niţji kot v enostarševskih druţinah. S tem se zanemarja ekonomija 
obsega pri potrošnji v veččlanskih gospodinjstvih. Dvostarševske druţine so ob višji ţivljenjski ravni 
upravičene do enake višine transferjev kot enostarševske druţine z niţjo ţivljenjsko ravnijo. 
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Slika 7.1: Enostarševska in dvostarševska družina s predšolskim otrokom: transferji, 

skupni dohodki in subvencije (EUR mesečno) 

 
Opombe: 1. Skupni neto dohodki so vsota neto plač in prejetih transferjev. 
    2. V legendi pomeni številka 1 enostarševsko druţino, številka 2 pa dvostarševsko. 
 
 

Slika 7.2: Enostarševska in dvostarševska družina z dijakom: transferji, skupni 

dohodki in subvencije (EUR mesečno) 

 
Opombe: 1. Skupni neto dohodki so vsota neto plač in prejetih transferjev. 
    2. V legendi pomeni številka 1 enostarševsko druţino, številka 2 pa dvostarševsko. 
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Slika 7.3: Enostarševska in dvostarševska družina z dijakom in osnovnošolcem: 

transferji, skupni dohodki in subvencije (EUR mesečno) 

 
Opombe: 1. Skupni neto dohodki so vsota neto plač in prejetih transferjev. 
    2. V legendi pomeni številka 1 enostarševsko druţino, številka 2 pa dvostarševsko. 
 
 

Slika 7.4: Enostarševska in dvostarševska družina s študentom, dijakom in 

osnovnošolcem: transferji, skupni dohodki in subvencije (EUR mesečno) 

Opombe: 1. Skupni neto dohodki so vsota neto plač in prejetih transferjev. 
    2. V legendi pomeni številka 1 enostarševsko druţino, številka 2 pa dvostarševsko. 
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Pričujoča primerjava ne zajema vseh elementov, ki določajo ekonomski poloţaj 

druţin. Na dohodkovni strani smo upoštevali samo tekoče dohodke in ne tudi 

prihrankov in (odplačil) posojil. Na stroškovni strani nismo primerjali ţivljenjskih 

stroškov druţin z enim ali z dvema odraslima osebama. Nismo se dotaknili stroškov 

stanovanja: najemnine, obratovalnih stroškov, tekočega in morda tudi investicijskega 

vzdrţevanja oz. investicij(e). Upoštevanje teh in drugih relevantnih elementov bi 

terjalo raziskavo veliko večjega obsega. Zato je treba dobljene rezultate razumeti in 

interpretirati v okviru navedenih predpostavk. 
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8 NEMATERIALNI VIDIK REVŠČINE IN SOCIALNE IZKLJUČENOSTI 

ENOSTARŠEVSKIH DRUŢIN 

Namen tega poglavja je preučiti, v kolikšni meri se iz vidika nematerialne revščine in 

socialne izključenosti poloţaj enostarševskih druţin z otroki razlikuje od poloţaja 

dvostarševskih druţin z otroki. Pri tem smo bili pozorni na naslednje vsebinske 

sklope: 

 subjektivno doţivljanje revščine, 

 zdravstveno stanje članov druţine, 

 socialne opore. 

Pridobljene ugotovitve predstavljajo dopolnitev materialnemu vidiku revščine in 

socialne izključenosti enostarševskih ter dvostarševskih druţin z otroki. Razumeti jih 

moramo bolj kot ilustrativen prikaz kakovosti ţivljenja izbranih tipov druţin, saj (kot 

smo poudarili ţe v poglavju Metodologija) ne temeljijo na reprezentativnem vzorcu, 

na osnovi katerega bi lahko sklepali na celotno populacijo. Gre za sekundarno 

analizo podatkov, ki so bili prvotno namenjeni potrebam raziskave »Revščina in 

socialna izključenost med druţinami z otroki - materialni in nematerialni obraz 

revščine« (Črnak Meglič idr., 2009) in so reprezentativni za prvih pet dohodkovnih 

razredov otroškega dodatka45. Uporabljeni in statistično ponovno obdelani podatki pa 

vendarle nudijo pomembne informacije o doţivljanju revščine in socialne izključenosti 

enostarševskih in dvostarševskih druţin z otroki, tako v okviru zdravja kot socialnih 

opor, in kot taki prispevajo k zaokroţenemu vpogledu v obravnavano tematiko, saj je 

materialna prikrajšanost zgolj en del zgodbe o revščini in socialni izključenosti teh 

druţbenih skupin.  

 
8.1 Subjektivno doţivljanje revščine 

Anketirani v splošnem ocenjujejo svoje ţivljenje kot ne slabo ne dobro in pri tem med 

posameznimi tipi druţin ne prihaja do večjih razhajanj (enostarševske druţine: AS = 

3,1; Mo = 3; dvostarševske druţine: AS = 3,3; Mo = 3). Zanimivo je, da po mnenju  

vprašanih njihovi otroci v povprečju doţivljajo razmere, v katerih ţivijo, kot dobre (kar 

je ena ocena višje kot so jo pri svoji splošni oceni ţivljenjske situacije podali starši). 

                                                           
45

 Za podrobnejši opis uporabljene metodologije glej tretje poglavje. 
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Moţna pojasnila glede tega, zakaj prihaja do razlik v percepciji ţivljenjske situacije 

odraslih in otrok, bi lahko pripisali fenomenu otrokocentričnosti (glej več o tem v Švab 

2001; Rener 2002; Ule in Kuhar 2003).   

Otrokom, ki prihajajo iz dvostarševskih druţin se godi nekoliko bolje (AS = 3,9, Mo = 

4) kot otrokom iz enostarševskih druţin (AS = 3,3; Mo = 4). Na to kaţejo tudi 

statistično pomembne razlike med ocenami trenutnega ţivljenjskega poloţaja otrok 

enostarševskih in otrok dvostarševskih druţin (t = 0,837; sig. = 0,004) (glej sliko 8.1).  

 
Slika 8.1: Ocena trenutnega življenjskega položaja (odgovori na lestvici od 1-zelo 

slabo do 5-zelo dobro) 

 

 
Anketirani, ki so svojo trenutno ţivljenjsko situacijo ocenili kot slabo oz. zelo slabo, 

poglavitne razloge za obstoječe stanje pripisujejo temu, da so drugi imeli boljše 

izhodiščne pogoje ter prenizki plači. Med pomembnejšimi dejavniki izpostavljajo še 

to, da niso imeli sreče v ţivljenju oz. niso imeli priloţnosti v ţivljenju ter temu, da se 

niso imeli moţnost šolati. Opazimo lahko, da tisti, ki prihajajo iz dvostarševskih druţin 

v primerjavi z vprašanimi iz enostarševskih druţin, razloge za razmere, v katerih se 

nahajajo, v večji meri pripisujejo materialnim dejavnikom. Povezujejo jih predvsem s 

prenizko plačo (dvostarševska druţina: 81,1 %; enostarševska druţina: 78,6 %), s 

pomanjkanjem moţnosti šolanja (dvostarševska druţina: 58,3 % enostarševska 

druţina: 42,9 %), z drugimi dejavniki (dvostarševska druţina: 25,0 % enostarševska 

druţina: 14,3 %) in s prenizko pokojnino, ki jo navaja 20,6 % anketiranih iz 

dvostarševskih druţin in nihče od anketiranih iz enostarševskih druţin. Na drugi 

strani pa enostarševske druţine v primerjavi z dvostarševskimi druţinami poglavitne 

razloge za svoj poloţaj pripisujejo predvsem dejavnikom kot so: »drugi so imeli boljše 
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izhodiščne pogoje« (enostarševska druţina: 84,6 %; dvostarševska druţina: 65,5 %), 

»nisem imel sreče v ţivljenju« (enostarševska druţina: 76,9 %; dvostarševska 

druţina: 45,5 %, kjer med odgovori obstaja mejna statistična razlika: X2 = 3,722; sig. 

= 0,054), »nisem imel priloţnosti« (enostarševska druţina: 69,2 % dvostarševska 

druţina: 64,7 %), »nimam sluţbe« (enostarševska druţina: 35,7 % dvostarševska 

druţina: 27,0 %), bolj kot dvostarševske druţine pa tudi krivijo sebe za obstoječo 

situacijo (enostarševska druţina: 9,1 %; dvostarševska druţina: 5,9 %) (glej sliko 

8.2). 

 
Slika 8.2: Glavni razlogi za slabe oz. zelo slabe razmere (v %); prikazani so le 

odgovori »da« 

 

 
Za oba tipa druţin velja, da se trenutna ţivljenjska situacija vprašanih ne razlikuje 

bistveno od razmer, v katerih so ţiveli kot otroci, pri tem pa statistično pomembne 

razlike med odgovori (t = 0,203; sig. = 0,015) kaţejo na to, da so anketirani iz 

enostarševskih druţin odraščali v nekoliko boljših razmerah (AS = 2,9; Mo = 3) kot 

anketirani, ki prihajajo iz dvostarševskih druţin (AS = 3,3; Mo = 3) (glej sliko 8.3). Za 

interpretacijo tega rezultata bi bilo, v okviru nadaljnjih raziskav, smiselno preveriti 

razloge za obstoj omenjenih razlik. 
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Slika 8.3: Ocena življenjskih razmer v  izvorni družini (odgovori na lestvici od 1-veliko 

boljše do 5-slabše) 

 

 
Ne glede na tip druţine se poloţaj anketiranih po njihovem mnenju v zadnjih petih 

letih ni bistveno spremenil in ostaja enak tako za dvostarševske druţine (AS = 3,4; 

Mo = 3) kot za enostarševske druţine (AS = 3,4, Mo = 2).  

Za oba tipa druţin velja, da se počutita najbolj prikrajšana na področju denarja in 

materialnih dobrin. V nekoliko manjši meri anketirani izpostavljajo področja, ki se 
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(z izjemo čustvenih in osebnih stisk), ki je povezano z denarjem (enostarševska 

druţina: 75,0 %; dvostarševska druţina: 68,0 %), materialnimi dobrinami 

(enostarševska druţina 48,7 %, dvostarševska druţina: 31,1 %), zaposlitvijo 
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dvostarševske druţine46. To je še posebej razvidno iz  odgovorov, ki se nanašajo na 

področje denarja in stanovanjskih razmer. 

Dvostarševske druţine pa se bolj kot enostarševske druţine počutijo prikrajšane na 

nematerialnem področju ţivljenja, kot je zdravje (dvostarševska druţina: 23,3 %; 

enostarševska druţina: 19,7 %), poklic oz. izobrazba (dvostarševska druţina 12,0 %; 

enostarševska druţina: 9,2) in prijateljski ter drugi stiki (dvostarševska druţina 6,8 %; 

enostarševska druţina: 1,3 %) (glej sliko 8.4). 

 
Slika 8.4: Področja prikrajšanosti (v %); več možnih odgovorov 

 

 
V splošnem so tako anketiranci iz enostarševskih druţin kot anketiranci iz 

dvostarševskih druţin zadovoljni sami s seboj in čutijo, da so vredni enako kot drugi  

ter da stvari lahko naredijo enako dobro kot drugi. Vendar pa vprašani iz 

enostarševskih druţin v večji meri kot vprašani iz dvostarševskih druţin čutijo, da ne 

morejo biti ponosni na veliko stvari (enostarševska druţina:  21,9 %; dvostarševska 

druţina: 14,4 %), poleg tega pa se tudi bolj nagibajo k občutku, »da so zguba«, v 

primerjavi z dvostarševskimi druţinami (enostarševska druţina:  8,0 %; 

                                                           
46

 Zaradi narave vprašanja, na katerega je moţnih več odgovorov, statistično značilnih razlik med 
odgovori nismo testirali. 
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dvostarševska druţina: 2,9 %, kjer gre za mejne statistično pomembne razlike med 

odgovori: X2 = 3,565; sig. = 0,059) (glej sliko 8.5). Podatek bi lahko nakazoval na 

slabšo samopodobo anketiranih iz enostarševskih druţin, kar bi bilo v povezavi z 

vplivom na vzgojo otrok, v prihodnosti smiselno podrobneje raziskati. 

 

Slika 8.5: Zadovoljstvo s samim seboj (v %); prikazani so le odgovori »da« 

 

 
Večina anketiranih ima občutek, da lahko izboljšajo svoje ţivljenje, pri tem pa so tisti, 

ki prihajajo iz enostarševskih druţin (84,4 %) malenkost bolj optimistični v primerjavi 

z anketiranci iz dvostarševskih druţin (81, 2 %) (glej sliko 8.6). 

 
Slika 8.6: Občutek o možnostih izboljšanja svojega življenja (v %) 
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zadostuje za doseganje ţelene ţivljenjske ravni in zato bolj kot dvostarševske 

druţine menijo, da bi potrebovali dodatno delo za zasluţek (enostarševska druţina: 

71,2 %; dvostarševska druţina: 44,8 %), kjer se kaţejo tudi statistično pomembne 

razlike med odgovori (X2 = 16,378; sig. = 0,000) ter zaposlitev oz. prezaposlitev 

(enostarševska druţina: 57,5 %; dvostarševska druţina: 53,2 %). Podobno lahko 

razloţimo tudi statistično pomembne razlike (X2 = 43,191; sig. = 0,000) med odgovori 

enostarševskih in dvostarševskih druţin, ki se nanašajo na to, da bi sprememba 

zakonskega stanu (enostarševska druţina: 25,4 %; dvostarševska druţina: 3,0 %) 

vplivala na kakovostnejše ţivljenje, kjer gre najverjetneje za spremembe, povezane s 

poroko ali kohabitacijo, kar posledično pomeni en dohodek več. Ni pa zanemarljivo 

tudi dejstvo, da druga odrasla oseba lahko prevzame del bremena vzgoje otrok in 

olajša usklajevanje druţinskih in delovnih obveznosti, kar je pri enostarševskih 

druţinah, kjer je starš praviloma sam odgovoren za pokrivanje številnih obveznosti, 

velikega pomena. Med pomembnejše dejavnike, ki bi lahko pomagali h 

kakovostnejšemu ţivljenju, enostarševske druţine (bolj kot dvostarševske druţine) 

prištevajo še preselitev v drug kraj (enostarševska druţina: 16,2 %; dvostarševska 

druţina:  12,5 %) in druge dejavnike (enostarševska druţina: 18,6 %; dvostarševska 

druţina: 10,5 %). Dvostarševske druţine pa v primerjavi z enostarševskimi druţinami 

večjo teţo pripisujejo izobraţevanju oz. prekvalifikaciji (dvostarševska druţina: 48,5 

%; enostarševska druţina: 44,3 %) in osamosvojitvi otrok (dvostarševska druţina: 

32,5 %; enostarševska druţina: 25,4 %), v večji meri pa tudi menijo, da se za 

izboljšanje poloţaja ne da nič storiti (dvostarševska druţina: 11,1 %; enostarševska 

druţina: 4,6 %) (glej sliko 8.7). 
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Slika 8.7: Ocena dejavnikov vplivanja na kakovostnejše življenje (v %); prikazani so 

le odgovori »da« 

 

 

8.2 Zdravstveno stanje članov druţine 

Anketirani v povprečju ocenjujejo svoje zdravstveno stanje kot dobro (AS = 3,8) in 

med posameznim tipom druţine ne prihaja do razlik. Podobno velja tudi za 

zdravstveno stanje otrok (AS = 4,3) (glej sliko 8.8). 

 
Slika 8.8: Ocena zdravstvenega stanja (odgovori na lestvici od 1-zelo slabo do 5-zelo 

dobro) 
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dvostarševskih druţin. Podatki kaţejo, da je petina oseb, iz slednjega tipa druţin, 

pogosto bolnih oz. ima kronično bolezen, medtem ko je ta deleţ za enostarševske 

osebe nekoliko niţji in znaša 16 %. Zdravstveno stanje otrok glede obravnavanega 

pokazatelja zdravja ne odstopa bistveno od zdravja odraslih oseb, prav tako pa do 

opaznejših razlik tudi ne prihaja med otroki samimi, če jih primerjamo glede na tip 

druţine iz katere prihajajo (glej sliko 8.9).  

Rezultati torej kaţejo, da v kolikor se naslonimo na podatke o splošni oceni 

zdravstvenega stanja, starši in otroci iz enostarševskih druţin niso nič bolj ogroţeni 

kot anketirani in njihovi otroci iz dvostarševskih druţin. Pri vprašanjih o vrsti pogostih 

bolezni pa prihaja pri odgovorih anketiranih iz enostarševskih in dvostarševskih 

druţin do nezanemarljivih razlik, čeprav se te niso izkazale za statistično pomembne. 

 

Slika 8.9: Pogostost bolezni oz. kroničnih bolezni (v %)  

 

 

Med najpogostejšimi boleznimi anketirani izpostavljajo predvsem kostno mišične 
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vir bolečin in funkcionalnih omejitev, prvi bolezenski vzrok za odsotnost z dela in 

najpogostejši vzrok trajno zmanjšane moţnosti za pridobitno delo. Omenjena vrsta 

bolezni gibal oz. teţav je pogostejša pri posameznikih z niţjim socialno-ekonomskim 

poloţajem, kar je povezano z večjimi telesnimi obremenitvami na delovnem mestu, 

pomemben pomen pa ima tudi psihosocialni poloţaj v poklicu.  

16,0 

21,0 

15,3 

14,0 

84,0 

79,0 

84,7 

86,0 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

anketiranec enostarševska družina 

anketiranec dvostarševska družina 

otroci enostarševska družina 

otroci dvostarševska družina 

da 

ne 



 

 95 

Do največjih razlik47 med posameznima tipoma druţin prihaja pri boleznih, povezanih 

s teţavami v duševnem zdravju, ki so značilne za dobro desetino dvostarševskih 

druţin in katerih deleţ je neprimerno višji pri enostarševskih druţinah (58,3 %). 

Podatek je zaskrbljujoč in nedvomno terja razmislek o moţnih ukrepih za odpravo 

neenakosti v zdravju med izbranima tipoma druţin. Duševno zdravje je namreč eden 

izmed pokazateljev neenakosti v zdravju, ki je najpogosteje povezan s slabimi 

socialnimi odnosi, brezposelnostjo, slabšimi delovnimi pogoji, ekonomskimi teţavami, 

ipd. (Buzeti idr. 2011, 51).  

Sledijo še gastroenteriološke bolezni (enostarševska druţina: 25,0 %; dvostarševska 

druţina: 12,1 %), invalidnost (enostarševska druţina: 25,0 %; dvostarševska druţina: 

25,8 %), druge bolezni (enostarševska druţina: 25,0 %; dvostarševska druţina: 18,2 

%) in bolezni ledvic in sečil (enostarševska druţina: 16,7 %; dvostarševska druţina: 

7,6 %). Ostale bolezni so, z izjemo srčnoţilnih bolezni, ki so značilne za četrtino 

anketiranih iz dvostarševskih druţin, zastopane v manjši meri (glej sliko 8.10). 

Slika 8.10: Vrsta pogostih oz. kroničnih bolezni – odrasli (v %); možnih več 

odgovorov  
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 Zaradi narave vprašanja, na katerega je moţnih več odgovorov, statistično značilnih razlik med 

odgovori nismo testirali. 
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V splošnem so otroci iz dvostarševskih druţin bolj podvrţeni pogostim oz. kroničnim 

boleznim kot pa otroci iz enostarševskih druţin. Oboji sicer najpogosteje obolevajo za 

boleznimi pljuč, kot so tuberkuloza, astma, bronhitis, ipd in drugimi boleznimi, vendar 

so pljučne bolezni pogostejše med otroki iz enostarševskih druţin, ki so značilne za 

več kot polovico teh otrok (in za dobro tretjino dvostarševskih otrok). To bi lahko 

povezali s slabšim stanovanjskimi razmerami, v katerih ţivijo enostarševske druţine, 

kar se ujema tudi s prikazanimi podatki v pričujoči raziskavi, ko govorimo o 

prikrajšanosti na področju stanovanjskih razmer (glej str. 89). 

Situacija je na področju drugih bolezni diametralno nasprotna. Med različnimi 

oblikami pogostih oz. kroničnih bolezni so za otroke iz enostarševskih druţin značilne 

še invalidnost, bolezni ušes, nosu in grla in srčnoţilne bolezni. Vse naštete bolezni 

so, z izjemo bolezni ušes, nosu in grla, med omenjeno skupino otrok zastopane v 

večji meri kot pri otrocih iz dvostarševskih druţin, medtem ko so ostale bolezni 

(kostno mišične, gastroenteriološke, bolezni ledvic ali sečil, sladkorna in poškodbe ali 

zastrupitve) značilne predvsem za otroke iz dvostarševskih druţin48 (glej sliko 8.11). 

 

Slika 8.11: Vrsta pogostih oz. kroničnih bolezni – otroci (v %); možnih več odgovorov  
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Najpogosteje, v več kot tretjini primerov, anketirani iz obeh tipov druţin obiščejo 

zdravnika enkrat do dvakrat na leto oz. tri do sedemkrat na leto (glej sliko 8.12). 

Podobno velja tudi za otroke. 

Slika 8.12: Pogostost obiskovanja zdravnika (v %) 
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zdravstvenih pravic, saj morajo določene storitve, ki jih potrebujejo, doplačati, kar 

predstavlja finančno breme druţinam. 

 
Slika 8.13: Dopolnilno zdravstveno zavarovanje (v %) 
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vrstami izdatkov so anketirani obremenjeni v manjši meri, enostarševske druţine še 

celo nekoliko manj kot dvostarševske druţine (glej sliko 8.14). 

 
Slika 8.14: Vrste izdatkov (v %); prikazani so le odgovori »da«  
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Struktura omreţij obeh tipov druţin kaţe na to, da anketirani navajajo največ oseb pri 

opori v primeru druţenja, ki smo jo merili z vprašanjem o tem, s kom se običajno 

druţijo, se pravi, da se obiščejo, gredo skupaj na izlet ali na večerjo in podobno. Pri 

tem se anketirani iz dvostarševskih druţin v povprečju druţijo s šestimi osebami, 

medtem ko je za dvostarševske druţine značilno manjše omreţje druţenja, saj se v 

povprečju druţijo s štirimi do petimi osebami. Večinoma gre za prijatelje, s katerimi 

se druţi 55,1 % anketirancev iz enostarševskih druţin in 42,1 % anketirancev iz 

dvostarševskih druţin. Slednji med opornimi člani pogosto navajajo tudi druge 

sorodnike (19,7 %), iz česar sledi, da je njihova sestava omreţja nekoliko bolj 

heterogena kot to velja za omreţja enostarševskih druţin, ki imajo izrazito prijateljska 

omreţja druţenja.  

Na področju emocionalne opore, ki smo jo merili z vprašanjem o tem s kom se 

običajno pogovorijo o pomembnih osebnih stvareh, na primer kadar se s kom sprejo, 

imajo teţave na delovnem mestu in podobno, se kot pomemben vir opore pri 

enostarševskih druţinah prav tako izkaţejo prijatelji (41,9 %), poleg njih pa tudi starši 

(19,9 %). Pri dvostarševskih druţinah pa prijatelji predstavljajo nekoliko manj 

pomembno oporo  (vendar še vedno pomembno – 29,6 %), saj se po emocionalno 

oporo pogosteje obračajo k partnerjem (32,0 %). Ti so pri omenjenemu tipu druţine 

pomemben vir socialne opore tudi v primeru, ko se jih loti hujša bolezen ali so na 

splošno oslabeli in ne morejo zapustiti stanovanja, da bi šli na primer po nakupih v 

trgovino ali po zdravila v lekarno. Redkeje pa se v tem primeru k partnerjem zatečejo 

anketirani iz enostarševskih druţin49. Ti se, kadar potrebujejo oporo v primeru 

bolezni, najpogosteje naslonijo na pomoč svojih otrok (23,7 %), prijateljev (22,9 %) in 

staršev (23,7 %). Slednji so močan vir opore anketiranih, tako glede opore v primeru 

občasnega varstva otrok, finančne opore (torej ko potrebujejo večjo vsoto denarja) in 

materialne opore. To velja za oba tipa druţin, izraziteje pa se kaţe pri enostarševskih 

druţinah, ki imajo pri navedenih vrstah opore dokaj homogena omreţja vezana na 

starše, z izjemo finančne opore. Pri tej opori imajo za anketirane iz enostarševskih 

druţinpoleg staršev (50,6 %) pomembno vlogo tudi prijatelji (19,3 %) Na drugi strani 

pa so omreţja opore pri dvostarševskih druţinah v manjši meri osredinjena okrog 

opore, ki jo nudijo starši, kadar potrebujejo občasno varstvo svojega otroka, finančno 

                                                           
49

 Glede na opredelitev enostarševskih druţin, ki smo jo predstavili v poglavju Metodologija, gre pri 
tem za (nekdanje) partnerje, s katerimi anketirani iz enostarševskih druţin ne ţivijo skupaj. 
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oporo ali pa materialno podporo. Na tem mestu imajo pri dvostarševskih druţinah 

namreč pomembno vlogo tudi drugi sorodniki.  

Med osebami, ki sestavljajo neformalni oporni krog, pa so nezanemarljivi tudi 

sosedje, na katere se tako enostarševske kot dvostarševske druţine najpogosteje 

obračajo predvsem zaradi manjših hišnih opravil (npr. zaradi laţjih gospodinjskih 

opravilih) ali pa kadar si sposodijo kakšno stvar (npr. kakšno orodje). Pri tej obliki 

opore so socialna omreţja pri obeh tipih druţin skoncentrirana na triado starši-sosed-

prijatelj (glej preglednico 8.1). 

 
Preglednica 8.1: Struktura omrežja po posameznih vrstah opore in tipih družin  

(N50 = 392); v %  

 
druţenje 
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primeru 
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finančna 
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enostarševska družina 

partner ali 
nekdanji 
partner 

1,6 2,9 5,3 4,6 3,6 3,6 7,0 

starši (oče ali 
mati) 

8,3 19,9 23,7 27,5 56,0 50,6 63,2 

brat, sestra 9,1 11,0 11,5 16,5 13,1 18,1 10,5 

otrok 7,1 7,4 23,7 4,6 1,2 2,4 1,8 

drug sorodnik 8,7 6,6 2,3 7,3 13,1 3,6 10,5 

sodelavec ali 
nekdanji 
sodelavec 

1,6 1,5 0,8 1,8 / 1,2 / 

sosed ali 
nekdanji sosed 

5,5 4,4 8,4 18,3 4,8 1,2 / 

prijatelj 55,1 41,9 22,9 18,3 7,1 19,3 7,0 

znanec 0,4 / 0,8 0,9 / / / 

drugo 2,8 4,4 0,8 / 1,2 / / 

N
51

 254 136 131 109 84 83 57 

 
dvostarševska družina 

partner 4,5 32,0 31,6 7,9 4,1 3,4 9,5 

starši (oče ali 
mati) 

8,5 9,3 15,1 19,3 40,8 35,6 41,6 

brat, sestra 10,0 6,9 5,6 8,5 6,8 14,9 7,3 

otrok 4,9 5,5 19,2 3,5 1,1 3,1 3,6 

se nadaljuje 
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 Število vseh anketiranih. 
51

 Skupno število alterjev, ki so jih kot člane omreţja navedli anketirani iz enostarševskih druţin. 
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druţenje 

emocionalna 
opora 

opora v 
primeru 
bolezni 

opora v 
primeru 
manjših 
hišnih 
opravil 

opora v 
primeru 
varstva 
otrok 

finančna 
opora 

materialna 
podpora 

 
dvostarševska družina 

drug sorodnik 19,7 9,1 10,1 17,1 30,5 22,5 23,4 

sodelavec ali 
nekdanji 
sodelavec 

2,5 3,5 0,4 0,3 / 1,6 1,5 

sosed ali 
nekdanji sosed 

7,8 3,8 3,4 21,8 5,4 3,1 5,1 

prijatelj 42,1 29,6 14,4 21,3 10,3 15,4 8 

znanec 0,2 0,4 0,1 0,2 0,3 0,3 / 

drugo / / / 0,2 0,8 / / 

N
52

 1301 551 685 599 373 382 137 

 

Neformalna pomoč (osebe) je v primerjavi s formalno obliko pomoči (institucije) 

prioritetna pri vseh dimenzijah socialne opore, kjer kot glavni vir opore nastopajo 

najprej prijatelji, starši, partnerji in šele nato drugi sorodniki. Na formalno obliko 

pomoči pa se posamezniki najpogosteje obračajo zaradi emocionalne opore, torej ko 

potrebujejo pomoč glede pogovora o pomembnih osebnih stvareh, vendar 

enostarševske druţine pogosteje kot dvostarševske druţine (X2 = 5,580; sig. = 

0,018). Posamezniki se formalne oblike pomoči najmanjkrat posluţijo, ko potrebujejo 

občasno varstvo otrok in oporo v primeru bolezni. Ne glede na vrsto opore pa se 

enostarševske druţine v večji meri posluţujejo formalne oblike pomoči kot pa 

dvostarševske druţine, kar je po vsej verjetnosti povezano tudi s tem, da imajo 

anketirani iz enostarševskih druţin v povprečju manjša omreţja neformalne opore. 

Podobno je pokazala ţe raziskava o omreţjih socialne opore prebivalcev Slovenije 

(Ferligoj idr. 2002) kjer se je izkazalo, da se osebe iz enostarševskih druţin v precej 

večji meri kot osebe iz drugih tipov druţin obračajo na institucionalne vire opore, 

predvsem v primerih, ko potrebujejo manjšo in večjo materialno pomoč ter 

emocionalno oporo (Dremelj, 2007). 

Če sklenemo, podatki iz področja revščine in socialne izključenosti, ki se navezujejo 

na pomen socialnih opor, potrjujejo ugotovitve Dremljeve (2007): enostarševske 

druţine imajo na voljo manj oseb, na katere se lahko v primeru, ko potrebujejo 

pomoč obrnejo, saj je njihovo socialno omreţje številčno manjše kot je to značilno za 

                                                           
52

 Skupno število alterjev, ki so jih kot člane omreţja navedli anketirani iz dvostarševskih druţin. 
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dvostarševske druţine. Poleg same velikosti omreţja pa so enostarševske druţine v 

primerjavi z dvostarševskimi druţinami prikrajšane tudi glede sestave omreţij po 

posameznih vrstah opore. Za enostarševske druţine namreč velja, da so njihova 

omreţja opore bolj homogena in so skoncentrirana predvsem na opore staršev in 

prijateljev, medtem ko pri dvostarševskih druţinah pomembno vlogo odigrajo tudi 

partnerji in drugi sorodniki.  
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9 ZAKLJUČEK IN PREDLOGI 

Enostarševska gospodinjstva veljajo za eno izmed najbolj ranljivih skupin v Sloveniji. 

Po zadnjih razpoloţljivih podatkih je v letu 2010 31,4 % (SURS 2011b) 

enostarševskih gospodinjstev ţivelo pod pragom tveganja revščine, kar je 2,5 krat 

višje od povprečnega tveganja revščine za vsa gospodinjstva v Sloveniji in trikrat 

višje od povprečnega za vsa gospodinjstva z vzdrţevanimi otroki.  

Da bi ugotovili, v kolikšni meri se poloţaj enostarševskih druţin razlikuje od poloţaja 

dvostarševskih druţin, smo v prvem tematskem sklopu analizirali materialni poloţaj 

izbranih tipov druţin glede na izbrane kazalnike dohodka in revščine, materialne 

stiske, stanovanjskih pogojev in stroškov ter drugih kazalnikov ţivljenjske ravni. 

Nadalje smo ţeleli s primerjavo razpoloţljivega dohodka nekaj tipov druţin po 

prejetju socialnih transferjev preveriti, ali davčne olajšave za otroke, denarna socialna 

pomoč in druge pravice enostarševskih druţin (t.i. transferji druţinam) kompenzirajo 

neobstoječi drugi dohodek v druţini. V drugem vsebinskem sklopu pa je bila 

pozornost usmerjena v raziskavo nematerialnega vidika revščine in socialne 

izključenosti druţin z otroki, s poudarkom na subjektivnem doţivljanju revščine, 

zdravstvenega stanja druţinskih članov in socialnih opor. Iz tega sledijo naši 

zaključki, predlogi in priporočila za izboljšanje poloţaja enostarševskih druţin.  

Primerjava enostarševskih gospodinjstev in gospodinjstev dveh odraslih oseb z 

vzdrţevanimi otroki je, po podatkih SURS, pokazala, da je finančni in materialni 

poloţaj enostarševskih druţin po večini kazalnikov precej slabši od poloţaja  

dvostarševskih druţin, pa tudi od slovenskega povprečja. 

Slovenija je ena od treh drţav, vključenih v anketo SILC, z najvišjo stopnjo 

tveganja revščine med otroki v enostarševskih druţinah v primerjavi z otroki iz 

velikih druţin. Enostarševska gospodinjstva in gospodinjstva dveh odraslih z enim 

ali dvema otrokoma prejemajo manj kot sorazmerni deleţ tako druţinskih kot vseh 

socialnih transferjev, medtem ko gospodinjstva dveh odraslih s tremi in več otroki 

prejemajo (veliko) več kot sorazmerni deleţ druţinskih transferjev (več kot dvakrat 

večji od njihovega deleţa v celotnem prebivalstvu). To je v veliki meri posledica 

otroških dodatkov, ki so razmeroma visoki za otroke iz druţin z nizkim dohodkom na 

člana in naraščajo s številom (upravičenih) otrok v druţini (enaki so za 3. in 
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nadaljnjega otroka). Poleg tega pa so druţine s tremi in več otroki upravičene tudi do 

dodatka  za veliko druţino. 

V dohodkih enostarševskih gospodinjstev transferji druţinam predstavljajo v 

povprečju 14 %, toda skupaj z vsemi socialnimi transferji pomenijo skoraj tretjino 

dohodka teh gospodinjstev. Zneski transferjev, ki jih prejemajo dvostarševske 

druţine, so pri enaki bruto plači višji od tistih, ki jih prejemajo enostarševske 

druţine, zaradi prisotnosti drugega od staršev iz zato niţjega dohodka na člana 

druţine. Zniţanje plačila vrtca je zelo visoko za druţine z nizkimi dohodki, ostaja pa 

pomembno visoko (47 % od cene) tudi v enostarševski druţini z enim predšolskim 

otrokom in zasluţkom v višini 140 % povprečne bruto plače. 

Enostarševska gospodinjstva z vsaj enim vzdrţevanim otrokom pogosteje 

ocenjujejo, da s svojimi prihodki teţko preţivijo kot pa vsa gospodinjstva v 

Sloveniji v povprečju; razlike so še zlasti očitne v primerjavi z gospodinjstvi dveh 

odraslih z vsaj enim vzdrţevanim otrokom. Razlike med posameznimi kategorijami 

prebivalstva so se v obdobju 2005–2009 povečevale. V letu 2009 so enostarševske 

druţine s svojimi prihodki (zelo) teţko preţivele več kot dvakrat tako pogosto kot 

dvostarševske. 

V letih 2008 in 2009 so nakupi na obroke ali druga nestanovanjska posojila 

predstavljali veliko breme za kar 22 % enostarševskih gospodinjstev z vsaj 

enim vzdrţevanim otrokom (zajeta so samo gospodinjstva, ki so nakupovala na 

obroke ali pa so imela druga nestanovanjska posojila.) Leta 2009 je imelo 5 % 

enostarševskih gospodinjstev z vsaj enim vzdrţevanim otrokom v zadnjih 12 mesecih 

zamude pri odplačevanju takšnih nakupov/posojil iz finančnih razlogov. 

Deleţ enostarševskih gospodinjstev z vsaj enim vzdrţevanim otrokom, ki so bila 

zmoţna  pokriti nepričakovane izdatke v višini 495 EUR, se je v obdobju 2005–

2009 zmanjšal s 43 % na 35 %. 

Da je njihovo stanovanje premajhno, je leta 2009 menilo 82 % vprašanih iz 

gospodinjstev z vsaj enim vzdrţevanim otrokom. Toda kar 90 % enostarševskih 

gospodinjstev z vsaj enim vzdrţevanim otrokom, ki obiskuje šolo in je star do 16 let, 

je pritrdilo, da ima vsak otrok v stanovanju primeren prostor za učenje in izdelavo 

domačih nalog. 



 

 105 

Enostarševska gospodinjstva z otroki ţivijo v (precej) slabših stanovanjskih 

pogojih kot gospodinjstva dveh odraslih oseb z otroki in slovenska 

gospodinjstva v povprečju. Kar 39 % jih v letu 2009 imelo teţave s streho, ki 

pušča, z vlaţnimi stenami/temelji/tlemi, s trhlimi okenskimi okvirji ali trhlimi tlemi. 

Primerno ogrevanega stanovanja si ni moglo privoščiti 8 % enostarševskih 

gospodinjstev z otroki. V pretemnih stanovanjih jih je ţivelo 15 %.  

Teţave s hrupom sosedov ali hrupom z ulice (promet, tovarne, podjetja itd.) je imelo 

22 % enostarševskih gospodinjstev z otroki; 24 % jih je imelo teţave z 

onesnaţenostjo okolja, umazanijo ali drugimi okoljskimi problemi, ki jih povzročata 

promet in industrija, 21 % pa s kriminalom, nasiljem ali vandalizmom v okolišu, kjer 

bivajo. Primeren prostor v okolišu za varno igro vsakega otroka je imelo 77 % 

enostarševskih gospodinjstev z vsaj enim vzdrţevanim otrokom. 

Javni transport in poštne storitve so bili leta 2009 teţje ali zelo teţko dostopni za 

15 % enostarševskih gospodinjstev z otroki, bančne storitve pa za 13 %. Dostop do 

interneta od doma je imelo 78 % teh gospodinjstev. 

Stanovanjski stroški - morebitni stanovanjski ali hipotekarni kredit, najemnina, 

zavarovanje, stroški za elektriko, vodo, plin, ogrevanje ipd. - so predstavljali veliko 

breme za več kot polovico enostarševskih gospodinjstev z otroki. Deleţ takšnih 

gospodinjstev se je v obdobju 2005–2009 zvišal za 21 odstotnih točk. 

Mesni ali enakovredni vegetarijanski obrok si je vsaj vsak drugi dan lahko 

privoščilo 84 % enostarševskih gospodinjstev z otroki. 

Več kot polovica (53 %) enostarševskih gospodinjstev z otroki si ni mogla privoščiti 

zamenjave obrabljenega pohištva. 

Kar petina enostarševskih gospodinjstev z vsaj enim vzdrţevanim otrokom, ki 

obiskuje šolo in je star do 16 let, ni bila zmoţna kupiti novih (in ne rabljenih) 

oblačil za vse otroke, stare 1–16 let. 

Obiskovanja kroţkov, glasbene šole ali športne dejavnosti, za katero je 

potrebno nekaj plačati (članarino, opremo, potne stroške), za vse otroke v 

gospodinjstvu si leta 2009 ni mogla privoščiti desetina enostarševskih gospodinjstev, 

v katerih so ţiveli otroci, ki so obiskovali šolo in so bili stari do 16 let. 
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Da bi lahko hodili na šolske izlete in sodelovali v šolskih aktivnostih, ki jih je 

potrebno plačati, vsakemu od svojih otrok ne moreta privoščiti 2 % enostarševskih 

gospodinjstev z otroki. 

Praznovanja ob posebnih priloţnostih (rojstni dan, god, verski dogodki) za vse 

otroke v gospodinjstvu si leta 2009 ni moglo privoščiti 6 % enostarševskih druţin, v 

katerih so ţiveli otroci, ki so obiskovali šolo in so bili stari do 16 let, toda 2 % jih nista 

mogla vsakemu otroku privoščiti, da bi povabil prijatelje, da bi se skupaj igrali in še 

kaj prigriznili. 

Deleţ enostarševskih gospodinjstev z vzdrţevanimi otroki, kjer so si lahko vsi člani 

gospodinjstva privoščili enotedenske letne počitnice zunaj doma, je leta 2009 

znašal 38 %. 

Po 1 % enostarševskih gospodinjstev z otroki ni imel na voljo telefona (fiksnega ali 

mobilnega) oz. barvnega televizorja, 3 % pa ne pralnega stroja. Osebnega 

računalnika si ni moglo privoščiti 9 % teh gospodinjstev, avtomobila pa 16 %. 

Enostarševske druţine z otroki so tudi na področju nematerialnega poloţaja 

revščine in socialne izključenosti v slabšem poloţaju kot dvostarševske druţine z 

otroki. Analiza je pokazala, da so enostarševske druţine prikrajšane tako z vidika 

subjektivne zaznave revščine, kot z vidika zdravstvenega stanja in socialnih opor. 

Večina enostarševskih druţin (88,2 %) se počuti prikrajšane v ţivljenju, pri tem pa 

izpostavljajo predvsem področje denarja (75 %), materialnih dobrin (48,7), 

zaposlitve (28,9 %) in stanovanjskih razmer (23,7 %). Bolj kot dvostarševske 

druţine (2,9 %) se tudi počutijo prikrajšane na področju čustvenih in osebnih stisk 

(15,8 %). 

Razlogi za slabe oz. zelo slabe razmere, v katerih se nahajajo, enostarševske 

druţine v največji meri pripisujejo temu, da so imeli druge boljše izhodiščne pogoje 

(84,6 %), prenizki plači (78,6 %), temu da niso imeli sreče (76,9 %) oz. priloţnosti v 

ţivljenju (69,2 %) in da niso imeli moţnosti šolanja (42,9 %). Več kot tretjina 

enostarševskih druţin med pomembnimi dejavniki za trenutno situacijo izpostavlja 

tudi brezposelnost. 



 

 107 

Pri enostarševskih druţinah je izboljšanje kakovosti ţivljenja povezano predvsem s 

tem, da en dohodek ne zadostuje za doseganje ţelene ţivljenjske ravni. Skoraj tri 

četrtine enostarševskih druţin bi namreč za izboljšanje kakovosti ţivljenja 

potrebovalo dodatno delo za zasluţek (med dvostarševskimi druţinami je takih 

44,8 %), več kot polovica zaposlitev oz. prezaposlitev in nekoliko manj 

izobraţevanje oz. prekvalifikacijo. Četrtina vprašanih iz enostarševskih druţin pa 

meni, da bi bilo njihovo ţivljenje kakovostnejše, v kolikor bi spremenili zakonski 

stan (razveza, poroka, itd.) in če bi se njihovi otroci osamosvojili.   

V splošnem so enostarševske druţine zadovoljne same s seboj, vendar bolj kot 

dvostarševske druţine (14,4 %) čutijo, da ne morejo biti ponosne na veliko stvari 

(21,9 %) in se tudi v večji meri nagibajo k občutku, da so zguba (8,0 %) kot pa 

dvostarševske druţine (2,9 %). 

Zdravstveno stanje enostarševske druţine, podobno kot dvostarševske, sicer 

ocenjujejo kot dobro, vendar podatki o vrstah pogostih oz. kroničnih bolezni kaţejo 

na deprivilegiran poloţaj enostarševskih druţin. Enostarševske druţine so 

namreč v večji meri podvrţene boleznim, ki jih lahko pripišemo niţjemu socio-

ekonomskemu statusu. To so kostno mišične bolezni, za katerimi oboleva 58,3 % 

enostarševskih druţin (in 47 % dvostarševskih druţin) ter teţave v duševnem 

zdravju, ki so prav tako značilne za 58,3 %, teh druţin in katerih deleţ je neprimerno 

niţji pri dvostarševskih druţinah (12,1 %). Omenjene bolezni odraţajo neenakosti v 

zdravju, saj jih lahko preprečimo in so zato nepravične (Buzeti idr. 2011). 

Do razlik glede vrste pogostih bolezni oz. kroničnih bolezni prihaja tudi med otroki iz 

različnih tipov druţin. Otroci iz enostarševskih druţin pogosteje obolevajo za 

pljučnimi boleznimi (58,3 %) kot pa otroci dvostarševskih druţin (36,1 %), tretjina 

ima druge bolezni, dobra desetina (13,3 %) teh otrok pa ima status invalida, kar velja 

za 1,6 % otrok iz dvostarševskih druţin. 

V povprečju kar desetina anketiranih nima dopolnilnega zdravstvenega 

zavarovanja, pri anketiranih, ki prihajajo iz enostarševskih druţin pa je ta deleţ še 

nekoliko višji in znaša 14,5 %. To pomeni, da imajo osebe, ki niso vključene v 

dopolnilno zdravstveno zavarovanje, omejen dostop do uţivanja polnih zdravstvenih 

pravic, saj morajo določene storitve, ki jih potrebujejo, doplačati. 
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Največji deleţ izdatkov druţinam (ne glede na tip druţine) predstavljajo storitve 

zobozdravnikov, za katere plačuje 38,3 % dvostarševskih in 33,7 % enostarševskih 

druţin ter stroški povezani z nakupom zdravstvenih pripomočkov (očala, slušni in 

zobni aparat, proteze), za katere se je opredelila dobra tretjina anketiranih. Z drugimi 

vrstami izdatkov so druţine obremenjene v manjši meri, enostarševske druţine še 

celo nekoliko manj kot dvostarševske.  

Tudi na področju socialnih opor so enostarševske druţine v slabšem poloţaju kot 

dvostarševske druţine. Enostarševske druţine imajo namreč na voljo manj oseb, 

na katere se lahko v primeru, ko potrebujejo pomoč obrnejo, saj je njihovo 

socialno omreţje številčno manjše kot je to značilno za dvostarševske druţine. 

Poleg same velikosti omreţja pa so enostarševske druţine v primerjavi z 

dvostarševskimi druţinami prikrajšane tudi glede sestave omreţij po posameznih 

vrstah opore. Za enostarševske druţine namreč velja, da so njihova omreţja 

opore bolj homogena in so skoncentrirana predvsem na opore staršev in 

prijateljev, medtem ko pri dvostarševskih druţinah pomembno vlogo odigrajo tudi 

partnerji in drugi sorodniki.  

Enostarševske druţine se v večji meri posluţujejo formalne oblike pomoči kot 

pa dvostarševske druţine, kar je po vsej verjetnosti povezano tudi s tem, da imajo 

anketirani iz enostarševskih druţin v povprečju manjša omreţja neformalne opore. 

Podobno je pokazala ţe raziskava o omreţjih socialne opore prebivalcev Slovenije 

(Ferligoj idr. 2002) kjer se je izkazalo, da se osebe iz enostarševskih druţin v precej 

večji meri kot osebe iz drugih tipov druţin obračajo na institucionalne vire opore, 

predvsem v primerih, ko potrebujejo manjšo in večjo materialno pomoč ter 

emocionalno oporo (Dremelj 2007). 

 

V skladu s podanimi ugotovitvami predlagamo naslednje spremembe po 

posameznih področjih: 

 Upravičenost do socialnih transferjev in drugih denarnih prejemkov 

Spremeniti je treba merilo za določitev dohodkovnih razredov za upravičenost 

do socialnih transferjev. Dohodek na člana (v primerjavi s povprečno plačo v 

Sloveniji) namreč ne upošteva ekonomije obsega v večjih gospodinjstvih. Enak 
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dohodek na člana v druţinah z različnim številom članov pomeni višjo ţivljenjsko 

raven v druţinah z večjim številom članov. Stroški druge in nadaljnjih oseb v 

gospodinjstvu so na isti ţivljenjski ravni niţji od stroškov prve osebe. Tudi ni vseeno, 

v katerem ţivljenjskem obdobju so posamezni člani gospodinjstva, saj starost in vrsta 

aktivnosti vplivajo na ţivljenjske stroške. Zato predlagamo, da: 

- se namesto povprečnega dohodka na člana druţine vpelje novo merilo: 

ekvivalentni dohodek druţine. Ekvivalentni dohodek dobimo z deljenjem 

dohodka druţine z vsoto uteţi za posamezne druţinske člane, te uteţi pa se 

določi glede na vrstni red in starost (ţivljenjsko obdobje) članov. Sedaj se na 

socialnem področju ekonomija obsega upošteva le pri merilih za določitev višine 

minimalnega dohodka (v Zakonu o socialnem varstvu53 in Zakonu o socialno 

varstvenih prejemkih54). 

Zakon o zakonski zvezi in druţinskih prejemkih55 v 123. členu opredeljuje, da so 

starši dolţni preţivljati svoje otroke do polnoletnosti. V primeru, da se otrok redno 

šola, pa tudi če se redno šola vpisan na izredni študij, so ga starši dolţni preţivljati 

tudi po polnoletnosti, vendar največ do dopolnjenega šestindvajsetega leta starosti. 

Glede na izpostavljeno določilo bi veljalo: 

- pravico do izplačila nadomestila preţivnine, ki traja do otrokovega 15. leta oz. 

18. leta starosti, če ni v delovnem razmerju, podaljšati do šestindvajsetega 

leta, v kolikor je otrok vključen v redno izobraţevanje. 

 

 Stanovanjska politika 

Kot kaţejo naši podatki, enostarševske druţine ţivijo v slabših stanovanjskih pogojih 

kakor dvostarševske druţine. Čeprav podatki zaradi majhnega vzorca niso povsod 

posplošljivi na populacijo, je vseeno potrebno opozoriti na ta problem. Namreč, tudi 

raziskovalci z Urbanističnega inštituta RS v svojih raziskavah v zadnjih desetletjih vse 

                                                           
53

 Ur. l. RS, št. 54/1992 (56/1992 popr.), spremembe: 42/1994, 1/1999-ZNIDC, 41/1999, 60/1999, 
36/2000-ZPDZC, 54/2000-ZUOPP, 26/2001, 110/2002-ZIRD, 2/2004 (7/2004 popr.), 36/2004-UPB1, 
21/2006, 105/2006, 114/2006-ZUTPG, 3/2007-UPB2 (23/2007 popr., 41/2007 popr.), 122/2007, 
61/2010-ZSVarPre, 62/2010-ZUPJS. 
54

 Ur. l. RS, št. 61/2010. 
55

 Ur. l. SRS, št. 15/1976, spremembe: Ur.l. SRS, št. 30/1986-ZNP, 1/1989, 14/1989, RS, št. 13/1994-
ZN, 82/1994-ZN-B, 29/1995-ZPDF, 26/1999-ZPP, 60/1999, 70/2000-ZZNPOB, 64/2001, 110/2002-
ZIRD, 42/2003, 16/2004, 69/2004-UPB1, 101/2007, 122/2007, 90/2011.  
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bolj ugotavljajo, da bi enostarševske druţine lahko umestili med ranljive kategorije, 

vendar je njihov deleţ v raziskavah običajno premajhen, da bi lahko rezultate 

posplošili in to z gotovostjo trdili (Černič Mali 2011). Smiselno bi bilo podrobneje 

proučiti stanovanjski status enostarševskih druţin, na podlagi česar bi bilo moţno 

opredeliti konkretne ukrepe za dosego dolgoročnega varnega stanovanjskega 

statusa. Zato predlagamo naslednje: 

- na reprezentativnem vzorcu je potrebno ugotoviti, kakšen stanovanjski status 

imajo enostarševske druţine in na podlagi rezultatov opredeliti, s kakšni 

tveganji, ki izhajajo iz različnih stanovanjskih statusov, se srečujejo 

enostarševske druţine. Pri tem ne bi bilo potrebno podatkov na novo zbirati, 

ampak bi lahko analizo omogočili podatki iz Stanovanjske ankete56 (Mandič idr. 

2006) ali pa bi jo izdelali na podlagi podatkov, ki jih zbira SURS, niso pa javno 

objavljeni. 

Druga osnovna kategorija v stanovanjskem raziskovanju je primernost stanovanja, ki 

se v stanovanjskih raziskavah običajno povezuje s fizičnim in duševnim zdravjem. 

Podatki iz naloge, še zlasti v prvem delu – materialnem vidiku, jasno pokaţejo, da 

ţivijo enostarševske druţine v slabših stanovanjskih pogojih kot dvostarševske 

druţine. Če podatke poveţemo s podatki o pogostosti pljučnih bolezni pri otrocih v 

enostarševskih druţinah, je podatek o številu enostarševskih druţin, ki prebivajo v 

neprimernih stanovanjih57 zaskrbljujoč. V Stanovanjskem zakonu58 je opredeljeno, da 

drţava omogoča dostop do primernega stanovanja, kar za enostarševske druţine ni 

dovolj, zato potrebujejo na tem področju bolj konkretno pomoč. Zato predlagamo 

naslednje: 

- v okviru nacionalnih stanovanjskih strategij je poleg konkretnih ukrepov za 

izboljšanje stanovanjskih razmer druţin, potrebno posebej opredeliti tudi 

ukrepe, ki bodo konkretno usmerjeni za pomoč enostarševskim druţinam 

pri dostopu do primernega stanovanja.  

 
                                                           
56

 Anketa je bila izvedena na vzorcu 4009 oseb in avtorice ocenjujejo, da bi bili zaradi velikosti vzorca 

verjetno tudi podatki za enostarševske druţine reprezentativni. 
57

 Med vprašanja o primernosti stanovanja v anketi SILC sodijo vprašanja o tem, ali ţivijo anketiranci v 
stanovanjih z vlaţnimi stenami/temelji/tlemi, če jim pušča streha če imajo trhle okenske okvirje ali trhla 
tla. 
58

 Ur. l. RS, št. 69/2003, spremembe: Ur. l. RS, št. 18/2004-ZVKSES, 9/2007, 18/2007, 45/2008-
ZVEtL, 57/2008, 90/2009, 62/2010-ZUPJS, 56/2011, 87/2011. 
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 Politika zaposlovanja 

Iz pridobljenih podatkov, predstavljenih v pričujoči raziskovalni nalogi, je razvidno, da 

je neugoden poloţaj enostarševskih druţin v veliki meri povezan z brezposelnostjo. 

Dobra tretjina vprašanih osrednji razlog za slabe razmere, v katerih ţivijo, namreč 

pripisujejo temu, da nimajo zaposlitve in kot rešitev za izboljšanje trenutne ţivljenjske 

situacije vidijo v zaposlitvi oz. prezaposlitvi, kar bi po njihovem mnenju prispevalo h 

kakovostnejšemu ţivljenju. Z vidika preprečevanja revščine in socialne izključenosti 

bi zato morale biti enostarševske druţine na področju zaposlovanja 

prepoznane kot posebno ranljive druţbene skupine. V Zakonu o delovnih 

razmerjih59 so enostarševske druţine na določenih področjih ţe prepoznane (npr. pri 

odpuščanju), leta 2002 so bile vključene tudi v nove programe zaposlovanja v 

ukrepih aktivne politike zaposlovanja (Apohal Vučković idr. 2002, 82), vendar v 

programih ukrepov aktivne politike zaposlovanja za obdobje 2007−2013 niso 

prepoznane kot kategorija, ki potrebuje posebno druţbeno skrb. Zato predlagamo, 

da: 

- se enostarševske druţine oz. zaposlene osebe, ki same vzgajajo otroke, v 

prihodnje ponovno vključi v dokumente aktivne politike zaposlovanja med 

teţje zaposljive osebe.  

- enostarševske druţine naj bodo kot ranljiva druţbena skupina, ki potrebuje 

posebno skrb, še vključene tudi v naslednjo resolucijo o nacionalnem 

programu za enake moţnosti ţensk in moških, pri čemer jih je potrebno 

dodatno vključiti tudi v del o usklajevanju zasebnega in poklicnega ţivljenja. 

-  

 Podporna omreţja 

Enostarševske druţine imajo na voljo manj oseb, na katere se lahko, ko potrebujejo 

določeno vrsto pomoči, obrnejo kot dvostarševske druţine. Zaradi nezanemarljivega 

pomena socialnih opor, tako z vidika usklajevanja dela in druţinskega ţivljenja kot 

lajšanja bremen glede vzgoje otrok, kot tudi nasploh z vidika kakovostnega ţivljenja 

druţin z otroki, ugotavljamo, da bi morale biti enostarševske druţine na tem 

področju deleţne posebne podpore. Izzivi starševanja so namreč neprimerno večji 

                                                           
59

 Ur. l. RS, št. 42/2002, spremembe: Ur. l. RS, št. 79/2006-ZZZPB-F, 46/2007, Up-249/06-22, 
103/2007, 45/2008-ZArbit, 83/2009. 
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pri enostarševskih druţinah, kjer vso odgovornost za vzgojo otroka nosi starš sam. 

Zato ne preseneča podatek, da ena četrtina anketiranih iz enostarševskih druţin 

meni, da bi jim sprememba zakonskega stanu (najverjetneje poroka) pomagala h 

kakovostnejšemu ţivljenju. To je po eni strani v določeni meri povezano z dodatnim 

dohodkom v druţinskem proračunu, po drugi strani pa tudi s pridobitvijo pomembne 

socialne opore, ki jo partnerji nudijo predvsem v primeru emocionalne opore in opore 

v primeru bolezni, za katere so enostarševske druţine praviloma prikrajšane. Glede 

na to, da se enostarševske druţine pogosteje kot dvostarševske druţine 

obračajo na formalne vire pomoči, predvsem glede materialne in emocionalne 

podpore, predlagamo, da bi bilo potrebno: 

- krepiti vlogo različnih organizacij, ki bi z ustreznimi programi razvijale ukrepe za 

krepitev staršev in njihovih otrok iz enostarševskih druţin v obliki svetovanja in 

opremljanja z znanji in veščinami za večje socialno vključevanje. Predlagamo, da 

Direktorat za druţino nudi ciljno usmerjeno podporo enostarševskim druţinam 

tudi prek nadaljnjega spodbujanja programov druţinskih centrov. 

- povečati število programov, ki jih nudijo centri za socialno delo in druge nevladne 

organizacije, ki bi bili ciljno usmerjeni na potrebe enostarševskih druţin. Sem sodi 

tudi projekt razvoja »centrov za pomoč enostarševskim druţinam«, ki je bil 

opredeljen ţe v »Analizi izvajanja ukrepov resolucije o temeljih oblikovanja 

druţinske politike v RS« (2000, 80). Naloga centrov bi bila nuditi staršem iz 

enostarševskih druţin ustrezno pomoč pri vključevanju v zaposlitev (varstvo otrok 

v okviru javnih del, vključevanje v izobraţevanje in usposabljanje, pomoč pri 

iskanju zaposlitve). Centri v praksi do sedaj še niso zaţiveli. 

 

 Zdravje 

Kljub temu, da enostarševske druţine ocenjujejo svoje zdravstveno stanje kot dobro 

in da njihova ocena ne odstopa od subjektivne ocene zdravja dvostarševskih druţin, 

pa podatki o vrstah pogostih oz. kroničnih bolezni kaţejo na neenakosti v zdravju 

med obema tipoma druţin. Predvsem so zaskrbljujoči podatki, ki kaţejo na razlike v 

teţavah na področju duševnega zdravja, ki so značilne za dobro desetino 

dvostarševskih druţin in katerih deleţ je neprimerno višji pri enostarševskih druţinah 

– za to obliko bolezni oboleva več kot polovica enostarševskih druţin. Ker je duševno 
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zdravje eden izmed pokazateljev neenakosti v zdravju, ki je najpogosteje povezano s 

slabimi socialnimi odnosi, brezposelnostjo, slabšimi delovnimi pogoji, ekonomskimi 

teţavami, bi morali biti zmanjševanje neenakosti v zdravju in krepitev zdravja 

temeljni izhodišči v viziji razvoja Slovenije (Buzeti idr. 2011, 51). Ljudje s 

teţavami v duševnem zdravju imajo posledično tudi večje teţave pri vzgoji svojih 

otrok, zato je treba: 

- krepiti duševno zdravje staršev iz enostarševskih druţin, kar je moţno doseči 

denimo s prednostno psihoterapevtsko in psihiatrično obravnavo in drugimi 

spremljajočimi ukrepi, ki sodijo v delokrog Ministrstva za zdravje. Zato 

predlagamo, da Direktorat za druţino Ministrstvo za zdravje seznani z rezultati 

raziskave in predlaga ukrepanje za izboljšanje situacije na tem področju.  

Osebe, ki niso vključene v dopolnilno zdravstveno zavarovanje, imajo omejen dostop 

do uţivanja (polnih) zdravstvenih pravic, saj morajo določene storitve, ki jih 

potrebujejo, doplačati, kar predstavlja finančno breme druţinam. To je še posebej 

problem pri enostarševskih druţinah, kjer po naših podatkih 14,5 % posameznikov 

nima dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Zato bi bilo treba: 

- v načrtovani reformi zdravstvenega sistema oblikovati rešitve, ki bodo omogočile, 

da se izboljša dostopnost do zdravstvenih storitev za ranljive kategorije, kamor 

glede na naše podatke, sodijo tudi starši iz enostarševskih druţin. 

Enostarševske druţine sodijo med najbolj ranljive tipe druţin z otroki, ki se pogosto 

soočajo z ekonomskimi teţavami in socialno izključenostjo, zaradi česar bi jim morali 

oblikovalci politik nameniti še posebno pozornost. Da bi lahko postavili ustrezne 

smernice za reševanje problemov enostarševskih druţin, bi bilo treba še: 

- dopolniti statistično spremljanje poloţaja enostarševskih druţin z značilnostmi 

nastanka in trajanja teh druţin; vključiti bi bilo potrebno tudi starostno strukturo ter 

zaposlitveni in izobrazbeni status staršev iz enostarševskih druţin. 

- poglobljeno preučiti poloţaj enostarševskih druţin, saj v Sloveniji primanjkuje 

sistematičnih in celovitih raziskav na to temo. Opravljena analiza je pokazala, da 

bi še posebej veljalo preveriti, zakaj prihaja do razlik med izbranima tipoma druţin 

glede subjektivne ocene razmer v izvorni druţini; bolj poglobljeno bi bilo tudi treba 
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raziskati neenakosti v zdravju, s posebnim poudarkom na duševnem zdravju in v 

povezavi z drugimi področji, npr. s stanovanjskimi razmerami. 
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Povzetek predlogov 

Z ozirom na to, da je revščina multidimenzionalen pojem in da se posledice revščine 

kaţejo na različnih področjih ţivljenja posameznika oz. druţin z otroki, se pri 

predlogih, ki jih navajamo v zaključnem delu poročila, nismo posebej omejili le na 

področja, ki se nanašajo na delokrog Ministrstva za delo, druţino in socialne zadeve. 

Gre namreč za medinstitucionalen problem, katerega rešitev zahteva sodelovanje 

različnih resorjev (sociale, druţine, zdravstva, stanovanja).  

Za konec lahko podane predloge strnemo v naslednje alineje: 

- spremeniti je treba merilo za določitev dohodkovnih razredov za upravičenost do 

socialnih transferjev in namesto povprečnega dohodka na člana druţine vpelje 

novo merilo: ekvivalentni dohodek druţine; 

- pravico do izplačila nadomestila preţivnine, podaljšati do šestindvajsetega leta, v 

kolikor je otrok vključen v redno izobraţevanje; 

- na reprezentativnem vzorcu je potrebno ugotoviti, kakšen stanovanjski status 

imajo enostarševske druţine in na podlagi rezultatov opredeliti, s kakšni tveganji, 

ki izhajajo iz različnih stanovanjskih statusov, se srečujejo enostarševske druţine, 

- v okviru nacionalnih stanovanjskih strategij je poleg konkretnih ukrepov za 

izboljšanje stanovanjskih razmer druţin, potrebno posebej opredeliti tudi ukrepe, 

ki bodo konkretno usmerjeni za pomoč enostarševskim druţinam pri dostopu do 

primernega stanovanja; 

- se enostarševske druţine oz. zaposlene osebe, ki same vzgajajo otroke, v 

prihodnje ponovno vključi v dokumente aktivne politike zaposlovanja med teţje 

zaposljive osebe; 

- enostarševske druţine naj bodo kot ranljiva druţbena skupina, ki potrebuje 

posebno skrb, še vključene tudi v naslednjo resolucijo o nacionalnem programu 

za enake moţnosti ţensk in moških, pri čemer jih je potrebno dodatno vključiti tudi 

del o usklajevanju zasebnega in poklicnega ţivljenja; 

- krepiti vlogo različnih organizacij, ki bi z ustreznimi programi razvijale ukrepe za 

krepitev staršev in njihovih otrok iz enostarševskih druţin v obliki svetovanja in 

opremljanja z znanji in veščinami za večje socialno vključevanje. Predlagamo, da 

Direktorat za druţino nudi ciljno usmerjeno podporo enostarševskim druţinam 

tudi prek nadaljnjega spodbujanja programov druţinskih centrov; 
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- povečati število programov, ki jih nudijo centri za socialno delo in druge nevladne 

organizacije, ki bi bili ciljno usmerjeni na potrebe enostarševskih druţin. Sem sodi 

tudi projekt razvoja »centrov za pomoč enostarševskim druţinam«, ki je bil 

opredeljen ţe v »Analizi izvajanja ukrepov resolucije o temeljih oblikovanja 

druţinske politike v RS« (2000, 80). Naloga centrov bi bila nuditi staršem iz 

enostarševskih druţin ustrezno pomoč pri vključevanju v zaposlitev (varstvo otrok 

v okviru javnih del, vključevanje v izobraţevanje in usposabljanje, pomoč pri 

iskanju zaposlitve). Centri v praksi do sedaj še niso zaţiveli; 

- krepiti duševno zdravje staršev iz enostarševskih druţin, kar je moţno doseči 

denimo s prednostno psihoterapevtsko in psihiatrično obravnavo in drugimi 

spremljajočimi ukrepi, ki sodijo v delokrog Ministrstva za zdravje. Zato 

predlagamo, da Direktorat za druţino Ministrstvo za zdravje seznani z rezultati 

raziskave in predlaga ukrepanje za izboljšanje situacije na tem področju;  

- v načrtovani reformi zdravstvenega sistema oblikovati rešitve, ki bodo omogočile, 

da se izboljša dostopnost do zdravstvenih storitev za ranljive kategorije, kamor 

glede na naše podatke, sodijo tudi starši iz enostarševskih druţin; 

- dopolniti statistično spremljanje poloţaja enostarševskih druţin z značilnostmi 

nastanka in trajanja teh druţin; vključiti bi bilo potrebno tudi starostno strukturo ter 

zaposlitveni in izobrazbeni status staršev iz enostarševskih druţin; 

- poglobljeno preučiti poloţaj enostarševskih druţin, saj v Sloveniji primanjkuje 

sistematičnih in celovitih raziskav na to temo. Opravljena analiza je pokazala, da 

bi še posebej veljalo preveriti, zakaj prihaja do razlik med izbranima tipoma druţin 

glede subjektivne ocene razmer v izvorni druţini; bolj poglobljeno bi bilo tudi treba 

raziskati neenakosti v zdravju, s posebnim poudarkom na duševnem zdravju in v 

povezavi z drugimi področji, npr. s stanovanjskimi razmerami. 
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