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POVZETEK:  

V raziskavi Revščina in socialna izključenost med družinami z otroki smo z uporabo 

anketnega vprašalnika, ki smo ga izvedli na reprezentativnem vzorcu družin z otroki,  

opisali značilnosti družin, ki sodijo v različne dohodkovne razrede 

prejemnikov/prejemnic otroškega dodatka (struktura družin, izobrazbena struktura 

staršev, zaposlitveni status članov družine, poklicne aspiracije otrok, dohodki, poraba 

in materialne dobrine, stanovanjska situacija in standard družine, prehrana, 

zdravstveno stanje članov družine, prosti čas, socialna omrežja, subjektivna 

percepcija revščine. Raziskavo smo dopolnili tudi z dodatnim anketnim vprašalnikom 

prilagojenim otrokom, ki smo ga izvedli med otroci v anketiranih družinah. 

Poglobljeno smo proučili položaj, zlasti najrevnejših družin z otroci ter opredelili 

ključne probleme, s katerimi se srečujejo. Podali smo tudi predloge za spremembe 

instrumentov, ki jih uporablja država za zmanjševanje revščine in socialne 

izključenosti družin z otroki. 

 
KLJUČNE BESEDE : Revščina, socialna izključenost 

 

SUMMARY 

In the research titled Poverty and social exclusion among families with children we 

have used a questionnaire which we used on a random sample of families with 

children. We have gathered data about features of various families which belong to 

different income groups such as: structure of the families, educational level of 

parents, family members employment status, occupational aspirations of children, 

disposable family income and the structure of its consumption, housing status, 

nutrition, family members' health status, the structure of spare time, social networks 

and subjective perceptions of the situation of the family. We have also included a 

special questionnaire for children living in the families that have been included in our 

random sample. Using this method of research we have done an in depth analysis on 

the position of families with children, especially the poorest ones, and defined the key 

problems they are facing. We have also presented the list of necessary changes of 

the instruments the state should take into consideration when tackling the problems 

of poverty and social exclusion. 

 

KEY WORDS: Poverty, social exclusion 
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I. POGLAVJE: KONCEPTUALNA IZHODIŠČA IN METODOLOGIJA 

 

I. UVOD 

 

Revščina otrok predstavlja enega najresnejših izzivov sodobne Evrope. Zato je Svet 

Evrope v marcu 2006 opozoril na potrebo oblikovanja enotne evropske usmeritve, ki 

naj bi države članice spodbudila, da bodo sprejele ukrepe za hitro in učinkovito 

zmanjšanje revščine otrok in zagotovile enake izhodiščne možnosti vsem otrokom, 

ne glede na njihovo socialno ekonomsko poreklo. Evropska komisija je revščino otrok 

opredelila kot prioritetno področje delovanja v letu 2007. Večina evropskih držav je 

na podlagi tega sprožila politične aktivnosti in ukrepe za zmanjšanje revščine otrok in 

poročanje o uspehih teh aktivnosti vključila v svoja Nacionalna poročila o izvajanju 

strategije za socialno zaščito in socialno vključevanje.  

 

V Sloveniji, tako kot v drugih državah EU razpolagamo s številnimi kazalniki revščine 

(Leakenski kazalci), vendar so to v glavnem kazalniki materialnega položaja ljudi, ki 

niso zadostni za prepoznavanje in učinkovito reševanje revščine in socialne 

izključenosti. Ne poznamo namreč vsakdanje realnosti ljudi, kot tudi ne revščine in 

socialne izključenosti kot se odraža na vseh ključnih življenjskih področjih. Prav 

proučevanje revščine in socialne izključenosti družin z otroki na teh področjih, analiza  

njunih značilnosti, obsega in oblik pa je cilj, ki ga je v danih razmerah odsotnosti 

drugih kvalitativnih kazalnikov mogoče uresničiti zgolj z metodami družboslovnega 

raziskovanja. 

 

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je zato izvedlo postopek za oddajo 

javnega naročila za izdelavo raziskovalne naloge »Revščina in socialna izključenost 

med družinami z otroki – materialni in nematerialni obraz revščine« za izvajalca 

katerega je bil izbran Inštitut RS za socialno varstvo, Enota Otroška opazovalnica.  
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II. KONCEPTUALNA IZHODIŠČA IZVEDBE RAZISKAVE  

 

2.1. Opredelitev revščine 

 

Revščina pomeni splet različnih pomanjkanj in krnitev življenjskih priložnosti. 

Dolgotrajno materialno pomanjkanje povzroča, da so revni ljudje izključeni iz 

družbenega dogajanja in postanejo socialno, kulturno in politično marginalizirani. 

Povzroča njihovo socialno izključenost, kar je še posebej usodno, če govorimo o 

družinah z otroki. Otroci namreč kot del družine delijo usodo ostalih družinskih 

članov. Revščina in socialna izključenost močno omejujeta njihove življenjske 

priložnosti in možnosti razvoja. 

 

Konvencija o otrokovih pravicah opredeljuje pravico otrok do življenjske ravni, ki 

ustreza njihovemu telesnemu, umskemu, duhovnemu, nravstvenemu in družbenemu 

razvoju. (27.člen). Prvenstveno odgovornost, da otrokom zagotovijo takšne razmere, 

imajo starši v skladu z njihovimi sposobnostmi in materialnimi možnostmi. Če starši 

tega ne zmorejo, so države podpisnice konvencije obvezane, da materialno pomoč in 

programe pomoči otrokom zagotavljajo one v skladu z nacionalnimi programi in 

zmožnostmi. 

 

Najbolj razširjena metoda določitve relativne meje revščine, ki se kot merilo revščine 

uporablja tudi v mednarodnih primerjavah, je določen odstotek od povprečja oziroma 

mediane ekvivalentnega dohodka. Tako sta osnovna indikatorja merjenja revščine 

otrok v državah EU stopnja tveganja revščine družin z otroki v starosti 0 -17 let ter 

prag tveganja revščine gospodinjstva izražen v dohodku.  

 

V Sloveniji  je  stopnja  tveganja  revščine celotne  populacije v letu 2007 znašala 

11,5 %1. Pod pragom revščine je tako živelo okoli 233.000 ljudi. Stopnja tveganja 

                                                 
1
 Prag revščine se določi tako, da najprej za vsa gospodinjstva izračunajo njihov razpoložljivi dohodek na 

ekvivalentnega odraslega člana (uporaba OECD prilagojene ekvivalenčne lestvice, odrasla oseba utež 1, drugi 

odrasli član 0,5, otrok nad 14 let 0,5, mlajši od 14 let pa  utež 0,3), ga pripišejo vsem članom gospodinjstva in 

nato vse osebe razvrstijo glede na višino tako pripisanega dohodka. Dohodek osebe na sredini porazdelitve je 

mediana, 60% mediane je prag revščine.  
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revščine otrok v starosti 0-17 let v letu 2007 pa je znašala 11,3 %. Pod pragom 

tveganja revščine je živelo okoli 19.000 otrok. S takšnim deležem otrok, ki žive pod 

mejo revščine se Slovenija uvršča med skupino petih držav EU, v katerih je stopnja 

tveganja revščine otrok v državi manjša od povprečne stopnje tveganja revščine 

otrok v državah EU in hkrati enaka ali pa manjša od stopnje tveganja revščine 

celotne populacije. 

 

Prag tveganja revščine za prvo odraslo osebo izražen v dohodku je v letu 2007 

znašal 495 EUR na mesec, za otroka do 14 leta starosti pa 149 EUR.2 Izračuni praga 

tveganja revščine izraženega v dohodku za različne tipe družin so prikazani v spodnji 

tabeli. 

 

Tabela 2.1: Višina praga tveganja revščine izraženega v dohodku glede na tip 

družine (v EUR) 

  1 otrok 2 otroka 3 otroci 
Enostarševska 644 792 941 

Dvostarševska družina  891 1.040 1.188 

Vir: SURS, anketa SILK, lastni izračuni 

 

Relativna meja revščine je določena na osnovi distribucije dohodka populacije in se 

spreminja zaradi sprememb distribucije dohodka.  Zato relativna meja revščine ne 

meri toliko revščine kot neenakost znotraj populacije. Oba omenjena indikatorja kot 

tudi drugi Leakenski indikatorji (razpršenost okrog praga tveganja revščine glede na 

spol, relativna vrzel tveganja revščine, neenakost porazdelitve dohodka - razmerje 

kvintilnih razredov (80/20), neenakost porazdelitve dohodka - Ginijev količnik…) 

merijo revščino predvsem »statistično«, kot posledico razpršenosti dohodkov 

(ekstremna odstopanja od povprečja navzdol), nič pa ne povedo o dejanskem 

pomanjkanju nujnih življenjskih potrebščin in o dostopnosti do ključnih socialnih 

                                                 
2
 SURS, Kazalniki socialne povezanosti – dohodek in revščina, 2005, začasni podatki 
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storitev. (Oyen E, et all, 1997, Novak, M.1994). Zato tudi na mednarodni ravni, zlasti 

na ravni EU kot enega ključnih izzivov predstavlja naloga  priprave izbora ustreznih 

indikatorjev za spremljanje položaja in merjenja napredka v zmanjševanju revščine in 

socialne izključenosti otrok. Ta nabor indikatorjev naj bi poleg obstoječih indikatorjev 

dohodkovne revščine vključeval tudi nemonetarne indikatorje. Tako dopolnjen naj bi 

zagotavljali boljše analize in razumevanje kvalitete življenja otrok, zlasti tistih z dna 

družbene lestvice. Oblikovanje takšnih indikatorjev je naloga, ki jo pripravlja delovna 

skupina, ki deluje v sklopu Odbora za socialno zaščito (Social protection Comittee – 

Task Force on Child Poverty and Child Well- Being). (Frazer H., Marlier E. 2007) 

 

Revščina, predvsem pa revščina otrok je namreč kompleksen, večdimenzionalni 

pojav, katerega dimenzije so mnogo širše od materialne dimenzije oziroma 

minimalnega dohodka. Otrok ni reven le tedaj ko družina ali gospodinjstvo, v 

katerem živi, nima zadostnega dohodka. Revščina otrok se odraža na različnih 

področjih otrokovega življenja od oskrbe (socialna in ekonomska varnost, prehrana, 

zdravstvo, stanovanjski standard), zaščite (pred zlorabo in nasiljem, poškodbami in 

ekonomsko eksploatacijo…) in participacije (možnost izražanja lastnih stališč, 

počitka, zabave). Tak pristop k proučevanju  revščine kot osnovno izhodišče 

postavlja uveljavljanje perspektive otrokovih pravic, v ospredje proučevanja postavlja 

otroka z njegovimi potrebami in upošteva njihovo individualnost.  

 

Pomemben poudarek pri proučevanju revščine otrok pa je tudi dejstvo, da se 

revščina otrok od revščine odraslih razlikuje. Razlikuje se tako v vzrokih, zaradi 

katerih je otrok reven (nanje vpliva okolje in družina v kateri odrašča,  na te okoliščine 

sam ne more vplivati) kot tudi v dolgoročnih učinkih, ki jih ima revščina v obdobju 

otroštva na otrokov razvoj  in  na zagotavljanje njegovih  možnosti v obdobju 

odraslosti (past začaranega kroga revščine).  

 

Zaradi vseh navedenih dejstev menimo, da je značilnosti, oblike, pa tudi obseg 

revščine in socialne izključenosti mogoče bolj objektivno ocenjevati z uporabo 

kvalitativnih in kvantitativnih družboslovnih metod raziskovanja (anketnimi vprašalniki, 

intervjuji, fokusnimi skupinami, meritvami socialnih omrežij ipd.) Naša raziskava je 

zato usmerjena v proučevanje tako materialnih kot  nematerialnih vidikov revščine in 

socialne izključenosti otrok in družin v katerih otroci žive. 
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Drugi cilji raziskave pa so bili: 

• Analiza življenjskih pogojev družin z otroki (višina in struktura dohodkov 

družine,  stanovanjski položaj,…) 

• Ugotavljanje zdravstvenega stanja družinskih članov (prisotnost visoke stopnje 

obolevnosti ali kroničnih bolezni, subjektivna ocena zdravstvenega stanja 

družinskih članov) 

• Analiza vključenosti otrok v izobraževalni proces (vrsta šole, ki jo obiskujejo, 

šolski uspeh, aspiracije otrok v nadaljnjem procesu izobraževanja, subjektivna 

ocena o možnosti njihove realizacije, izobraženost kot osnovna možnost za 

rešitev iz revščine) 

• Analiza preživljanja prostega časa družin in otrok (načini preživljanja prostega 

časa otrok, ovire pri želenem koriščenju prostega časa- vidiki socialne 

izključenosti) 

• Omrežja socialnih opor revnih družin z otroki 

• Analiza potencialnih možnosti za reševanje iz revščine (možnosti spodbujanja 

samoiniciativnosti s strani države, nevladnih organizacij…) 

• Subjektivna percepcija lastnega položaja družin in otrok 

 

2.2. Vpliv socialnih transferjev in subvencij na zmanjševanje revščine otrok 

 

Na zmanjševanje revščine vplivajo predvsem socialni prejemki. Če v dohodek ne bi 

šteli družinskih in socialnih prejemkov, bi se stopnja tveganja revščine podvojila 

(24 %).3 Učinek socialnih prejemkov pri gospodinjstvih z otroki je bil bistveno večji od 

vpliva le-teh na zmanjševanje stopnje revščine pri celotni populaciji. Toda razlika 

med uradno mero revščine (minimalnim dohodkom), to je tisto pri kateri z denarnimi 

socialnimi pomočmi pomaga država in statistično določeno stopnjo revščine, je 

velika.  Država z denarno socialno pomočjo pomaga tistim, ki živijo pod pragom 

minimalnega dohodka, ki je za odraslo osebo 222 EUR, za drugo odraslo osebo v 

družini 155 EUR, za vsakega otroka pa 67 EUR na mesec.  

 

                                                 
3
 Isto tam 
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Prag upravičenosti do denarne socialne pomoči za različne tipe družin je razviden iz 

spodnje tabele. 

Tabela 2.2. Prag upravičenosti do DSP izražen v dohodku (EUR) glede na tip 

družine, 2009 

  1 
otrok 

2 otroka 3 otroci 

Enostarševska 289  355  422  

Dvostarševska 
družina  

444  511  577  

Vir: MDDSZ, višine DSP, lastni izračuni 

 

Vseh upravičencev do denarne socialne pomoči v mesecu septembru 2008  je bilo 

61.830 ljudi - dobra četrtina (26,5%) tistih, ki žive pod pragom tveganja revščine. Med 

prejemniki je bila petina (21,8%) otrok. 

 

Socialni transferji in davki prerazdeljujejo dohodke in tako zagotavljajo pomoč 

družinam, ki si z lastnimi dohodki ne morejo zagotavljati socialne varnosti. Z njimi 

države zagotavljajo minimalni dohodek tistim brez zaposlitve ali pa dopolnjujejo 

dohodek gospodinjstev z otroki ne glede na to ali so starši zaposleni ali ne. V sklopu 

intervencij države so izredno pomembni tudi ukrepi za zagotavljanje dostopa do 

različnih socialnih storitev od izobraževanja (brezplačno šolanje, subvencije 

učbenikov, prehrane, prevozov...), zdravstva (dostop do brezplačnih zdravstvenih 

storitev),  stanovanj (subvencije stanarin...), socialnega varstva do otroškega varstva. 

V Sloveniji so od materialnega položaja upravičencev odvisni naslednji socialni 

transferji ali subvencije do znižanega prispevka: otroški dodatek, državna štipendija, 

denarna socialna pomoč, znižano plačilo vrtca, subvencija šolske prehrane 

učencev,subvencija prevozov za dijake in študente, oprostitev plačila 

socialnovarstvenih storitev, subvencija najemnine v neprofitnem stanovanju. 

 

V Sloveniji socialni transferji zmanjšujejo stopnjo tveganja revščine otrok za 57% ( v 

celotni populaciji za 54%). Največji vpliv na zmanjševanje stopnje revščine otrok 

imajo družinski prejemki, med njimi zlasti otroški dodatek.  
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Tabela 2.3. Stopnja tveganja revščine pred in po socialnih transferjih v %,  
 
STOPNJA 
TVEGANJA 
REVŠČINE 
OTROK PRED 
SOCIALNIMI 
TRANSFERJI 

STOPNJA 
TVEGANJA 
REVŠČINE 
OTROK PO 
PREJEMU 
DRUŽINSKIH 
PREJEMKOV 

STOPNJA 
TVEGANJA 
REVŠČINE 
OTROK  

VPLIV VSEH 
SOCIALNIH 
TRANSFERJEV 
NA 
ZMANJŠANJE 
REVŠČINE 
OTROK 

VPLIV 
DRUŽINSKIH 
PREJEMKOV 
NA 
ZMANJŠANJE 
REVŠČINE 
OTROK 

28 17 12 57% 39% 

 

Ob pozitivnih učinkih socialnih prejemkov, pa velik problem predstavlja »past 

revščine«. Ker je upravičenost do nekaterih prejemkov (dodatek za najemnino, 

brezplačna kosila v šoli, 100% subvencija cene vrtca, višja republiška štipendija) 

povezana s prejemanjem denarne socialne pomoči, se lahko zgodi, da se osebe in 

družine, ki so tik nad mejo revščine znajdejo v manj ugodnem položaju, kot tisti, ki jih 

družba prepozna za revne.  

V našo raziskavo smo vključili družine z otroki, ki sodijo pod raven minimalnega 

dohodka (predvidoma več kot tri četrine prejemnikov otroškega dodatka v prvem 

razredu) in pod relativni prag revščine (pretežni del prejemnikov prvega in drugega 

razreda otroškega dodatka). Ker pa zaradi nevarnosti pasti revščine izredno ranljivo 

skupino predstavljajo tudi družine z otroki, ki nekoliko presegajo družbeno določeno 

raven dohodkov do katere država posega z različnimi oblikami pomoči, smo v 

raziskavo zajeli tudi družine, ki žive nad tem pragom in bi jih lahko uvrstili v spodnji 

del srednjega sloja (tretji, četri in peti razred otroškega dodatka).  

V spodnji tabeli prikazujemo prejemke družin, ki sodijo v posamezne razrede 

otroškega dodatka v deležu od povprečne neto plače ter v dohodkih 
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Tabela 2.4. Dohodki posameznih tipov družin po razredih otroškega dodatka izraženi 

v deležu od povprečne plače in v dohodku (EUR) 

  

Prejemki 
družine v 
deležu od 
povp. plače       

Mesečni 
prejemki 
družine 
v EUR     

Prvi pod ravnjo minimalnega 
dohodka 

Enostarševska  

35 43 51 289 355 422 

  

Dvostarševska 
družina  

53 61 69 444 511 577 
Prvi Enostarševska  

36 54 72 300 450 600 
  Dvostarševska 

družina  

54 72 90 450 600 751 
Drugi Enostarševska 

60 90 120 500 751 1001 
  Dvostarševska 

družina  

90 120 150 751 1001 1251 
Tretji Enostarševska 

72 108 144 600 901 1201 
  Dvostarševska 

družina  

108 144 180 901 1201 1501 
Četrti Enostarševska 

84 126 168 701 1051 1401 
  Dvostarševska 

družina  

126 168 210 1051 1401 1751 
Peti Enostarševska 

106 158 210 884 1318 1751 
  Dvostarševska 

družina  

158 210 262 1318 1751 2185 
             

družine, ki žive pod ravnjo minimalnega dohodka 

 

družine, ki žive pod ravnjo stopnje tveganja revščine 
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III. METODOLOGIJA  

 

3.1. Vrsta raziskave 

 

Raziskavo lahko opredelimo kot kvantitativno, deskriptivno raziskavo. 

 

Raziskava, ki smo jo izvedli, je potekala v dveh delih, in sicer: 

1. kot analiza podatkov iz obrazcev za uveljavljanje otroškega dodatka za 

upravičence od prvega do vključno petega razreda prejemnikov otroških 

dodatkov (analiza populacije) na dan 1.4.2008 in  

2. kot  raziskava na terenu. 

 

Za analizo populacije smo pridobili  podatke o upravičencih do otroških dodatkov, ki 

se zbirajo z obrazcem DP-3 (Vloga za uveljavljanje pravice do otroškega dodatka). 

Pridobili smo jih od pooblaščenega zbiralca podatkov za Ministrstvo za delo, družino 

in socialne zadeve, podjetja RAIS d.o.o. S pomočjo programa SPSS smo analizirali 

podatke o vseh upravičencih do otroškega dodatka od prvega do vključno petega 

razreda prejemnikov glede na naslednje spremenljivke: spol vlagatelja, starost 

vlagatelja, kraj vlagatelja, pristojni center za socialno delo, tip družine, za vse ostale 

družinske člane: spol, starost in razmerje do vlagatelja, vključenost otroka (otrok) v 

zavod, vključenost otroka (otrok) v vrtec in struktura dohodka družine.  

 
Za tiste upravičence do otroškega dodatka,  ki so bili na dan 1.4.2008 na podlagi 

odločbe tudi upravičenci do redne DSP, smo analizirali tudi podatke o nepremičninah 

in drugem premoženju (iz vloge za DSP obrazec DSP v 1.2) 4. 

 

Raziskavo na terenu smo izvedli: 

• z anketnim vprašalnikom (Socialni položaj družin z otroki) na 

reprezentativnem vzorcu revnih družin z otroki ter družin z otroki, ki se 

nahajajo na robu oziroma nekoliko presegajo prag revščine 

(minimalnega dohodka) ter 

                                                 
4
 Odgovor na vprašanje:  Ali ste vi in vaši družinski člani lastnik/solastnik nepremičnine ali drugega premoženja 

- stanovanja ali hiše, v kateri živite, drugega stanovanja ali hiše, osebnega vozila, vrednostnih papirjev in 

kapitalskih naložb, poslovnih prostorov, opreme in delovnih strojev, kmetijskega in gozdnega zemljišča, 

gospodarskega poslopja in kmetijskih strojev, ki vam dajejo prihodke, stavbnega zemljišča, drugo, kaj …). 
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• z anketnim vprašalnikom prilagojenim otrokom (Moje vsakdanje 

življenje), ki smo jo izvedli med otroci v anketiranih družinah, ki so stari 

od 12 do 18 let (eden otrok v družini). 

 

Tako smo pridobili vpogled v številčne podatke, s katerimi bomo opisali značilnosti 

družin/gospodinjstev, ki sodijo v različne dohodkovne razrede prejemnikov/prejemnic 

otroškega dodatka (struktura družin/gospodinjstev, izobrazbena struktura staršev, 

zaposlitveni status članov družine, poklicne aspiracije otrok, dohodki, poraba in 

materialne dobrine, stanovanjska situacija in standard družine, prehrana, 

zdravstveno stanje članov družine, prosti čas, socialna omrežja, subjektivna 

percepcija revščine). 

 

Ker je izbor anketirancev širši in ne vključuje le najrevnejših družin z otroki, bomo še 

posebej pozorni na razlike med nižjimi razredi, ki živijo pod pragom tveganja revščine 

in tistimi, ki imajo dohodke nad pragom tveganja revščine. 

 

Raziskavo pa smo izvedli tudi med otroci samimi (po en otrok v anketirani družini v 

starosti med 12 in 18 let) s posebnim, njim prilagojenim vprašalnikom.  

 

3.2. Merski instrument 

 

Merski instrument je vprašalnik, ki je razdeljen v 11 vsebinskih sklopov in vsebuje 

večinoma zaprta vprašanja. Pri oblikovanju nekaterih vprašanj smo zaradi možnosti 

primerjanja rezultatov za izhodišče vzeli vprašanja in odgovore, vsebovane v merskih 

instrumentih različnih raziskav (Kolarič et. al., 2003; Rode, Rihter, Kobal, 2006, 

Ankete o življenjskih pogojih – EU- SILC, SURS, Quality of LIfe,  2007; Novak, 2004). 

 

3.3. Populacija in vzorec 

 

Populacijo predstavljajo družine prejemnic/prejemnikov otroškega dodatka
5
 v aprilu 2008 (na 

dan 1.4.2008), ki sodijo v prvi do peti dohodkovni razred. Skupaj jih je bilo 137.412. 

 

                                                 
5
 Konkretno je kot anketiranec predvidena tista oseba, ki je na obrazcu za vlogo za otroški dodatek označena kot 

vlagatelj. 
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Tabela 3.1: Otroški dodatek glede na dohodek na družinskega člana 
 

Razred Dohodek na 
družinskega člana  

v % povprečne 
plače RS 

Dohodek na družinskega člana  
 

Populacija 

št. družin 

1. do 15% 
 

do 192,7 EUR  21875 

2. nad 15% do 25% 
 

nad 192,7 do 321,2 EUR 32047 

3. nad 25% do 30% nad 321,2 do 385,4 EUR 19864 

4. nad 30% do 35% 
 

nad 385,4 do 449,6 EUR 21677 

5. nad 35% do 45% nad 449,6 do 578,2 EUR 41949 

Skupaj od 0,0%  do 45% od  0,0 do  578,2 EUR 137412 

 

V slučajnostni, proporcionalno stratificirani vzorec smo vključili 770 družin 

prejemnic/prejemnikov otroškega dodatka, tako da smo iz vsakega dohodkovnega 

razreda v vzorec vključili enak odstotek družin, kot velja tudi za populacijo. Glede na 

številčno razmerje med populacijo in vzorcem smo iz vsakega dohodkovnega 

razreda sistematično izbrali vsako 137. družino (korak je večji od potrebnega, ker 

smo v spisek enot za vzorec vključili večje število družin – 1000 - za primer, da 

določene družine, ki so bile glede na slučajnostni izbor izbrane v vzorec, ne bi želele 

sodelovati oz. ne bi bile dostopne, in bi jih bilo potrebno nadomestiti z novimi), ki so 

bile urejene po poštnih številkah kraja bivanja vlagatelja/vlagateljice. 

 

Tabela 3.2:  Populacija in vzorec družin prejemnic otroškega dodatka 
 

Dohodkovni 

razred 

Populacija – 

št. družin 

Populacija – 

odstotek (%) 

Vzorec – 

število družin 

Vzorec – 

odstotek (%) 

1. 21875 15,9 123  15,9 

2. 32047 23,3 180  23,3 

3. 19864 14,5 111  14, 5 

4. 21677 15,8 121  15,8 

5. 41949 30,5 306  30,5 

Skupaj 137412 100,0 770 100,00 
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V populaciji ima približno 40 % družin (55.139) vsaj enega otroka v starosti od 12 do 

vključno 18 let. Ker smo želeli anketirati tudi otroke v tej starosti, smo za družine, ki 

so bile izbrane v slučajnostno, proporcionalno stratificiran vzorec, pripravili tudi po en 

vprašalnik za otroka omenjene starosti. Takšnih družin v vzorcu je 305, kar 

predstavlja približno 40 %. 

 

Tabela 3.3: Populacija in vzorec družin prejemnic otroškega dodatka z otroki starimi 
od 12 do 18 let 
 

Dohodkovni 

razred 

Populacija – 

št. družin z 

otroci od 12 do 

18 let 

Populacija – 

odstotek (%) 

Vzorec – št. 

družin z otroki 

od 12 do 18 let 

Vzorec – 

odstotek (%) 

1. 8588 15,6 46 15,1 

2. 12984 23,5 66 21,6 

3. 8134 14,8 47 15,4 

4. 8741 15,9 46 15,1 

5. 16692 30,3 100 32,8 

skupaj 55139 100,0 305 100,0 

 

 

3.4. Zbiranje podatkov 

 

Zbiranje podatkov je potekalo od sredine septembra 2008 do sredine novembra 2008 

v vseh slovenskih regijah. Izvedli smo anketo. Vsako osebo, ki je bila izbrana v 

vzorec, je obiskal anketar, ki je vodil pogovor in zapisoval odgovore v vprašalnik. 

Anketiranje je izvajalo 54 anketarjev (večinoma študentje Fakultete za socialno delo 

ter strokovni sodelavci ali prostovoljci območnih organizacij RK Slovenije), ki so se 

predhodno udeležili usposabljanja za anketarje. Usposabljanje anketarjev smo izvedli 

v šestih delavnicah v Ljubljani in v Celju.   

 

Anketarji so prejeli seznam oseb iz vzorca in njihovih naslovov iz vnaprej 

dogovorjenega okoliša. Na seznamu ni bilo telefonskih številk, zato so morali 

anketarji telefonske številke pridobiti sami in se z anketirancem najprej po telefonu 

dogovoriti za srečanje. V primeru, da se telefonske številke ni dalo pridobiti, je 
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anketar kar takoj opravil obisk na domu. Anketirati je moral točno določeno osebo, 

vlagatelja otroškega dodatka in ne njegovega partnerja. Razdelili smo 770 praznih 

anket za vlagatelje otroškega dodatka. V primeru, da vlagatelja na predvidenem 

naslovu ni bilo mogoče najti, smo iz za to pripravljenega spiska poiskali nadomestno 

enoto – torej vlagatelja iz istega okoliša in istega dohodkovnega razreda. Narejenih 

je bilo 33 takšnih zamenjav. Ostalih 206 oseb, ki so bile zajete v vzorec in jih tekom 

anketiranja nismo uspeli kontaktirati niso bile dosegljive predvsem zaradi: napačnih 

naslovov in pomanjkanja nadomestnih naslovov z enakimi značilnostmi. 

 

Anketarji so obiskali skupaj 564 vlagateljev otroškega dodatka. Od teh jih 18,5% ni 

bilo pripravljenih sodelovati, kar je razvidno iz spodnje tabele. Pri analizi podatkov pa 

smo izločili še eno anketo, kjer je anketar sicer označil, da oseba želi sodelovati v 

anketi, vendar na vprašanja ni odgovarjala.  

 
Tabela 3.4: Sodelovanje v anketi 
  

  frekvenca odstotek veljavni 

odstotek 

kumulativni 

odstotek 

veljavni sodeloval v anketi 459 81,4 81,5 81,5 

  ne bo sodeloval v 

anketi 

104 18,4 18,5 100,0 

  skupaj 563 99,8 100,0   

manjkajoči sistemsko 1 ,2     

Skupaj 564 100,0     
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Tabela 3.5: Razlog za nesodelovanje v anketi 
 

  frekvenca odstotek veljavni 

odstotek 

kumulativni 

odstotek 

veljavni zaradi pomanjkanja 

časa, 

prezasedenosti 

35 6,2 34,7 34,7 

  zaradi slabih 

izkušenj z 

anketiranjem 

2 ,4 2,0 36,6 

  načeloma odklanja 

anketiranje 

23 4,1 22,8 59,4 

  drugi razlogi za 

zavrnitev 

23 4,1 22,8 82,2 

  nezmožnost 

sodelovanja 

2 ,4 2,0 84,2 

  kaj drugega 16 2,8 15,8 100,0 

  skupaj 101 17,9 100,0   

manjkajoči sistemsko 463 82,1     

Skupaj 564 100,0     

 

 

Med temi, ki so sodelovanje v anketi zavrnili, jih je malce več kot tretjina (34,7%) kot 

razlog navedla pomanjkanje časa, skoraj 23% jih načeloma odklanja anketiranje, 

enak odstotek anketiranih, ki so sodelovanje v anketi zavrnili, ima druge razloge za 

zavrnitev. Ostali razlogi (slabe izkušnje z anketiranjem, nezmožnost sodelovanja) se 

pojavljajo v manjšem številu primerov. 

 

Med družinami v vzorcu je 305 družin, ki imajo vsaj enega otroka v starosti od 12 do 

18 let. Med anketiranimi družinami je bilo takšnih družin 192. Vrnjenih vprašalnikov 

za otroke je bilo 181. Nekatere sicer izpolnjene vprašalnike nismo mogli vnesti, ker 

so bili nekvalitetno izpolnjeni ali slabo označeni. Med njimi 21,5 % otrok pri izvedbi 

ankete ni sodelovalo, kar je razvidno iz naslednje preglednice. 
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Tabela 3.6: Sodelovanje v anketi (vprašalnik za otroke) 
 

  Frekvenca odstotek veljavni 
odstotek 

kumulativni 
odstotek 

veljavni sodeloval v anketi 142 78,5 78,5 78,5 
  ne bo sodeloval v 

anketi 
39 21,5 21,5 100,0 

  Skupaj 181 100,0 100,0   
 
 

Med tistimi, ki so sodelovanje zavrnili, je bil najpogostejši razlog pomanjkanje časa in 

prezasedenost (35 %). Polovica (32,5 % + 17,5 %) jih navaja druge razloge, med 

katerimi je najpogostejši ta, da so sodelovanje otrok v anketi preprečili starši, ki 

anketiranja iz različnih razlogov niso dovolili. Nekaj oseb (12,5 %) načeloma odklanja 

anketiranje, eden pa ni bil zmožen sodelovati pri izpolnjevanju ankete (2,5 %). 

 

Tabela 3.7: Razlog za nesodelovanje v anketi (vprašalnik za otroke) 
 

  frekvenca odstotek veljavni 
odstotek 

kumulativni 
odstotek 

veljavni zaradi pomanjkanja 
časa, 
prezasedenosti 

14 7,7 35,0 35,0 

  načeloma odklanja 
anketiranje 

5 2,8 12,5 47,5 

  drugi razlogi za 
zavrnitev 

13 7,2 32,5 80,0 

  nezmožnost 
sodelovanja 

1 ,6 2,5 82,5 

  kaj drugega 7 3,9 17,5 100,0 
  skupaj 40 22,1 100,0   
manjkajoči sistemsko 141 77,9     
Skupaj  100,0     
 
 

 

3.5. Analiza podatkov 

 

Statistično analizo podatkov smo izvedli s pomočjo programa SPSS. Najprej smo 

pregledali osnovne spremenljivke (značilnosti) in z odstotki in/ali povprečnimi 

vrednostmi  prikazali njihovo porazdelitev. Nato smo podatke križali še s 

spremenljivkama dohodkovni razred anketirane osebe in okolje, kjer živi anketirana 
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oseba. V kolikor so se med rezultati pojavile razlike, smo z uporabo statističnih testov 

(hi-kvadrat, t-test, analiza variance,…) preverili še statistično značilnost razlik. 

Analiza po posameznih vprašanjih oz. tematskih sklopih je potekala tako, da smo kot 

celoto anketiranih oseb vzeli tiste, ki so podali odgovor na posamezno vprašanje, saj 

so na določena vprašanja odgovarjale le osebe z določeno značilnostjo (npr. na 

vprašanja, ki se nanašajo na izkušnje z inštitucijami za zaposlovanje, so odgovarjali 

le brezposelni). Odstotki in povprečne vrednosti  so pri posameznem vprašanju 

izračunani od števila tistih, ki so podali odgovor.  

 
 
IV. PODATKI O POPULACIJI 
 
 
Populacijo predstavljajo družine, ki so bile na dan 1.4.2008 prejemnice otroškega 

dodatka od prvega do vključno petega razreda otroškega dodatka. V nadaljevanju 

predstavljamo te družine glede na podatke o vlagatelju otroškega dodatka, ostalih 

družinskih članih, njihovih dohodkih in premoženju.  

 

4.1. Podatki o vlagateljih  

 

Prejemnikov otroškega dodatka od prvega do vključno petega razreda OD je bilo na 

dan 1.4.2008 137.412.  

 

Tabela 4.1: Prejemniki otroškega dodatka glede na razred otroškega dodatka 

 Število Odstotek 
1 21875 15,9 
2 32047 23,3 
3 19864 14,5 
4 21677 15,8 
5 41949 30,5 
Skupaj 137412 100,0 
 
 
Med vlagatelji so bile večinoma ženske (77,1 %). Spolna sestava vlagateljev 

otroškega dodatka se glede na razred otroškega dodatka ne razlikuje bistveno, kar je 

razvidno tudi iz naslednje preglednice. 
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Tabela 4.2 : Spol vlagateljev glede na OD 

 Moški Ženske Skupaj 
 N %  N %  N %  

1 5138 23,5% 16737 76,5% 21875 100,0% 
2 7334 22,9% 24713 77,1% 32047 100,0% 
3 4484 22,6% 15380 77,4% 19864 100,0% 
4 4846 22,4% 16831 77,6% 21677 100,0% 
5 9690 23,1% 32259 76,9% 41949 100,0% 

Skupaj 31492 22,9% 105920 77,1% 137412 100,0% 
 
 

Povprečna starost vlagatelja je znašala nekaj manj kot 40 let (39,13) s standardnim 

odklonom 8,64 let. Največ vlagateljev je bilo starih 40 let, kar lahko ponazorimo z 

modusom starosti6 (Mo=40). Najmlajši vlagatelj je bil star komaj dobri dve leti 

(min7=2,33), gre za primer ko otrok vlogo vlaga sam, najstarejši pa je bil star skoraj 

85 let (max8=84,67). Ponazoritev starosti vlagateljev otroškega dodatka je prikazana 

tudi v naslednjem histogramu. 

 
Slika 4.1: Starost vlagateljev  
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6 Vrednost, ki se najpogosteje pojavlja. 
7 Najmanjša vrednost. 
8 Najvišja vrednost. 
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Z analizo variance smo preverili ali obstajajo razlike v starosti med vlagatelji 

otroškega dodatka glede na razred otroškega dodatka in ugotovili, da le te vsaj med 

dvema razredoma otroškega dodatka obstajajo (F=536,240, sig=0,000). S Tamhane 

Post Hoc testom9 smo v nadaljevanju preverjali, med katerimi razredi obstajajo 

statistično pomembne razlike v starosti vlagatelja. Izkazalo se je, da obstajajo 

pomembne razlike med vsemi razredi, razen med tretjim (39,40 let) in četrtim (39,58 

let). V povprečju so najmlajši vlagatelji (36,88 let), tisti ki prejemajo otroški dodatek v 

prvem razredu, najstarejši pa vlagatelji iz petega (40,11 let). 

 

 

Tabela  4.3. Starost vlagateljev glede na otroški dodatek  
 

  N Povpre
čje 

Std. 
Odklon 

Std. 
Napaka 

Minimum Maximum 

1 21875 36,88 9,19 0,06 2,33 84,67 
2 32047 38,90 9,01 0,05 13,92 77,67 
3 19864 39,40 8,68 0,06 17,00 78,75 
4 21677 39,58 8,33 0,06 17,33 78,83 
5 41949 40,11 7,96 0,04 15,50 82,83 
Skupaj 137412 39,13 8,64 0,02 2,33 84,67 
 
 

Več kot tri četrtine (76,8 %) vlagateljev živi v dvostarševski družini in dobra četrtina 

(22,7 %) v enostarševski. V ostalih primerih ali otrok vlaga vlogo sam (0,4 % ali 543 

oseb), zanj vlaga druga oseba (0,1 % ali 144 oseb) ali pa otrok vlaga za brate in 

sestre (0,01 % ali 20 oseb).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
9 Levenov test o homogenosti varianc je pokazal, da variance niso homogene (F=213,927, sig=0,000), 
zato smo za preverjanje statistično pomembnih razlik v nadaljevanju uporabili Tamhane test, ki se 
uporablja v primeru nehomogenosti varianc. 
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Tabela 4.4: Tip družine glede na razred otroškega dodatka 
 

    Dvostarš
evska 

družina 

Enostarš
evska 

družina 

Otrok 
vlaga sam 

Vlagatelj 
druga 
oseba 

Otrok 
vlaga 

zase in 
za brate  
sestre 

Skupaj 

N 14643 6974 159 90 9 21875 1 
  % 66,9% 31,9% ,7% ,4% ,0% 100,0% 

N 22921 8940 156 24 6 32047  2 
% 71,5% 27,9% ,5% ,1% ,0% 100,0% 
N 15294 4471 78 19 2 19864  3 
% 77,0% 22,5% ,4% ,1% ,0% 100,0% 
N 17192 4415 65 5 0 21677  4 
% 79,3% 20,4% ,3% ,0% ,0% 100,0% 
N 35467 6388 85 6 3 41949  5  
% 84,5% 15,2% ,2% ,0% ,0% 100,0% 

Skupaj N 105517 31188 543 144 20 137412 
  % 76,8% 22,7% ,4% ,1% ,0% 100,0% 
 
 

Obstaja statistično pomembna razlika v tipu družine vlagatelja in razredom otroškega 

dodatka, ki ga prejema (hi kvadrat10 = 3353,8, sig=0,000). Razlika v deležu med 

enostarševsko in dvostarševsko družino je večja višji ko je otroški dodatek: v prvem 

razredu je 66,9 % dvostarševskih in 31,9 % enostarševskih družin, v petem razredu 

pa 84,5 % dvostarševskih in 15,2 % enostarševskih. Najvišji odstotek otrok 

vlagateljev je v prvem razredu otroškega dodatka (0,7 %) pa tudi drugem (0,5 %), 

najmanj pa v petem razredu (0,2 %). 

 

4.2. Podatki o članih 

 

Število družinskih članov družin, ki so prejemnice otroškega dodatka od prvega do 

vključno petega razreda otroškega dodatka v povprečju skupaj z vlagateljem štejejo 

3,6 oseb. Največ družin šteje 4 člane (Mo=4), najmanjše število oseb v teh družinah 

šteje 1 osebo, največje pa 13 oseb. 

 

                                                 
10 Uporabili smo Kullbackov 2I preizkus. Z uporabo tega preizkusa se izognemo zagatam z nizkimi 
teoretičnimi celičnimi frekvencami pri hi kvadrat preizkusu. Lahko ga naredimo, četudi so teoretične 
frekvence manjše od 5. 
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Med člani družin prejemnic otroškega dodatka od prvega do vključno petega razreda 

otroškega dodatka je nekoliko več žensk (52,9 %) kot moških (47,1 %). Vseh članov 

teh družin skupaj je 488.343. Člani so v povprečju stari od manj kot eno leto do 

skoraj 94 let, v povprečju pa 25,6 let s standardnim odklonom 16,09 let. Starost 

članov družin prejemnic otroškega dodatka je prikazana tudi na naslednjem 

histogramu, kjer je zelo očitno, da gre bimodalno porazdelitev starosti. Glede na to, 

da so večinoma starši vlagatelji vloge otroškega dodatka in glede na to, da je v teh 

družinah vsaj en otrok, je porazdelitev pričakovana. Namreč izmed vseh članov 

družin prejemnic otroškega dodatka je  242.222 (49,6 %) staršev in 242.795 (49,7 %) 

otrok. Med ostalimi člani teh družin lahko najdemo: 

• 1334 (0,3 %) članov, ki nimajo več statusa učenca, dijaka, vajenca ali 

študenta, zato vlagatelj ni upravičen do otroškega dodatka zanj; 

• 462 (0,1 %) vzdrževanih članov; 

• 456 (0,1 %) primerov, kjer otrok vlaga vlogo sam, 

• 376 (0,1 %) primerov, kjer je član v delovnem razmerju, opravlja kmetijsko ali 

drugo samostojno dejavnost, zato vlagatelj na podlagi 69. člena ZSDP ni 

upravičen do otroškega dodatka zanj; 

• 178 (>0,1 %)  primerov, ko je član prijavljen kot iskalec zaposlitve na Zavodu 

Republike Slovenije za zaposlovanje, zato vlagatelj na podlagi 69. člena ZSDP 

ni upravičen do otroškega dodatke zanj; 

• 162 (>0,1 %) drugih oseb, 

• 143 (>0,1 %) primerov, ko otrok vlaga vlogo zase in svoje brate in sestre, 

• 71 (>0,1 %) primerov, ko imajo člani svojo družino, so sklenili zakonsko zvezo, 

živijo v zunajzakonski skupnosti, zato vlagatelj na podlagi 69. člena ZSDP ni 

upravičen do otroškega dodatka zanj,                                                                                                                   

• 58 (>0,1 %) primerov, ko otrok ne živi več z vlagateljem, 

• 58 (>0,1 %) primerov brez preživnine, 

• 28 (>0,1 %) drugih. 
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Slika 4.2: Porazdelitev starosti članov družin 
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V družinah, kjer prejemajo otroški dodatek, je 455 članov vključenih v zavod, 

večinoma gre za otroke. Predšolskih otrok, vključenih v vrtec je bilo 19.859 otrok. 

 

4.3. Podatki o dohodkih 

 

V družinah prejemnicah otroškega dodatka od prvega do vključno petega razreda 

otroškega dodatka (137.412) je bilo na dan 1.4.2008  prejetih 545.561 različnih 

dohodkov in prejemkov, obdavčenih po zakonu o dohodnini, ostalih dohodkov in 

prejemkov (ugotovljenih iz uradnih evidenc) ter plačanih preživnin. Strukturo 

predstavljamo v naslednji preglednici. 

 

Na agregatu največji delež med dohodki, prejemki in plačanimi preživninami 

predstavljajo plače, nadomestila, drugi prejemki (32,8 %), sledi katastrski dohodek 

(12,9 %). Denarna socialna pomoč predstavlja 4,9 % izmed vseh prejemkov in 

plačanih preživnin, plačane preživnine pa 0,5 %. Opazimo lahko razliko v strukturi 

dohodkov in prejemkov v družinah, ki prejemajo otroški dodatek, glede na razred 

otroškega dodatka. Največja razlika se pokaže pri plači, nadomestilu in drugih 

prejemkih, kjer le ti v prvem razredu predstavljajo 13 % vseh prihodkov, v drugem 

25,2 %, v tretjem 33,9 %, v četrtem 38,2 % in v petem 42,2 %. Razlika med prvim in 

petim razredom je zelo velika, skoraj za 30 %. Izpostaviti velja tudi denarno socialno 

pomoč. V prvem razredu otroškega dodatka le te predstavlja 16,7 % vseh prihodkov, 
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v drugem 7,5 %, v tretjem 3,1 %, v četrtem 2,0 % in v petem 1,2 %. Prav tako lahko 

opazimo razliko pri štipendijah (ZRSZ) in prejetih preživninah, saj v družinah, ki 

prejemajo otroški dodatek prvega razreda štipendije  predstavljajo približno desetino 

vseh prejemkov (10,3 %) in preživnine 13 %, medtem ko v družinah s petim 

razredom otroškega dodatka štipendije predstavljajo le 3,1 % in preživnine le 4,1 %. 

 

Povprečni skupni prihodki, prejemki in plačane preživnine se med razredi otroškega 

dodatka med seboj razlikujejo, kar je razvidno tudi iz naslednje preglednice. Ali med 

razredi otroškega dodatka obstajajo statistično pomembne razlike v povprečnem 

letnem znesku upoštevanega dohodka družine, smo preverili z analizo variance in 

ugotovili, da le te obstajajo (F=1101,60, sig=0,000). S Tamhane Post Hoc testom11 

smo v nadaljevanju preverjali med katerimi razredi obstajajo statistično pomembne v 

povprečnem letnem znesku upoštevanega dohodka. Izkazalo se je, da obstajajo 

pomembne razlike med vsemi razredi: prvi razred ima v povprečju najnižji letni 

znesek upoštevanega dohodka družine (4881,65), drugi (10282,25), tretji (14166,25), 

četrti (16573,50) in peti (20957,22). 

 

                                                 
11 Levenov test o homogenosti varianc je pokazal, da variance niso homogene (F=213,927, 
sig=0,000), zato smo za preverjanje statistično pomembnih razlik v nadaljevanju uporabili Tamhane 
test, ki se uporablja v primeru nehomogenosti varianc. 
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Tabela 4.5: Finančna struktura: prihodki, prejemki, plačane preživnine 
 

  1 2 3 4 5 skupaj 

  N %  N %  N %  N %  N %  N %  

Plače, nadomestila, drugi prejemki 8291 13,00% 32408 25,20% 28791 33,90% 35093 38,20% 74333 42,20% 178916 32,80% 

Pokojnine, nadomestila iz obv PIZ zav 2503 3,90% 6123 4,80% 3940 4,60% 4037 4,40% 6986 4,00% 23589 4,30% 

Nadomestila, drugi doh iz obv soc zav 3028 4,80% 8215 6,40% 5543 6,50% 5901 6,40% 10588 6,00% 33275 6,10% 

Dohodki iz drugega pogodbenega razmerja 764 1,20% 1964 1,50% 1360 1,60% 1713 1,90% 3829 2,20% 9630 1,80% 

Prejemki dijakov in študentov 1924 3,00% 5682 4,40% 4449 5,20% 5517 6,00% 11606 6,60% 29178 5,30% 

Katastrski dohodek 7599 11,90% 15172 11,80% 10545 12,40% 11978 13,00% 24965 14,20% 70259 12,90% 

Dobiček na podlagi davčnega obračuna 1661 2,60% 3292 2,60% 1951 2,30% 1932 2,10% 3561 2,00% 12397 2,30% 
Dohodek, zmanjšan za priznane norm 
odhodke 222 0,30% 386 0,30% 200 0,20% 198 0,20% 373 0,20% 1379 0,30% 

Dohodek dosežen s posameznim poslom 441 0,70% 1116 0,90% 802 0,90% 944 1,00% 1985 1,10% 5288 1,00% 

Dohodki iz dejavnosti - prispevki 2211 3,50% 3820 3,00% 2088 2,50% 1990 2,20% 3359 1,90% 13468 2,50% 

Drugi dohodki 309 0,50% 898 0,70% 747 0,90% 854 0,90% 1881 1,10% 4689 0,90% 

Dohodki iz premoženja 0 0,00% 1 7,80E-06 15 0,00% 13 0,00% 40 0,00% 69 0,00% 

Dohodki iz kmetijske in gosp dejavnosti 3260 5,10% 5250 4,10% 2963 3,50% 2663 2,90% 4579 2,60% 18715 3,40% 

Dobiček iz kapitala, obresti, dividende 1334 2,10% 4245 3,30% 3713 4,40% 4396 4,80% 8914 5,10% 22602 4,10% 

Dohodki iz premoženja 300 0,50% 677 0,50% 527 0,60% 601 0,70% 1428 0,80% 3533 0,60% 

Štipendije 71 0,10% 166 0,10% 120 0,10% 228 0,20% 583 0,30% 1168 0,20% 

Prejeta nadomestila preživnin - JPS 418 0,70% 646 0,50% 313 0,40% 340 0,40% 407 0,20% 2124 0,40% 

Denarne dajatve žrtvam vojne 27 0,00% 40 0,00% 40 0,00% 30 0,00% 59 0,00% 196 0,00% 

Prispevki: kult, šport,kmet 33 0,10% 40 0,00% 22 0,00% 14 0,00% 39 0,00% 148 0,00% 

Dediščine in darila 7 0,00% 19 0,00% 17 0,00% 17 0,00% 38 0,00% 98 0,00% 

Rente, odškodnine, nagrade 54 0,10% 76 0,10% 42 0,00% 70 0,10% 158 0,10% 400 0,10% 

Ostali dohodki 72 0,10% 86 0,10% 40 0,00% 48 0,10% 103 0,10% 349 0,10% 

Denarna socialna pomoč 10634 16,70% 9716 7,50% 2649 3,10% 1848 2,00% 2039 1,20% 26886 4,90% 

Plačani prispevki za rejnico 15 0,00% 22 0,00% 10 0,00% 8 0,00% 10 0,00% 65 0,00% 

Denarna pomoč za brezposelne 1257 2,00% 1858 1,40% 517 0,60% 349 0,40% 309 0,20% 4290 0,80% 
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  1 2 3 4 5 skupaj 

  N %  N %  N %  N %  N %  N %  

Starševski dodatek s prispevki 2042 3,20% 1627 1,30% 547 0,60% 355 0,40% 422 0,20% 4993 0,90% 

Delno plačilo za izgubljeni dohodek 21 0,00% 100 0,10% 54 0,10% 46 0,10% 81 0,00% 302 0,10% 

Štipendija - ZRSZ 6596 10,30% 13221 10,30% 6985 8,20% 5263 5,70% 5486 3,10% 37551 6,90% 

Preživnine v višini izvršilnega naslova 8291 13,00% 11213 8,70% 5407 6,40% 5028 5,50% 7161 4,10% 37100 6,80% 

Plačane preživnine 358 0,60% 627 0,50% 470 0,60% 512 0,60% 937 0,50% 2904 0,50% 

Skupaj 63743 100,00% 128706 100,00% 84867 100,00% 91986 100,00% 176259 100,00% 545561 100,00% 
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Tabela 4.6: Letni znesek upoštevanega dohodka 
 

 N Povprečje Std.  
Odklon 

Std. 
Napaka 

Minimum Maximum 

1 21875 4881,6509 2708,26185 18,31119 -2400,00 21591,17 
2 32047 10282,2510 3568,93668 19,93633 2183,25 41707,54 
3 19864 14166,2518 3978,03975 28,22512 3642,53 40655,66 
4 21677 16573,5026 4394,24721 29,84591 ,00 48551,13 
5 41949 20957,2253 57105,69406 278,81659 5098,43 5218952 
Skupaj 137412 14235,2800 32205,86678 86,88057 -2400,00 5218952 
 
 
 
4.4. Podatki o premoženju 
 
 

Za tiste upravičence do otroškega dodatka, ki so bili na dan 1.4.2008 na podlagi odločbe 

tudi upravičenci do redne DSP, prikazujemo tudi podatke o nepremičninah in drugem 

premoženju (iz vloge za DSP obrazec DSP v 1.2).  

 

Tabela 4.7: Premoženje 
 

1 2 3 4 skupa
j 

 

N %  N %  N %  N %  N 
Prihranki 9 8,2

% 
6 16,7% 3 37,5% 0 ,0% 18 

Drugo stanovanje ali hiša 2 1,8
% 

0 ,0% 1 12,5% 0 ,0% 3 

Osebno vozilo 63 57,3
% 

15 41,7% 2 25,0% 4 100,
0% 

84 

Vrednostni papirji in 
kapitalske naložbe 

33 30,0
% 

15 41,7% 2 25,0% 0 ,0% 50 

Stavbno zemljišče 1 ,9% 0 ,0% 0 ,0% 0 ,0% 1 
Drugo 2 1,8

% 
0 ,0% 0 ,0% 0 ,0% 2 

Skupaj 110   36   8   4   158 
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4.5. Osnovni podatki o anketiranih osebah 

 

V spodnjih tabelah prikazujemo osnovne podatke za tiste osebe, ki smo jih anketirali.  

  

Tabela 4.8: Dohodkovni razred anketiranih oseb   

  frekvenca odstotek veljavni 

odstotek 

kumulativni 

odstotek 

veljavni prvi dohodkovni 

razred 

71 15,5 15,6 15,6 

  drugi dohodkovni 

razred 

101 22,1 22,2 37,9 

  tretji dohodkovni 

razred 

62 13,5 13,7 51,5 

  četrti dohodkovni 

razred 

72 15,7 15,9 67,4 

  peti dohodkovni 

razred 

148 32,3 32,6 100,0 

  skupaj 454 99,1 100,0   

manjkajoči sistemsko 4 ,9     

skupaj 458 100,0     

 

Podatki kažejo, da se struktura anketiranih oseb glede na dohodkovni razred z vidika 

izračunavanja višine otroških dodatkov pokriva s strukturo populacije in vzorca 

vključenih oseb v raziskavo. Populacijo so predstavljali vsi upravičenci do otroškega 

dodatka, ki so razvrščeni od prvega do petega dohodkovnega razreda.  

 

Največ anketiranih (skoraj tretjina) sodi v peti dohodkovni razred; po približno 16% jih je 

v prvem in četrtem dohodkovnem razredu, okrog 14% v tretjem in okrog 22% v drugem 

dohodkovnem razredu. 
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Tabela 4.9: Vloga anketirane osebe v družini 

  frekvenca odstotek veljavni 

odstotek 

kumulativni 

odstotek 

veljavni mati 359 78,4 78,6 78,6 

  oče 98 21,4 21,4 100,0 

  skupaj 457 99,8 100,0   

manjkajoči sistemsko 1 ,2     

skupaj 458 100,0     

 

V 78,6 % so kot anketiranke sodelovale matere, očetov je bilo precej manj (21,4%). Tudi 

v tem primeru deleži v vzorcu ne odstopajo v veliki meri od deleža po spolu vlagateljev v 

populaciji, kjer je so med vlagatelji ženske zastopane v 77,1 %. 

 

Tabela 4.10: Območje, na katerem živi anketirana oseba 

 frekvenca odstotek veljavni 

odstotek 

kumulativni 

odstotek 

veljavni mesto z več kot 

50000 prebivalci 

61 13,3 13,4 13,4 

  manjše mesto 127 27,7 28,0 41,4 

  strnjeno 

podeželsko 

naselje 

155 33,8 34,1 75,6 

  razpršeno 

podeželsko 

naselje 

111 24,2 24,4 100,0 

  skupaj 454 99,1 100,0   

manjkajoči ne vem 1 ,2     

  sistemsko 3 ,7     

  skupaj 4 ,9     

skupaj 458 100,0     

  



 

 

33 

Malce več kot tretjina anketiranih oseb (okrog 34%) živi v strnjenem podeželskem 

naselju. 28% jih živi v manjšem mestu, približno 24% v razpršenem podeželskem 

naselju in okrog 13% v mestu z več kot 50000 prebivalci. 
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II. POGLAVJE: ANALIZA PODATKOV PRIDOBLJENIH Z VPRAŠALNIKOM 

"SOCIALNI POLOŽAJ DRUŽIN Z OTROKI" 

 

V. STRUKTURA DRUŽINE/GOSPODINJSTVA 

 

Značilnosti anketiranih družin, ki so prejemnice otroškega dodatka in glede na dohodek 

sodijo v prvih pet dohodkovnih razredov prikazujemo po naslednji značilnostih: število 

članov gospodinjstva, osebe, ki poleg vlagatelja živijo v gospodinjstvu, starost in število 

otrok. Preverili pa smo tudi, ali se struktura družine razlikuje glede na dohodkovni razred 

oz. glede na kraj bivanja z vidika urbaniziranosti okolja, kjer živijo. 

 

Tabela 5.1. Število članov družine vključno z anketirancem 

  frekvenca odstotek veljavni odstotek kumulativni 

odstotek 

veljavni 1 3 ,7 ,7 ,7 

  2 49 10,7 10,7 11,4 

  3 123 26,9 26,9 38,2 

  4 182 39,7 39,7 77,9 

  5 71 15,5 15,5 93,4 

  6 23 5,0 5,0 98,5 

  7 2 ,4 ,4 98,9 

  8 2 ,4 ,4 99,3 

  9 3 ,7 ,7 100,0 

  skupaj 458 100,0 100,0   

 

Največji delež predstavljajo družine, v katerih živijo štirje člani. Takih je več kot tretjina 

(okrog 40%);  sledijo družine s tremi člani, ki jih je nekaj več kot četrtina (okrog 27%), 

družine s petimi člani (15,5%) ter družine z dvema članoma (okrog 11%), družine z več 

ali manj člani od navedenih, se pojavljajo redkeje. 
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Če pogledamo še število članov gospodinjstva po posameznih dohodkovnih razredih, 

ugotovimo, da obstajajo razlike. 

 

Graf 5.1. Število članov družine znotraj različnih dohodkovnih razredov 
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Izračun hi-kvadrat preizkusa pokaže, da sta spremenljivki povezani (hi-kvadrat = 22,638; 

sig. = 0,004). Opazimo, da je med družinami, ki sodijo v prvi ali drugi dohodkovni razred, 

večji delež takšnih, ki imajo  pet ali več članov (med družinami iz prvega dohodkovnega 

razreda je takih več kot tretjina - 35,2%, med družinam iz drugega dohodkovnega 

razreda 30,7%, v višjih dohodkovnih razredih pa le še okrog 20% oz. v petem le pribl. 

13%). V družinah višjega dohodkovnega razreda prevladujejo take, ki imajo tri ali štiri 

člane.  

 

Razlike glede števila članov gospodinjstva se pokažejo tudi, ko naredimo primerjavo s 

krajem bivanja oz. urbaniziranostjo okolja. 
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Graf 5.2. Število članov družine glede na kraj bivanja 
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Spremenljivki sta povezani (hi-kvadrat = 13,527; sig. = 0,035). Tako družine z enim ali 

dvema članoma večinoma živijo v manjših mestih (takih je 45,1% družin z enim ali 

dvema članoma); družine z več člani pa pogosteje na podeželju (med družinami, ki 

imajo pet ali več članov, jih skoraj 70% živi v strnjenem ali razpršenem podeželskem 

naselju). 

 

Tabela 5.2. Osebe, ki živijo v gospodinjstvu z anketirano osebo  

osebe, ki živijo v 
gospodinjstvu z anketirano 
osebo: 

frekvenca (v oklepaju je 
navedeno skupno število 
oseb, ki so dale odgovore o 
osebah, ki živijo v 
gospodinjstvu 

odstotek  

partner/partnerka 360 (450) 80,0 
oče/očim   30 (432)   6,9 
mama/mačeha   32 (432)   7,4 
stari oče     3 (430)   0, 7 
stara mati     9 (428)   2,1 
brat/polbrat     8 (431)   1,9 
sestra/polsestra     8 (431)   1,9 
Otroci 452 (455) 99,3 
drug sorodnik   12 (431)   2,8 
Prijatelj     3 (430)   0,7 
druga oseba     4 (395)   1,0 
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Rezultati kažejo, da v 80% družin živita skupaj dva partnerja, petina anketiranih ne živi 

skupaj s partnerjem. 

 

Le v manjšem številu gospodinjstev (okrog 7%) poleg anketirane osebe živi tudi oče ali 

očim oz. mama ali mačeha anketirane osebe; v manj kot treh odstotkih družin živi tudi 

drug sorodnik in v okrog 2% družin stara mati anketirane osebe. 

 

Graf 5.3. Osebe, ki živijo v gospodinjstvu z anketirano osebo 
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V tabeli 5.2. vidimo, da je še manj takih anketiranih oseb, pri katerih v skupnem 

gospodinjstvu živi stari oče (manj kot 1%) ali stara mati (okrog 2%). 

Delež anketiranih oseb, pri katerih v skupnem gospodinjstvu živi še brat/polbrat ali 

sestra/polsestra, je ravno tako nizek (manj kot 2%). Manj kot 1% anketiranih oseb je 

navedlo, da otroci ne živijo v njihovem gospodinjstvu. Predpostavljamo, da so to primeri, 

ko otroci živijo v zavodu ali v kakšni drugi obliki varstva in bivanja. Le v posamičnih 

gospodinjstvih živijo prijatelji anketiranih oseb (manj kot 1%) ali druge osebe (1,0%) 

 

V družinah imajo različno število otrok – od enega do sedem otrok, njihove starosti pa se 

razlikujejo. Iz spodnjega grafa vidimo odstotke otrok znotraj določenih starostnih skupin 

za otroke, ki so bili prvorojeni, za drugorojene, za tretjerojene, za četrtorojene in 

petorojene otroke. Ker je otrok, ki so šesti ali sedmi po vrsti v družini, zelo malo, 
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odstotkov za ti dve skupini ne prikazujemo. 

 

Graf 5.4:  Starost otrok 
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Iz grafa lahko razberemo, da so med prvimi otroki v družini v precejšnjem deležu 

zastopani tisti, ki sodijo med osnovnošolsko populacijo (okrog 37%), še več je takih med 

drugimi,  tretjimi otroki in četrtimi otroki po starosti v družini. 

  

Tabela 5.3.  Struktura družin glede na število otrok do 26. leta  starosti v družini  

 frekvenca odstotek veljavni 
odstotek 

kumulativni 
odstotek 

Veljavni 1 163 35,6 35,7 35,7 
  2 212 46,3 46,5 82,2 
  3 66 14,4 14,5 96,7 
  4 11 2,4 2,4 99,1 
  5 1 ,2 ,2 99,3 
  6 2 ,4 ,4 99,8 
  7 1 ,2 ,2 100,0 
  skupaj 456 99,6 100,0   
manjkajoči 0 2 ,4     

Skupaj 458 100,0     

 

Skoraj polovica vseh družin (46,5%) ima dva otroka; malce več kot tretjina je takih, ki 

imajo enega otroka (35,7%), 14,5% družin ima tri otroke, 2,4% štiri otroke; družin z več 
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kot štirimi otroki je manj kot 1%. 

 

Ko smo primerjali strukturo družin glede na število otrok do 26. leta starosti z 

dohodkovnim razredom družine, smo ugotovili, da med družinami iz različnih 

dohodkovnih razredov ni statistično značilnih razlik (hi-kvadrat = 13,213, sig.= 0,103). Se 

pa struktura družin glede na število otrok razlikuje glede na območje, kjer bivajo (hi-

kvadrat = 13,218; sig. = 0,040). 

 

Graf 5.5. Struktura družine glede na število otrok po območju bivanja 
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Skoraj 70% družin, ki imajo tri ali več otrok, starih do 26. leta, živi v podeželskem okolju, 

medtem ko je med tistimi, ki imajo dva otroka, takih okrog 60%, med temi, ki imajo 

enega, pa okrog 50%. 

  

Primerjava strukture družin glede na prisotnost/odsotnost partnerja anketirane osebe po 

številu otrok pokaže, da med družinami, kjer anketirana oseba nima partnerja, 

prevladuje delež tistih z enim otrokom (kar 60,7%), sledijo družine z dvema otrokoma 

(pribl. 34%). Med družinami, kjer poleg anketirane osebe živi še partner/partnerka, je 

situacija obrnjena, prevladujejo take z dvema otrokoma (49,7%), manj jih je z enim 

otrokom (29,4%).  
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Graf 5.6: Struktura družine: enostarševske ali dvostarševske glede na število otrok 
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VI. IZOBRAZBENA STRUKTURA ANKETIRANIH OSEB IN NJIHOVIH PARTNERJEV 

 

Eden od pomembnih dejavnikov, ki vpliva na materialne vire v družini, je tudi izobrazba. 

Zato smo pregledali izobrazbeno strukturo anketiranih oseb in njihovih partnerjev ter 

ocenili, ali obstajajo razlike med dohodkovnimi razredi in če so, v katerih dohodkovnih 

razredih pride do razlik. Izobrazbeno strukturo smo primerjali tudi s področjem, kjer 

živijo. 

 

Tabela 6.1.  Zaključena stopnja formalne izobrazbe - mati, partnerka 

  frekvenca odstotek veljavni 
odstotek 

kumulativni 
odstotek 

veljavni nedokončana 
osnovna šola 

6 1,3 1,3 1,3 

  osnovna šola 107 23,4 23,7 25,0 

  poklicna šola 124 27,1 27,4 52,4 

  štiriletna srednja šola 159 34,7 35,2 87,6 

  višja šola 24 5,2 5,3 92,9 

  visoka šola, univerza 30 6,6 6,6 99,6 

  specializacija, 
magisterij 

2 ,4 ,4 100,0 

  skupaj 452 98,7 100,0   

manjkajoči sistemsko 6 1,3     

skupaj 458 100,0     
 

 

Več kot polovica anketiranih oseb ženskega spola ali partneric anketirancev (52,4%) ima 

dokončano poklicno šolo ali manj.  Malce več kot tretjina ima dokončano štiriletno 

srednjo šolo (35,2%); takšnih, ki bi imele dokončano višjo šolo ali več, je le nekaj več kot 

12%. 

 

Ti rezultati sicer v manjših odstotkih odstopajo od rezultatov pridobljenih z anketo o 

delovni sili iz leta 2006, kjer so anketirali prebivalstvo staro 15 let in več glede na stopnjo 

dosežene izobrazbe, in kažejo na malenkost slabšo izobrazbeno strukturo žensk v prvih 

petih dohodkovnih razredih za izračun otroškega dodatka. Tudi v anketi o delovni sili 
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(vir: http://www.stat.si/letopis/2007/06_07/06-01-07.xls) je bilo med ženskami 50,7% 

takih, ki so imele dokončano poklicno šolo ali manj, srednjo šolo je imelo dokončano 

31,5% žensk. Višjo, visoko ali več pa 17,8 % 

 

Graf 6.1: Zaključena stopnja formalne izobrazbe – mati, partnerka glede na dohodkovni 

razred 
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Povezava med stopnjo izobrazbe matere in dohodkovnim razredom je statistično 

značilna (hi-kvadrat = 32,698; sig. = 0,001). Podatki kažejo, da je med ženskami, ki 

imajo nedokončano oz. dokončano osnovno šolo, preko 50% takih, ki sodijo v prvi ali 

drugi dohodkovni razred; med tistimi, ki imajo končano poklicno šolo, je takih malce čez 

40%; med tistimi, ki imajo dokončano srednjo šolo, le malo več kot četrtina; med temi, ki 

imajo končano višjo šolo ali več, pa okrog tretjina. 
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Graf 6.2. Zaključena stopnja formalne izobrazbe – mati, partnerka glede na območje, 

kjer živijo 
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Tudi spremenljivki stopnja izobrazbe matere in območje, na katerem živi, sta povezani 

(hi-kvadrat = 22,746; sig. = 0,007). Podatki kažejo, da jih med tistimi, ki imajo 

nedokončano osnovno šolo ali osnovno šolo, večji delež živi v manjšem mestu (30,4%) 

ali pa v razpršenem podeželskem okolju (29,5%); med temi, ki imajo poklicno izobrazbo, 

jih 65% živi v strnjenem ali razpršenem podeželskem naselju; ženske s srednjo šolo 

pogosteje živijo v bolj urbaniziranih okoljih, ženske z višjo šolo in več pa pogosteje v 

večjih mestih. 
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Tabela 6.2.  Zaključena stopnja formalne izobrazbe - oče, partner 

  frekvenca odstotek veljavni 
odstotek 

kumulativni 
odstotek 

veljavni nedokončana 
osnovna šola 

6 1,3 1,6 1,6 

  osnovna šola 65 14,2 17,8 19,5 
  poklicna šola 160 34,9 43,8 63,3 
  štiriletna srednja 

šola 
104 22,7 28,5 91,8 

  višja šola 13 2,8 3,6 95,3 
  visoka šola, 

univerza 
15 3,3 4,1 99,5 

  specializacija, 
magisterij 

2 ,4 ,5 100,0 

  skupaj 365 79,7 100,0   
manjkajoči sistemsko 93 20,3     
skupaj 458 100,0     
 

Tudi pri anketiranih osebah moškega spola ali pri partnerjih anketiranih oseb je situacija 

z vidika izobrazbe podobna, le da je delež tistih, ki imajo nižje stopnje izobrazbe 

(dokončana poklicna šola ali manj), malenkost večji (63,3%), 28,5% je takih, ki imajo 

zaključeno štiriletno srednjo šolo,  manj kot 10% jih ima višjo šolo ali več. 

 

Če podatke tudi tu primerjamo s podatki, pridobljenimi z anketo o delovni sili iz leta 2006 

(http://www.stat.si/letopis/2007/06_07/06-01-07.xls), ugotovimo, da je takrat poklicno 

izobrazbo  ali manj imelo 54,5% moških, srednješolsko izobrazbo 30%, višjo šolo ali več 

pa 15,5%. Ugotovimo podobno kot pri ženskah, da so z vidika izobrazbene strukture 

podatki nekoliko slabši pri moških, ki živijo v družinah z dohodki, ki jih uvrščajo v prvih 

pet dohodkovnih razredov.  
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Graf 6.3: Zaključena stopnja formalne izobrazbe – oče, partner glede na dohodkovni 

razred 
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Podobno kot pri materah, je statistično značilna povezava med stopnjo izobrazbe očeta 

in dohodkovnim razredom (hi-kvadrat = 28,559; sig. = 0,005). Podatki kažejo, da je med 

moškimi, ki imajo nedokončano oz. dokončano osnovno šolo, skoraj 60% takih, ki sodijo 

v prvi ali drugi dohodkovni razred; med tistimi, ki imajo končano poklicno šolo, samo še 

tretjina; med tistimi, ki imajo dokončano srednjo šolo, okrog 28%; med temi, ki imajo 

končano višjo šolo ali več, pa le še malce čez 20%. 

 

Ni pa statistično značilne povezave med izobrazbo očeta, partnerja in območjem, na 

katerem živi (hi-kvadrat = 14,295; sig. = 0,112). 
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Tabela 6.3.  Primerjava zaključene stopnje izobrazbe med partnerji 

    zaključena stopnja 
izobrazbe - oče, 

partner - združeno 

skupaj 

    poklicna 
šola ali 
manj 

srednja 
šola ali 

več 

 

zaključena 
stopnja 
izobrazbe - 
mati, partnerka 
- združeno 

poklicna šola ali 
manj 

število 158 33 191 

    % glede na 
zaključeno 
stopnjo izobrazbe 
- mati, partnerka - 
združeno 

82,7% 17,3% 100,0% 

    % glede na 
zaključeno 
stopnjo izobrazbe 
- oče, partner - 
združeno 

69,0% 25,4% 53,2% 

    % glede na 
skupno število 

44,0% 9,2% 53,2% 

  srednja šola ali 
več 

število 71 97 168 

    % glede na 
zaključeno 
stopnjo izobrazbe 
- mati, partnerka - 
združeno 

42,3% 57,7% 100,0% 

    % glede na 
zaključeno 
stopnjo izobrazbe 
- oče, partner - 
združeno 

31,0% 74,6% 46,8% 

    % glede na 
skupno število 

19,8% 27,0% 46,8% 

skupaj število 229 130 359 
  % glede na 

zaključeno 
stopnjo izobrazbe 
- mati, partnerka - 
združeno 

63,8% 36,2% 100,0% 
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  % glede na 
zaključeno 
stopnjo izobrazbe 
- oče, partner - 
združeno 

100,0% 100,0% 100,0% 

  % glede na 
skupno število 

63,8% 36,2% 100,0% 

 

V tabeli je prikazana primerjava zaključene stopnje izobrazbe za tiste anketirance, ki 

imajo partnerja/partnerko. Skoraj polovica anketiranih (44%) je takih, da imata oba 

partnerja zaključeno poklicno šolo ali manj. 19,8% je takih, kjer ima partner poklicno šolo 

ali manj, partnerka pa srednjo ali več. 9,2% je takih, kjer ima partnerka poklicno šolo ali 

manj, partner pa srednjo ali več. Približno četrtina družin je takih, kjer imata oba 

partnerja zaključeno srednjo šolo ali več. Obe spremenljivki sta statistično značilno 

povezani (hi-kvadrat = 63,374; sig. = 0,000), iz česar lahko razberemo, da so partnerji 

znotraj družine s podobno stopnjo izobrazbe. 

 

Tabela 6.4.  Trenutno vpisani v šolo - mati, partnerka 

   frekvenca odstotek veljavni 
odstotek 

kumulativni 
odstotek 

veljavni da 36 7,9 7,9 7,9 
  ne 417 91,0 92,1 100,0 
  skupaj 453 98,9 100,0   
manjkajoči sistemsko 5 1,1     
skupaj 458 100,0     
 

Tabela 6.5.  Trenutno vpisani v šolo - oče, partner 

  frekvenca odstotek veljavni 
odstotek 

kumulativni 
odstotek 

veljavni da 14 3,1 3,8 3,8 
  ne 351 76,6 96,2 100,0 
  skupaj 365 79,7 100,0   
manjkajoči sistemsko 93 20,3     
skupaj 458 100,0     
 

Podatki o dokončani stopnji izobrazbe kažejo na malenkost boljšo izobrazbeno strukturo 

žensk, zato bi lahko pričakovali, da bo med moškimi več takih, ki se še dodatno 

izobražujejo, vendar podatki kažejo obrnjeno situacijo. Trenutno se šola skoraj 8% 
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anketirank ali partnerk anketiranih moških; med anketiranimi osebami moškega spola ali 

partnerji anketiranih oseb pa se trenutno šola manj kot 4%. 

 

VII. ZAPOSLITVENA STRUKTURA ANKETIRANIH OSEB IN NJIHOVIH PARTNERJEV 

 

Pri pregledu podatkov z vidika zaposlitve nas je zanimalo, kakšen je formalni delovni 

status anketiranih. Za zaposlene ali samozaposlene smo nadalje pogledali, katere 

morebitne dodatne aktivnosti še opravljajo ter kakšen je njihov položaj z vidika trajanja 

zaposlitve in  obsega dela. Pri brezposelnih nas je zanimalo trajanje brezposelnosti in 

vidiki iskanja zaposlitve. Tudi znotraj teh dejavnikov smo bili pozorni na morebitne 

razlike med dohodkovnimi razredi. 

 

Tabela 7.1.  Formalni delovni status avgusta 2008 - mati, partnerka 

 frekvenca odstotek veljavni 
odstotek 

kumulativni 
odstotek 

veljavni zaposlen 295 64,4 65,7 65,7 
  samozaposlen 17 3,7 3,8 69,5 
  kmet 12 2,6 2,7 72,2 
  pomagajoči 

družinski član na 
družinski kmetiji 

3 ,7 ,7 72,8 

  druge oblike dela 
(avtorska pogodba, 
pogodba o delu) 

1 ,2 ,2 73,1 

  brezposeln 72 15,7 16,0 89,1 
  upokojen 19 4,1 4,2 93,3 
  učenec, dijak, 

študent 
3 ,7 ,7 94,0 

  gospodinja 25 5,5 5,6 99,6 
  nezmožen za delo 2 ,4 ,4 100,0 
  skupaj 449 98,0 100,0   
manjkajoči sistemsko 9 2,0     
skupaj 458 100,0     
 

Anketirane osebe ženskega spola ali partnerke anketiranih moških so v dveh tretjinah 

primerov bile avgusta 2008 zaposlene. Tako zaposlene in samozaposlene ženske 

predstavljajo skupaj okrog 70% vseh anketiranih oseb ženskega spola, ki so odgovorile 

na to vprašanje. 16% je takih, ki so bile brezposelne; 5,6% je bilo gospodinj; ostali 
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statusi so prisotni le v manjšem deležu 

 

Obstaja pa statistično pomembna razlika v formalnem statusu po dohodkovnih razredih 

(hi-kvadrat12 = 113,769; sig. = 0,000). V prvem in drugem dohodkovnem razredu je 

namreč delež oseb ženskega spola, ki so bile anketirane oz. so partnerke anketiranih 

oseb, s statusom zaposlena, precej nižji, kot v višjih dohodkovnih razredih (v prvem 

dohodkovnem razredu je zaposlenih le 37,1% žensk, v drugem 49,5%, v tretjem že 

67,7%; v četrtem in petem dohodkovnem razredu pa je med ženskami zaposlenih že 

preko 80%.), v primerjavi z ostalimi razredi je v teh dveh dohodkovnih razredih večji 

delež brezposelnih. 

 

Graf 7.1: Formalni status mater (partnerk) v avgustu 2008 po dohodkovnih razredih 
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 Uporabili smo Kullbackov 2I preizkus. Z uporabo tega preizkusa se izognemo zagatam z nizkimi 
teoretičnimi celičnimi frekvencami pri hi kvadrat preizkusu. Lahko ga naredimo, četudi so teoretične 
frekvence manjše od 5. 
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Tabela 7.2:  Formalni delovni status avgusta 2008 – oče, partner  

  frekvenca odstotek veljavni 
odstotek 

kumulativni 
odstotek 

veljavni zaposlen 257 56,1 70,6 70,6 
  samozaposlen 37 8,1 10,2 80,8 
  kmet 17 3,7 4,7 85,4 
  pomagajoči 

družinski član na 
družinski kmetiji 

1 ,2 ,3 85,7 

  brezposeln 26 5,7 7,1 92,9 
  upokojen 21 4,6 5,8 98,6 
  učenec, dijak, 

študent 
1 ,2 ,3 98,9 

  nezmožen za delo 4 ,9 1,1 100,0 
  skupaj 364 79,5 100,0   
manjkajoči ne vem 1 ,2     
  sistemsko 93 20,3     
  skupaj 94 20,5     
skupaj 458 100,0     
 

Tudi med moškimi je velika večina zaposlenih (70,6%) ali samozaposlenih (10,2%), kar 

predstavlja skupaj preko 80%. Med moškimi je nekoliko manjši delež brezposelnih (7%) 

kot med ženskami. 

 

Podobno kot zgoraj ugotovimo še v primeru moških, da obstaja statistično pomembna 

razlika v formalnem statusu glede na dohodkovni razred (hi-kvadrat13 = 81,803; sig. = 

0,000). Predvsem v prvem dohodkovnem razredu je delež oseb moškega spola, ki so 

bile anketirane oz. so partnerji anketiranih oseb, s statusom zaposleni, nižji kot v višjih 

dohodkovnih razredih (v prvem dohodkovnem razredu je zaposlenih le 46,1% moških, v 

drugem 62,3%, v tretjem  68,8%; v četrtem in petem dohodkovnem razredu pa je med 

moškimi zaposlenih že preko 80%). Za razliko od ostalih dohodkovnih razredov v prvem 

dohodkovnem razredu izrazito izstopajo tisti s statusom kmeta (takih je kar 24%). 
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 Uporabili smo Kullbackov 2I preizkus. Z uporabo tega preizkusa se izognemo zagatam z nizkimi 
teoretičnimi celičnimi frekvencami pri hi kvadrat preizkusu. Lahko ga naredimo, četudi so teoretične 
frekvence manjše od 5. 
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Graf 7.2. Formalni status očetov (partnerjev) v avgustu 2008 po dohodkovnih razredih 

46,0%

12,0%

24,0%

0,0%
12,0%

4,0%0,0%2,0%

62,3%

13,0%

2,6%0,0%
9,1%

10,4%
0,0%2,6%

68,8%

8,3%
2,1%2,1%
6,3%

12,5%

0,0%0,0%

82,0%

9,8%
1,6%0,0%
6,6%
0,0%0,0%0,0%

81,5%

7,3%
0,8%0,0%
4,8%
4,0%0,8%0,8%

70,8%

9,7%

4,7%
0,3%
7,2%

5,8%
0,3%1,1%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

prv i drugi tretji četrti peti skupaj

nezmožen za delo

učenec, dijak, študent

upokojen

brezposeln

pomagajoči kmetija

kmet

samozaposlen

zaposlen

 

 

Za tiste, ki so zaposleni ali samozaposleni, smo pogledali še, katere druge aktivnosti 

opravljajo. 

 

Tabela 7.3. Ostale aktivnosti, ki jih še opravljajo zaposleni ali samozaposleni 

druge 
aktivnosti 

frekvenca  
matere/partnerke 

odstotek 
matere/partnerke 
od vseh 
zaposlenih in 
samozaposlenih 
mater/partnerk 

frekvenca 
oče/partner  

odstotek 
oče/partner od 
vseh zaposlenih 
in 
samozaposlenih 
očetov/partnerjev 

priložnostno 
plačano delo 

   7   2,2   11   3,7 

kmetovanje    4   1,3   20   6,8 
pomagajoči 
družinski 
član na 
družinski 
kmetiji 

 23   7,4   27   9,2 

pomagajoči 
družinski 
član v 
družinskem 
podjetju 

   5   1,6   9   3,1 

se šola    16   5,3   11   3,7 
neplačana 164 52,6 118 40,1 
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gospodinjska 
dela 
prostovoljno 
delo 

  26   8,3 29 9,9 

 

Med zaposlenimi ali samozaposlenimi ženskami jih le okrog 2% opravlja priložnostno 

plačano delo, medtem ko je med zaposlenimi ali samozaposlenimi moškimi takih 

nekoliko manj kot 4%. 

 

Še manj zaposlenih ali samozaposlenih žensk se ukvarja s kmetovanjem (le 1,3%), med 

moškimi je takih skoraj 7%. 

 

Skoraj 7,4% zaposlenih ali samozaposlenih žensk pomaga na družinski kmetiji, med 

moškimi je ta delež spet nekoliko višji in sicer 9,2%. 

 

Le 1,6% zaposlenih ali samozaposlenih žensk dela kot pomagajoči član v družinskem 

podjetju. Med moškimi, ki so zaposleni ali samozaposleni, jih kot pomagajoči član v 

družinskem podjetju dela nekaj več 3,1%. 

 

Nekaj več kot 5% žensk, ki so zaposlene ali samozaposlene, se šola. Med moškimi je 

takih manj kot 4%. 

 

Skoraj 53% zaposlenih ali samozaposlenih žensk opravlja neplačana gospodinjska dela, 

med moškimi je takih precej manj – okrog 40%. 

 

Okrog 8% zaposlenih ali samozaposlenih žensk opravlja tudi prostovoljno delo. Med 

moškimi je takih skoraj 10%. 

 

Vse tiste, ki so zaposleni ali samozaposleni, smo povprašali tudi, za kakšno obliko 

zaposlitve gre v njihovem primeru. 
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Tabela 7.4: Tip pogodbe o zaposlitvi 

tip pogodbe frekvenca  
matere/partnerke 

odstotek 
matere/partnerke 
od vseh 
zaposlenih in 
samozaposlenih 
mater/partnerk 

frekvenca 
oče/partner  

odstotek 
oče/partner od 
vseh zaposlenih 
in 
samozaposlenih 
očetov/partnerjev 

zaposlitev za 
nedoločen 
čas 

230 73,7 250 85,0 

zaposlitev za 
določen čas   68 21,8   27   9,2 

zaposlitev s 
polnim 
delovnim 
časom 

205 65,7 209 71,1 

zaposlitev s 
krajšim 
delovnim 
časom 

  11   3,5     5   1,7 

zaposleni 
preko  
agencije za 
posredovanje 
zaposlitve 

  4   1,3     2   0,7 

 
 

V zgornji tabeli smo pričakovali podatke, ki bi se ujemali. Tako pa s podatkov glede 

zaposlitve za določen ali nedoločen čas razberemo, da je med zaposlenimi ali 

samozaposlenimi ženskami 73,7% zaposlenih za nedoločen čas; 21,8% pa zaposlenih 

za določen čas. Določen odstotek žensk na to vprašanje ni dal zanesljivega odgovora. 

Podobna situacija je pri zaposlenih ali samozaposlenih moških, kjer jih je 85% 

eksplicitno navedlo, da so zaposleni za nedoločen čas, 9,2% pa da so zaposleni za 

določen čas. Ne glede na nezanesljive podatke je očitno, da je med ženskami več takih, 

ki imajo zaposlitev za določen čas. 
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Graf 7.3. Zaposlitev za nedoločen čas po dohodkovnih razredih (ženske – partnerke) 
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Ko smo primerjali podatke o zaposlitvi za nedoločen čas pri ženskah  z dohodkovnim 

razredom, smo ugotovili, da sta spremenljivki statistično značilno povezani (hi-kvadrat = 

18,632; sig. = 0,001) in sicer so pogosteje zaposlene za nedoločen čas ženske iz višjih 

dohodkovnih razredov. Od tistih žensk, ki sodijo v prvi dohodkovni razred, je za 

nedoločen čas zaposlenih manj kot polovica (48,1%), medtem ko je v petem 

dohodkovnem razredu zaposlenih za nedoločen čas skoraj 85% žensk. 

 

Graf 7.4. Zaposlitev za nedoločen čas po dohodkovnih razredih (moški – partnerji) 
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Statistično značilne razlike se pokažejo tudi pri očetih – partnerjih (hi-kvadrat = 11,892; 



 

 

55 

sig. = 0,018). V nekoliko slabšem položaju so očetje iz prvega in drugega dohodkovnega 

razreda. 

 

Podobno so še manj zanesljivi odgovori pri vprašanju o zaposlenosti s polnim ali krajšim 

delovnim časom. Med ženskami, ki so zaposlene ali samozaposlene, jih je približno dve 

tretjini eksplicitno navedlo, da so zaposlene s polnim delovnim časom, le 3,5% pa da so 

zaposlene s krajšim delovnim časom. Med moškimi je zaposlenih s polnim delovnim 

časom okrog 71%, malce manj kot 2% pa jih je eksplicitno navedlo, da imajo zaposlitev 

s krajšim delovnim časom.  

 

Preko agencije za posredovanje zaposlitve je zaposlenih le okrog odstotek moških oz. 

žensk.  

 

Tabela 7.5. Vidiki brezposelnosti 

 frekvenca  
matere/partnerke 

odstotek 
matere/partnerke 
od vseh 
brezposelnih 
mater/partnerk, 
ki so dale 
odgovor na 
vprašanje 

frekvenca 
oče/partner  

odstotek 
oče/partner od 
vseh 
brezposelnih 
očetov/partnerjev, 
ki so dali odgovor 
na vprašanje 

trajanje 
brezposelnosti 
do enega leta 

11 15,9 5 20 

trajanje 
brezposelnosti 
eno leto do 
pod štiri leta 

25 36,2 10 40 

trajanje 
brezposelnosti 
štiri leta ali 
več 

33 47,9 10 40 

prijavljeni v 
evidenci 
zavoda za 
zaposlovanje 

43 59,7 17 65,4 

koristijo 
ukrepe 
aktivne 

14 33,3 4 28,6 
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politike 
zaposlovanja 
 
Tiste anketirance, ki so navedli, da so brezposelni, smo vprašali tudi po trajanju 

brezposelnosti. 

  

Med brezposelnimi ženskami je skoraj 85% takih, ki so brezposelne 1 leto ali več. Skoraj 

polovica (47,9%) je brezposelnih že 4 leta ali več. Tudi med brezposelnimi moškimi je 

situacija podobna: 80% jih je brezposelnih eno leto ali več, 40% pa štiri leta ali več; v 

primerjavi z ženskami je z vidika trajanja brezposelnosti situacija le malenkost boljša. Tu 

razlik med dohodkovnimi razredi zaradi nizkega absolutnega števila anketiranih s to 

značilnostjo, nismo računali.  

 

Skoraj 60% brezposelnih žensk je prijavljenih na zavodu za zaposlovanje; med 

brezposelnimi moškimi je takih skoraj dve tretjini. Ne glede na to, pa jih le tretjina (med 

brezposelnimi ženskami, ki so prijavljene na zavodu za zaposlovanje) oz. manj kot 

tretjina (med brezposelnimi moškimi, ki so prijavljeni na zavodu za zaposlovanje) koristi 

ukrepe aktivne politike zaposlovanja. 
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VIII. ŠOLANJE OTROK 

 

V sklopu podatkov o šolanju otrok nas je za tiste otroke anketiranih oseb, ki se šolajo, 

zanimalo najprej, v katero šolo so vključeni, kako uspešni so in kakšna so pričakovanja 

staršev glede njihovega poklicnega izobraževanja. 

 

Graf 8.1: Vključenost v šolo 
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Večji delež prvih (najstarejših) otrok v družini obiskuje še osnovno šolo (okrog 47%); 

okrog 7% poklicno šolo; nekaj več kot 16% srednjo tehniško šolo; okrog 7% gimnazijo 

ter nekaj več kot 20% visoko šolo in več.  Pri pregledu odstotkov za drugega, tretjega in 

četrtega otroka v družini opazimo, da se zaradi nižanja starosti vseh naslednjih otrok 

niža delež vpisanih v srednje in visoke šole. 
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Graf 8.2. Uspešnost otrok, ki se šolajo 
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Z vidika uspešnosti otrok pri šolanju vidimo, da je v šolskem letu 2007/08 bilo med 

prvimi otroki skoraj petina zelo uspešnih, dodatna tretjina je uspešnih; približno tretjina 

jih ima srednje dober uspeh; ostali pa so manj uspešni. Šolanje jih je prekinilo okrog 2%. 

Tudi odstotki uspešnosti drugega najstarejšega otroka v šoli so podobni oz. še 

malenkost boljši. 

 

Pri tretjih otrocih v družini se deleži glede na stopnjo uspešnosti spremenijo. Poveča se 

delež srednje dobrih (teh je v tej skupini 41,2% in zadostnih – 11,8%). Je pa na drugi 

strani manj neuspešnih. 

 

Opazimo lahko, da je šolanje prekinilo le malo otrok.  

 

Preverili smo tudi, ali obstajajo razlike v uspešnosti otrok glede na dohodkovni razred in 

ugotovili, da med uspešnostjo prvih otrok ni razlik po dohodkovnih razredih (hi-kvadrat = 

24,110; sig. = 0,238), podobno je z uspešnostjo drugih otrok po dohodkovnih razredih 

(hi-kvadrat = 27,809; sig. = 0,114). 
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Tabela 8.1. Poklicna pričakovanja otrok 

 frekvenca odstotek veljavni 
odstotek 

kumulativni 
odstotek 

veljavni ne, 
nobeden 

44 9,6 19,8 19,8 

  da (vsi) 122 26,6 55,0 74,8 
  da, nekateri 56 12,2 25,2 100,0 
  skupaj 222 48,5 100,0   
manjkajoči ne vem 17 3,7     
  bo 1 ,2     
  sistemsko 218 47,6     
  skupaj 236 51,5     
skupaj 458 100,0     
 

Starše smo vprašali, ali njihovi otroci, že vedo, za kakšen poklic se bodo šolali. V malce 

več kot polovici primerov to vedo vsi otroci v družini, v približno četrtini primerov nekateri 

otroci v družini; nekaj manj kot petina je takih, ki tega še ne vedo. 

Preverili smo tudi, ali obstajajo razlike v poklicnih pričakovanjih otrok med različnimi 

dohodkovnimi razredi in ugotovili, da teh razlik ni (hi-kvadrat = 11,546; sig. = 0,173). 

 

Tabela 8.2.  Poklicna pričakovanja otrok z vidika stopenj izobrazbe  

  frekvenca odstotek veljavni 
odstotek 

kumulativni 
odstotek 

veljavni zahteva višjo 
stopnjo izobrazbe 
od moje 

153 33,4 86,4 86,4 

  zahteva nižjo 
stopnjo izobrazbe 
od moje 

2 ,4 1,1 87,6 

  zahteva isto 
stopnjo izobrazbe, 
kot je moja 

18 3,9 10,2 97,7 

  nekateri zahtevajo 
višjo stopnjo, 
drugi nižjo 

4 ,9 2,3 100,0 

  skupaj 177 38,6 100,0   
manjkajoči sistemsko 281 61,4     
skupaj 458 100,0     
 

V tistih primerih, ko otroci že vedo, kakšen poklic bi radi opravljali, smo povprašali tudi, 

za kakšno stopnjo izobrazbe gre. V veliki večini (86,4%) gre za take poklice, s katerimi 
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bodo presegli stopnjo izobrazbe, ki jo  ima njihov starš, ki je odgovarjal na anketo. Tudi 

tu statistično značilnih razlik med dohodkovnimi razredi ni. 

 

Tabela 8.3.  Uresničitev poklicnih želja otrok 

  frekvenca odstotek veljavni 
odstotek 

kumulativni 
odstotek 

veljavni da 167 36,5 98,8 98,8 
  ne 2 ,4 1,2 100,0 
  skupaj 169 36,9 100,0   
manjkajoči ne vem 8 1,7     
  sistemsko 281 61,4     

  skupaj 289 63,1     

skupaj 458 100,0     

 

Starši tudi v veliki večini menijo, da bodo otroci lahko uresničili svoja poklicna 

pričakovanja. 
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IX. DOHODKI, PORABA, MATERIALNE DOBRINE 

 

Največji delež anketiranih družin (24,5%) živi z dohodki od 1200 do 1800 EUR (1,4 do 

2,15 povprečne  neto plače).  

 

Graf 9.1: Delež družin glede na višino mesečnih dohodkov 
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Z dohodki manj kot 800 EUR mesečno (povprečna neto plača v letu 2007 je znašala 

834,5 EUR) živi dobra tretjina anketiranih družin (33,6%). Med družinami iz prvega 

dohodkovnega razreda je takšnih skoraj 60% (57,7%), v petem pa zgolj 20,3%. 
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Graf 9.2: Delež družin z dohodki pod ravnjo povprečne neto plače 
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Po vrstah izdatkov anketirane družine največ porabijo za hrano ( povprečno mesečno  

18,5% skupnih odhodkov družine ozr. 319.86 EUR). Naslednji pomemben strošek družin 

predstavljajo potrošniški krediti za gospodinjske aparate, pohištvo, avto ipd. (povprečno 

mesečno 12% skupnih družinskih odhodkov ozr. 207,24 EUR). Višina izdatkov za 

stanovanje se razlikuje glede na to ali so družine najemnice ali lastnice stanovanja. 

Družine, ki plačujejo najemnino za stanovanje povprečno mesečno porabijo 10,8% 

skupnih odhodkov družine ozr. 186,50 EUR, v primeru pa, da imajo stanovanjski kredit 

pa kar 16,1% skupnih odhodkov družine ozr. 277, 38 EUR na mesec. Stroški za 

elektriko, plin, vodo, kanalščino in ogrevanje predstavljajo četrto najpomembnejšo vrsto 

stroškov. V povprečju družine za te namene porabijo 190,6 EUR ozr. 11% družinskih 

mesečnih odhodkov. Dokaj visok strošek predstavljajo tudi prevozi 7,8% odhodkov 

(134,4 EUR). Za obleko in obutev pa družine namenijo povprečno mesečno 121,5 EUR 

ozr. 7% skupnih mesečnih odhodkov družine. 

 

 

 

 

 



 

 

63 

Tabela 9.1: Struktura porabe vseh družin, družin v prvem in petem razredu 

Vrsta porabe Povprečna 
poraba vsi 

Povprečna 
poraba prvi 
razred 

Povprečna 
poraba peti 
razred 

Delež 
vrste 
porabe 
za vse 
družine 

Delež 
vrste 
porabe 
prvi 
razred 

Delež 
vrste 
porabe 
peti 
razred 

poraba hrana in brezalkoholne 
pijače 

319,86 296,91 352,72 18,5% 20,5% 18,4% 

poraba alkohol in cigarete 62,23 67,3 68,5 3,6% 4,6% 3,6% 
poraba najemnina za 
stanovanje 

186,5 199 201,1 10,8% 13,7% 10,5% 

poraba stanovanjski kredit 277,38 152,14 330,1 16,1% 10,5% 17,2% 
poraba drugi potrošniški krediti 207,24 175,3 242,5 12,0% 12,1% 12,6% 
poraba elektrika 50,73 57,61 51,3 2,9% 4,0% 2,7% 
poraba plin voda 49,53 44,55 50,1 2,9% 3,1% 2,6% 
poraba ogrevanje 90,33 72,61 96,4 5,2% 5,0% 5,0% 
poraba telefon in mobitel 50,22 49,26 55 2,9% 3,4% 2,9% 
poraba RTV naročnina 12,92 13,55 13,2 0,7% 0,9% 0,7% 
poraba internet 25,71 26,57 26,9 1,5% 1,8% 1,4% 
poraba časopis 13,15 12,92 14,3 0,8% 0,9% 0,7% 
poraba kino gledališče 20,65 28,9 21,5 1,2% 2,0% 1,1% 
poraba prevozi 134,4 110,4 147,2 7,8% 7,6% 7,7% 
poraba obleka 71,18 65,08 75,3 4,1% 4,5% 3,9% 
poraba obutev 50,36 43,24 57,8 2,9% 3,0% 3,0% 
poraba zdravila 21,51 23,67 22 1,2% 1,6% 1,1% 
poraba drugo 84 10 93,5 4,9% 0,7% 4,9% 

 

Primerjava mesečnih izdatkov družin, ki sodijo v prvi dohodkovni razred povprečnih 

družin in družin, ki sodijo v peti dohodkovni razred nam kaže, da imajo "revne družine" 

večji delež izdatkov za hrano, najemnine za stanovanje, stanovanjske stroške (elektriko, 

plin, vodo),  ter za alkohol in cigarete. Bistveno manj pa predvsem za plačilo 

stanovanjskih kreditov, kar je moč pojasniti z manjšim deležem lastništva stanovanj 

oziroma hiš med tistimi družinami, ki sodijo v prvi razred. Med tistimi družinami, ki se 

uvrščajo v peti razred otroškega dodatka pa je višji predvsem delež izdatkov za 

stanovanjske kredite. 
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Graf 9.3: Primerjava strukture porabe vseh družin,družin prvega in petega razreda 
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Toda če izvedemo tudi primerjavo razlik v višini izdatkov, potem vidimo, da se največje 

razlike kažejo pri porabi za plačilo stanovanjskih kreditov, kar je razumljivo, saj večji 

delež revnejših družin živi v najemniških stanovanjih. Podatki kažejo, da revne družine 

varčujejo pri porabi za druge namene, ki je bistveno nižja (74 EUR) kot pri vseh v anketo 

zajetih družinah ter pri družinah, ki se uvrščajo v peti razred potrošniških dodatkov (83,5 

EUR). Pri teh družinah so pomembno manjši tudi izdatki za potrošniške kredite. Za 

potrošniške kredite porabijo 31,5 EUR manj kot povprečne družine 67,7 EUR manj kot 

družine, ki se uvrščajo v peti razred otroških dodatkov. 

 

Tabela 9.2. Razlika v izdatkih družin za porabo po namenih v EUR  

  

Razlika 
povprečje 
prvi 
razred Razlika peti prvi razred 

      
hrana     22,95       55,81    
alkohol in cigarete -    5,07         1,20    
najemnina -   12,50         2,10    
stanovanjski kredit   125,24      177,96    
potrošniški krediti     31,94       67,20    
elektrika, voda, ogrevanje     15,82       24,03    



 

 

65 

telefon in mobitel      0,96         5,74    
RTV -    0,63    -    0,35    
internet -    0,86         0,33    
časopis      0,23         1,38    
kino, gledališče -    8,25    -    7,40    
prevozi     24,00       36,80    
poraba obleka      6,10       10,22    
poraba obutev      7,12       14,56    
poraba zdravila -    2,16    -    1,67    
poraba drugo     74,00       83,50    

 

Za druge nujne izdatke kot je hrana porabijo zgolj 23 EUR manj kot znaša povprečje za 

vse v anketo zajete družine in 56 EUR manj kot družine, ki se uvrščajo v peti razred 

otroških izdatkov ter za prevoz 24 EUR manj kot povprečne družine ter 37 EUR manj kot 

družine v petega razreda otroških dodatkov. 

 

Skoraj enaki so med vsemi razredi izdatki za telefon, mobitel, internet in časopis.   

 

Pri najemninah za stanovanje družine iz prvega razreda otroških dodatkov plačujejo 

zgolj 2 EUR manj najemnine kot družine iz petega razreda in celo 12,5 EUR več kot 

znaša povprečje za vse v anketo zajete družine.  

 

Skoraj polovica anketiranih družin (47,8%) meni, da s svojimi dohodki shajajo težko ali 

zelo težko. Toda celo med družinami petega dohodkovnega razreda, ki sodijo v srednji 

razred,14 je delež tistih, ki s svojimi dohodki shajajo zelo težko ali težko 40%. Med 

družinami prvega dohodkovnega razreda pa njihov znaša kar 56,3%. 

 

Dokaj lahko ali lahko s svojimi dohodki shaja 13,8% anketiranih družin, med družinami 

petega dohodkovnega razreda pa nekoliko več in sicer 15,9%. 

 

                                                 
14

 Višina dohodka družine v primerjavi s povprečno plačo 
Raven dohodkov petega razreda glede na 
povp.plačo 

1 
otrok 

2 
otroka 

3 
otroci 

   

enorod. 90% 135% 180%    

dvorod. 135% 180% 225%    
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Kar petina družin (21,9%) se mora pogosto omejevati pri nakupu hrane, tretjina pa pri 

nakupu obleke (39,3%) in obutve (35,2%). 

 

Polovica anketiranih družin (51,0%) se mora pogosto omejevati pri nakupu stanovanjske 

opreme. 

 

Prav tako se družine pogosto omejujejo pri izdatkih za šport in rekreacijo (48,0%), 

kulturo (48,5%), zabavo (48,0%), hobije (45,8%) in počitnice (46,1%) se pogosto 

omejuje skorajda polovica anketiranih družin. 

 

Desetina (10,4%) anketiranih družin pa se mora pogosto omejevati tudi pri izdatkih za 

zdravila in zdravstvene pripomočke. 

 

Tabela 9.3: Kako pogosto se morate omejevati pri porabi 

  Pogosto Občasno Nikoli 

Nakup hrane 21,9 36,2 41,9 

Nakup obleke 39,3 48,2 12,5 

Nakup obutve 35,2 47,3 17,6 

Nakup izdelkov za osebno higieno 13,0 29,7 57,4 

Nakup stanovanjske opreme 51,0 34,3 14,7 

Izdatkih za počitnice 46,1 36,2 17,7 

Izdatkih za rekreacijo in šport 48,0 22,8 29,1 

Izdatkih za kulturo 48,5 19,1 32,4 

Izdatkih za zabavo 48,0 25,1 26,9 

Izdatkih za hobije 45,8 25,4 28,9 

Izdatki za zdravila in zdravstvene 

pripomočke 

10,4 20,0 69,6 

Izdatkih za drugo 10,1 4,8 85,1 
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Podatki (Graf: 9.3)  kažejo, da so razlike pri omejevanju različnih izdatkov med 

družinami z različno višino dohodkov manjše pri nujnih izdatkih kot so hrana, obleka, 

obutev. Povečujejo pa se pri nenujnih izdatkih (za kulturo, šport, zabavo, hobije ipd.). 

 

Revne družine (družine prvega dohodkovnega razreda) se morajo bistveno pogosteje 

omejevati skorajda pri vseh izdatkih, še zlasti pa pri izdatkih za rekreacijo in šport, hobije 

in rekreacijo ter za počitnice. Bistveno pogosteje kot v povprečju se morajo omejevati 

tudi pri izdelkih za osebno higieno, za zdravila in zdravstvene pripomočke. 

 

Graf 9.3: Primerjava zelo pogostega in pogostega omejevanje porabe med vsemi 

družinami, družinami prvega in petega razreda 
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Kar 42,4% družin ocenjuje, da živi v materialni stiski. Med družinami srednjega razreda 

(peti razred otroškega dodatka) je takih 33,6%, med revnimi družinami (prvi razred 

otroškega dodatka) pa kar 48,4%. V povprečju 44,1% družin ocenjuje, da bi potrebovale 

dodatne prihodke; med družinami srednjega razreda je takih 36,5%, med revnimi 

družinami pa 49,3%.  
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Graf 9.4 nakazuje skromnejše potrebe revnih družin. Med njimi bistveno več 

respondentov kot višino dodatno potrebnih sredstev navaja nižje zneske, 54,3% do 400 

EUR mesečno. Med družinami srednjega razreda pa je takih zgolj 37%. Kot dodatne 

potrebne prihodke navajajo višje zneske.  

 

Graf 9.5: Koliko EUR več bi družina potrebovala, da nebi živela v materialni stiski, 

kumulativni delež za vse družine, družine prvega in petega razreda 
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V zadnjih treh mesecih so bili najpogostejši izdatki družin za obleko in obutev namenjeni 

otrokom. Kar 91% družin je opravilo nakup obleke za otroke in 86% nakup obutve. 

Izdatki za te namene so bili med revnimi družinami zgolj malenkostno nekoliko nižji kot 

pri vseh družinah. 

 

Za nakup obleke zase ali za partnerja se je v tem času odločila dobra polovica družin, za 

nakup obutve pa 40% družin. 

 

Starši za varstvo svojih otrok v vrtcu ali drugih oblikah varstva plačujejo v povprečju za 

prvega otroka 76,5 EUR, za drugega otroka 84,1 EUR, za tretjega pa precej manj, 38,2 

EUR. Ker je plačilo vrtca odvisno od uvrstitve družine v dohodkovni razred, družine iz 

prvega razreda prejemnikov otroškega dodatka za varstvo otrok plačujejo znatno nižje 
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zneske. V primeru, da so prejemniki denarne socialne pomoči, je vrtec za njihove otroke 

brezplačen. Zneski za varstvo otrok so dokaj visoki pri družinah petega razreda. 

Predstavljajo lahko celo desetino mesečnih odhodkov družine. 

 

Graf 9.6: Višina povprečnega mesečnega plačila za vrtec ali drugo obliko varstva otrok 

(v EUR), vse družine,družine petega in prvega razreda 
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V povprečju tretjina otrok (35,4%)  prejema brezplačno ali subvencionirano malico in 

slaba šestina (15%) tudi kosilo. Višina subvencije upošteva premoženjsko stanje 

družine. Čeprav je delež tistih, ki prejemajo subvencionirano malico ali kosilo med 

revnimi družinami za 20 odstotnih točk višji kot pri vseh družinah zajetih v raziskavo, pa 

subvencije ne prejemajo vsi revni otroci. Med revnimi družinami jih subvencionirano 

malico prejema dobra polovica (55,6%), kosilo pa 30%. Subvencionirano malico pa  v 

povprečju prejema tudi petina, kosilo pa osmina otrok katerih družine katerih se uvrščajo 

v peti razred prejemnikov otroških dodatkov. 
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Graf 9.7: Delež prejemnikov subvencionirane malice, vse družine,družine petega in 

prvega razreda  
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Graf 9.8: Delež prejemnikov subvencioniranega kosila, vse družine, družine petega in 

prvega razreda  
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Trenutni materialni položaj za marsikatero od anketiranih družin pomeni, da so v 

zaostanku s plačili. Največ družin zaostaja s plačili za elektriko (6,6%), telefona (6,1%), 

4,4% anketiranih družin pa je v zaostanku s plačili kreditov. Med revnimi družinami je 

delež tistih, ki zaostajajo s plačilom praktično podvojen. 
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Graf 9.9: Delež družin, ki so v zaostanku s plačilom, vse družine in družine prvega 

razreda 
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Zelo majhnemu deležu anketiranih družin so v zadnjem letu zaradi neplačevanja 

računov izklopili plin (0,7%), elektriko (1,1%) ali telefon (3,5%). Četudi veliko izklopov ni 

zaslediti tudi med revnimi družinami, pa je delež tistih, ki so jim izklopili plin, elektriko ali 

telefon med njimi še enkrat višji kot v povprečju. 

 

Graf: 9.9: Delež družin, ki so jim v zadnjem letu izklopili plin, elektriko ali telefon, vse 

družine in družine prvega razreda 
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X. STANOVANJSKI POLOŽAJ DRUŽIN Z OTROKI 
 

Stanovanje je poleg zdravja in materialnega položaja družin in vseh njenih članov 

osnovna potreba in tudi pravica družin. Varno in ustrezno bivanje je podlaga za 

normalno funkcioniranje vsakega posameznika in družine v vsakdanjem življenju in 

predstavlja eno od pomembnih podlag za normalen razvoj otrok. Otroci, ki odraščajo v 

tveganih stanovanjskih razmerah, so bolj bolni, kažejo višjo raven stresa in se na stres 

slabše adaptirajo. Doslej nismo imeli veliko podatkov o tem, kako živijo slovenske 

družine z otroki, katere so njihove največje težave, zato upamo, da bodo pričujoči 

podatki dali določen vpogled v problematiko.  

 

10.1. Vrsta stanovanja 
 

Večina, skoraj dve tretjini družin iz vzorca, prebiva v družinski hiši (65,6%). To je tudi 

sicer najpogostejša oblika bivanja v Sloveniji. Sledi bivanje v stanovanju – tako prebiva 

skoraj tretjina družin (29,3%). Šest družin iz vzorca prebiva v garsonjeri, šest v posebni 

sobi, ena družina v zasilno naseljenem prostoru, deset družin pa ima bivanje urejeno 

drugače. Dejstvo je, da vsaj teh trinajst družin, ki prebivajo v garsonjeri, posebni sobi ali 

zasilno naseljenemu prostoru, zagotovo prebivajo v neprimernem stanovanju, vsaj glede 

kriterija velikosti stanovanja (garsonjera, soba), kakor tudi glede primernosti stanovanja 

(zasilno naseljen prostor). Primerno stanovanje je namreč opredeljeno v zakonodaji, v 

slovenskem stanovanjskem zakonu v 10. členu (SZ-1, 2003) in kasneje še v različnih 

tehničnih uredbah o gradnji. V strokovni literaturi pa se za primerno stanovanje šteje 

tisto stanovanje, v katerem je število sob enako številu oseb, ki v njem prebivajo, pri 

čemer se predpostavlja, da starša spita v isti sobi in da nihče ne spi v dnevni sobi. V 

skladu s to opredelitvijo so torej enosobna stanovanja in garsonjere za družine 

neprimerne.   
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Graf 10.1: Vrsta stanovanja (%) 
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8% družin živi v kletnem ali polkletnem stanovanju. To samo po sebi nič ne pomeni, 

lahko pa so taka stanovanja bolj vlažna in njihovi stanovalci bolj bolni. V našem vzorcu 

se povezava med vlago v stanovanju in kletnim oziroma polkletnim stanovanjem ni 

pokazala. Največji delež družin v kletnih in polkletnih stanovanjih je med družinami iz 

petega dohodkovnega razreda, 11,7%, sledijo pa jim družine iz drugega dohodkovnega 

razreda z 11,6% družin v kletnih in polkletnih stanovanjih. To pomeni, da se družine po 

dohodkih med seboj ne razlikujejo signifikantno glede tega, ali živijo v kletnih in 

polkletnih stanovanjih ali ne. 

 

Tabela 10.2: Kletno, polkletno stanovanje (%) 
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Dobra petina družin, 21,3%, živi v mansardnih oziroma podstrešnih stanovanjih. 

Verjetno gre največkrat za višja nadstropja hiš njihovih staršev, kjer so si uredili 

bivališče. Če izolacija ni ustrezna, je tudi tukaj večja možnost toplotnih mostov (in plesni) 
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ter večje toplotne izgube ter drugih težav pri ogrevanju stanovanja. Če primerjamo 

družine po dohodkovnih razredih, ne najdemo statističnih razlik, vendar je  po podatkih 

iz ankete nekoliko višji delež družin v mansardnih stanovanjih med družinami četrtega in 

petega dohodkovnega razreda (23,9% in 25,5%). Pri obeh dohodkovnih razredih gre za 

četrtino družin.   

 
 
Graf 10.3: Mansardno, podstrešno stanovanje (%) 
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Velikosti bivališč se med seboj zelo razlikujejo, in sicer se razprostirajo med 15 m2 in 400 

m2. Variacija je normalna, saj so v vzorcu tako revne družine kot tudi družine, ki niso 

materialno deprivirane. Poleg tega so nekateri anketiranci najverjetneje v kvadraturo 

stanovanja šteli celotno površino hiše, četudi morda v določenem delu živijo starši ali 

kdo drug. 

 
Družine, ki živijo v stanovanjih, ki so manjša od 50 m2, skoraj zagotovo živijo v 

premajhnih stanovanjih, saj po primernosti stanovanja ne ustrezajo številu oseb na 

kvadratni meter, že če so trije člani. Takih družin je bilo v vzorcu približno 20,9%.  

 

Sicer pa se najpogosteje pojavljata dve kvadraturi: 39 družin (8,6%) živi na 80 m2 in 42 

družin, 9,2%, na 100 m2.   

 
Velikost stanovanja in dohodkovni razred družine sta med seboj povezana, kar pomeni, 

da družine višjih dohodkovnih razredov prebivajo v večjih stanovanjih kot revnejše 

družine.  

 

Največ družin, 36,1%, prebiva v trisobnem stanovanju. Sledi dobra petina (21,9%) 

družin v dvosobnem stanovanju in petina (20,46%) v štirisobnem stanovanju. Predvsem 
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problematične so družine v stanovanju brez sob (garsonjere) in v enosobnih stanovanjih, 

saj so te zagotovo neustrezne za bivanje družin in za ustrezen razvoj otrok. 

 
 
Graf 10.4: Število sob (%) 
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Kar 8,1% družin v stanovanju nima dovolj prostora, da bi imel vsak družinski član svojo 

posteljo. Najverjetneje gre za družine, ki živijo v najmanjših kvadraturah, in družine, v 

katerih je število družinskih članov tolikšno, da je stanovanje zanje premajhno in 

posledično neustrezno.  

 
 
Graf 10.5: Ali ima vsak družinski član svojo posteljo (%) 
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Skoraj četrtina anketirancev meni, da njihovo stanovanje ne ustreza potrebam njihove 

družine (24,4%).  
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Graf 10.6: Ocena ustreznosti stanovanja potrebam družine (%) 
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10.2. Največje težave v zvezi s stanovanjem 
 

Anketirancem smo dali nabor potencialnih težav s stanovanjem in jih povprašali, katere 

od naštetih težav imajo in kako hude so te težave.  

 

Za skoraj petino (19,2%) družin predstavlja precej težav, hude težave ali pa zelo hude 

težave to, da imajo v stanovanju premalo prostora. Ta težava se je pokazala že pri 

nekaterih predhodnih vprašanjih o kvadraturi, številu sob in o tem, ali je stanovanje tako 

veliko, da imajo vsi člani družine svojo posteljo. Kaže, da je premalo prostora v 

stanovanju težava družin ne glede na dohodkovni razred.  

 
Graf 10.7: Težave v zvezi s stanovanjem - premalo prostora (%) 
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Vlaga v stanovanju predstavlja precej težav 7% družinam. To je kar dosti, saj vlaga 

povzroča najrazličnejše druge konkretne težave – od zdravstvenih težav, slabšega 

počutja, do plesni, težav pri sušenju perila in podobno. Tudi vlažnost stanovanja pa kot 
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kaže ni le problem najrevnejših družin, ampak vseh dohodkovnih razredov v podobni 

meri. 

 

Graf 10.8: Težave v zvezi s stanovanjem – vlaga (%) 
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Premalo dnevne svetlobe v stanovanju je kar velika težava za 5,4% družin. Ta podatek 

se skoraj ujema s podatkom o številu kletnih in polkletnih stanovanj (8%), ki pogosto 

nimajo dovolj velikih oken. Pomanjkanje svetlobe je lahko dejavnik nastanka depresivnih 

motenj ter nenazadnje večje porabe električne energije za osvetljevanje stanovanja, kar 

postaja vse pomembnejši strošek gospodinjstev. Med dohodkovnimi razredi glede tega 

problema ni statistično značilnih razlik. 

 
Graf 10.9: Težave v zvezi s stanovanjem - premalo dnevne svetlobe (%) 
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11% družin ima v stanovanju dotrajane ali pomanjkljive napeljave. To je problematično z 

vidika udara vode ali pa preboja elektrike. Posledice so lahko hude, poleg tega pa 

nimamo podatka, koliko družin ima svoja stanovanja zavarovana, če bi prišlo do kakih 

težav. Če stanovanja niso zavarovana, je lahko vsaka materialna škoda, ki nastane 

zaradi napeljav, za družino velik strošek. Dasiravno je delež družin, ki imajo dotrajane ali 

pomanjkljive napeljave, nekoliko višji v spodnjih treh dohodkovnih razredih, razlike niso 

statistično značilne. Možno pa je, da je med temi družinami več takih, ki živijo v starejših 

stavbah.  

 
 
Graf 10.10: Težave v zvezi s stanovanjem - pomanjkljive ali dotrajane napeljave (%) 
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Previsoka najemnina ali obroki stanovanjskega posojila predstavljajo problem za 11,3% 

družin. Ta podatek je presenetljiv in hkrati relativno ugoden, glede na to, da so 

stanovanjska posojila in stanovanjske najemnine precej pogosto predmet razprav o 

dosegljivosti stanovanj in o cenah stanovanj. Čeprav razlike niso statistično značilne, pa 

je vendar precej velika razlika med prvim in petim dohodkovnim razredom. V prvem 

dohodkovnem razredu je družin, ki imajo precej težav oziroma hude ali zelo hude težave 

z najemnino ali obroki stanovanjskega posojila 2,8%, medtem ko je v petem 

dohodkovnem razredu takih družin 12,1%. Podrobnejših podatkov nismo zbirali, možno 

pa je, da del razlage leži v tem, da so družine iz prvega dohodkovnega razreda v veliki 

meri socialni upravičenci in s tem po 121. členu Stanovanjskega zakona upravičenci do 

subvencije najemnin, ki lahko znašajo do 80% najemnine (SZ-1, 2003). 
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Graf 10.11: Težave v zvezi s stanovanjem - previsoka najemnina ali obroki 
stanovanjskega posojila (%) 
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Kaže, da so visoki tekoči obratovalni stroški za družine ena največjih težav v zvezi s 

stanovanjem. Kar 29,9% družinam predstavljajo ti izdatki precejšen, hud ali zelo hud 

problem. Po drugi strani pa le malo manj od preučevanih polovice družin, 42,1%, 

previsoki tekoči obratovalni stroški ne predstavljajo problema.  

 
Med anketiranci z dohodkom prvega razreda je skoraj petina, 18,3%, takih, ki imajo 

zaradi previsokih tekočih obratovalnih stroškov hude ali zelo hude težave; med 

anketiranci iz petega dohodkovnega razreda pa jih take težave omenja le 7,5%. Med 

vsemi anketiranci skupno ima hude ali zelo hude težave zaradi previsokih tekočih 

obratovalnih stroškov 13,3% vprašanih. Dohodkovni razred je torej povezan s težavami 

s previsokimi obratovalnimi stroški. 

 
Graf 10.12: Težave v zvezi s stanovanjem - previsoki tekoči obratovalni stroški (%) 
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Imeti zavetišče sodi med osnovne človekove potrebe ne glede na podnebni pas in 

negotovost stanovanja predstavlja eno največjih bremen in virov stresa za vsako osebo. 

Negotovost, kje bo družina prebivala, lahko še zlasti vpliva na psihofizični razvoj otrok. V 

našem vzorcu je bilo takih družin, ki jim negotovost, da bodo ostali brez stanovanja, 

predstavlja precej težav, hude ali zelo hude težave, 7,5%. Morda ta podatek ni tako 

visok, vendar pa je še vedno previsok in kaže na potencialno možnost brezdomstva za 

te družine in njihove člane. Največjo negotovost so izražale družine četrtega 

dohodkovnega razreda (11,8%), sledijo pa jim družine prvega dohodkovnega razreda 

(9,9%). V najmanj negotovem položaju so družine petega dohodkovnega razreda 

(4,8%). Razlike niso statistično značilne! 

 
Graf 10.13: Težave v zvezi s stanovanjem - negotovost, da ostanem brez stanovanja 
(%) 
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Težave, ki jih imajo nekateri ljudje lahko v svoji okolici, vendar pa načeloma same po 

sebi niso tako ogrožajoče, so: hrup sosedov, preglasni otroci ali mladina pred hišo, 

moteče domače živali, slabi odnosi s sosedi. Družin, ki bi jim katerakoli od naštetih težav 

predstavljala precejšnjo, hudo ali zelo hudo težavo, je bilo v vseh primerih manj kot 5%.  

 

Ob tem pa velja morda opozoriti, da postajajo otroci predvsem v mestnih okoljih 

večstanovanjskih stavb očitno vse bolj nezaželeni. V sodobnem načrtovanju sosesk ima 

načrtovanje otroških igralnih površin vse manjšo vlogo, saj gre za zemljišče, ki ga ni 

možno profitno prodati oziroma z njim zaslužiti. Otroci se zato zadržujejo pred vhodi v 
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stavbe, kar pa je spet moteče za ostale stanovalce. V zadnjem času se zato dogaja, da 

lastniki stanovanj v svojih hišnih pravilih oziroma hišnih redih vse pogosteje zapisujejo, 

da je zbiranje pred stavbami prepovedano. S tem lahko za družine – otroke in njihove 

starše – povzročajo še dodatne težave pri tem, kje se lahko zadržujejo in igrajo, če niso 

doma.  

 

Primer dela hišnega reda ene od novejših ljubljanskih sosesk, kjer je navedeno: »Za 

zagotovitev urejenosti, reda, miru in čistoče ni dovoljeno...z igro ogrožati mimoidoče ali 

za igro uporabljati skupne prostore, dele in naprave v naselju, ki temu niso namenjeni.« 

 
Težave s parkiranjem so klasične težave v modernem času predvsem v mestih in 

mestnih soseskah. Med družinami, zajetimi v anketah, je družin, ki imajo s parkiranjem 

precej težav, hude ali zelo hude težave, 12%. Mestne soseske, sploh starejše, 

enostavno niso bile grajene za tolikšno število avtomobilov, kot jih imajo sodobna 

gospodinjstva. Kljub temu, da je parkiranje kar velika težava, pa ta nekako – razen 

selitve ali prodaje avtomobila – v dani stanovanjski situaciji družin ni rešljiva. 

 
Graf 10.14: Težave v zvezi s stanovanjem – parkiranje (%) 
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V Sloveniji živi precej družin v hišah skupaj s starši, nekaterim pa lahko zasebnost 

omejujejo lastniki, ki navkljub jasni stanovanjski zakonodaji (npr. vstop v stanovanje 2x 

letno in podobno) vstopajo v zasebni prostor družin. Podatki, pridobljeni v anketi, kažejo, 

da je takih 6,2% družin. 
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Graf 10.15: Težave v zvezi s stanovanjem - gospodinjstvo nima dovolj zasebnosti (%) 
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Podobno kot zaradi težav z zasebnostjo so lahko družine omejene pri tem, kako 

stanovanje uporabljati. Tudi razlogi za take težave so različni, od tega, da so lahko 

nekateri prostori skupni (npr. kuhinja, stranišče in kopalnica, dostop do stanovanja) ali 

pa so recimo pravila lastnikov ali staršev tako oblikovana, da so omejujoča. Po podatkih 

iz naše ankete ima precejšnje težave, hude težave ali zelo hude težave zaradi 

omejenosti pri uporabi stanovanja 5,8% družin. 

 
Graf 10.16: Težave v zvezi s stanovanjem - gospodinjstvo je preveč omejeno pri tem, 

kako sme stanovanje uporabljati (%) 
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Še pred nekaj desetletji je bilo tudi v Sloveniji kar nekaj takih stanovanj, ki niso imela 

kopalnice ali stranišča. Po podatkih zadnjega popisa takih stanovanj skoraj več ni. To je 
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ena vrsta neustreznih sanitarnih pogojev, sledijo skupne sanitarije, kot so npr. v 

nekaterih bivših samskih domovih, kjer živijo družine, ki so socialni upravičenci. V 

samostojnih stanovanjih s sanitarijami pa so slabi pogoji neustrezna ali zastarela 

napeljava, neustrezno ogrevanje, nedostopnost tople vode, zidna plesen in podobno. S 

takimi težavami se srečuje 6,6% družin, kar ni malo, sploh če pomislimo na to, da gre za 

osnovne higienske pogoje bivanja. Pri tem je potrebno opozoriti, da se s tem problemom 

srečuje 12,7% družin iz prvega dohodkovnega razreda in 10% družin iz drugega 

dohodkovnega razreda! V petem dohodkovnem razredu je družin, ki imajo slabe 

sanitarne pogoje 3,4%. 

 
Graf 10.17: Težave v zvezi s stanovanjem - slabi sanitarni pogoji, kopalnica ali stranišče 
(%) 
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Anketirance smo povprašali, katera od navedenih težav jih najpogosteje spravlja v slabo 

voljo oziroma katera se jim zdi najhujša. Po pričakovanju, glede na že prej zapisano, so 

to previsoki tekoči obratovalni stroški, kar kot največjo težavo ocenjuje 29,4% 

anketirancev. Sledi pomanjkanje prostora s 15,5% in vlaga v stanovanju z 11,6%. 

Zanimivo je, da je previsoka najemnina ali obroki stanovanjskega posojila z 8,2% šele 

na četrtem mestu. Najmanjši problem pa oziroma najmanjšemu deležu anketirancev pa 

predstavljajo največji stanovanjski problem moteče domače živali (1,1%). 
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Graf 10.18: Težave, ki anketirance največkrat spravljajo v slabo voljo – število navedb 

vsakega možnega odgovora 
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10.3. Možnosti prenove stanovanja 
 

Kljub temu, da je stanovanje trajna dobrina, je taka dobrina, ki zahteva vzdrževanje in 

ker je po drugi strani draga dobrina, tudi stroški vzdrževanja in prenove niso majhni. Za 

večino družin, ne le najrevnejših, lahko predstavlja prenova stanovanja velik izdatek, 

zaradi katerega se zadolžijo, vsekakor pa predstavljajo pomemben izdatek iz 

družinskega proračuna. Zato smo del stanovanjskih vprašanj posvetili potrebam in 

realnim možnostim prenove stanovanja. Izkazalo se je, da so možnosti prenove 
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problematične za družine ne glede na dohodkovni razred.  

 

Skoraj polovica družin, 45%, živi v stanovanju, ki je potrebno večje prenove ali popravila, 

in sicer obnove strehe, stavbe ali fasade. Gre za ogromna popravila, s katerimi lahko 

družine odlašajo, če imajo težave z denarjem, hkrati pa imajo lahko zaradi tega izgube z 

ogrevanjem in podobno. 

 
Graf 10.19:  Ali je stanovanje potrebno kakšne večje prenove ali popravila - obnova 

strehe, stavbe, fasade (%) 
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Več kot tretjina (34,1%) družin bi moralo zgraditi dodatne prostore ali obnoviti kopalnico. 

 
Graf 10.20: Ali je stanovanje potrebno kakšne večje prenove ali popravila - zgraditev 

dodatnih prostorov, obnova kopalnice (%) 

65,9

34,1

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0

ne

da

 
 
Za toplotno izolacijo pa bi moralo poskrbeti 30,1% družin. 
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Graf 10.21: Ali je stanovanje potrebno kakšne večje prenove ali popravila - toplotna 

izolacija (%) 
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Še nekoliko manj je družin, ki bi morale poskrbeti za centralno napeljavo, 15,6%. 

 
Graf 10.22: Ali je stanovanje potrebno kakšne večje prenove ali popravila - napeljava 

centralnega ogrevanja (%) 

84,4

15,6

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0

ne

da

 
 
Graf 10.23: Ali je stanovanje potrebno kakšne večje prenove ali popravila - napeljava 

elektrike, vode, plina (%) 
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Priključek na komunalno omrežje si mora urediti 18,2% družin, kar je zanimivo, saj naj bi 

se ti priključki urejali pri sami gradnji. Ta podatek lahko pomeni, da določen delež družin 

pri gradnji stanovanja ali dozidavah obstoječih stavb tega ni storilo. 
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Graf 10.24: Ali je stanovanje potrebno kakšne večje prenove ali popravila - priključek na 

komunalno omrežje (%) 
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Tudi zunanjim delom, kot so tlakovanje ali postavitev ograje, se mora posvetiti kar velik 

delež družin, in sicer 28,9%. 

 
Graf 10.25: Ali je stanovanje potrebno kakšne večje prenove ali popravila - večja 

zunanja dela, tlakovanje, postavitev ograje (%) 

28,9

71,1

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0

ne

da

 
 
Skoraj polovica anketirancev (44,6%) meni, da morajo zamenjati ali dokupiti pohištvo. 

Pri mlajših družinah gre pogosto za rabljeno pohištvo ali pa si bivališča šele opremljajo. 

Pri starejših starših pa je potrebno pohištvo tudi že zamenjati. Za družine je značilno tudi 

to, da morajo v določenem obdobju poskrbeti za otroške sobe ali pa jih preurejati 

primerno številu otrok in njihovi starosti. 

 
Graf 10.26: Ali je stanovanje potrebno zamenjave ali nakupa – pohištva (%) 
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Gospodinjski aparati so potrošne dobrine, ki jih je potrebno periodično menjati. Med 

našimi anketiranci je tretjina (31,7%) družin takih, ki jih to čaka.   

 
Graf 10.27: Ali je stanovanje potrebno zamenjave ali nakupa - gospodinjskih aparatov, 

štedilnik, pralni stroj ipd. (%) 
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Tudi nabava bojlerja ali radiatorjev in podobne druge nujne opreme je naloga, ki čaka 

petino družin (20,9%) 

 
Graf 10.28: Ali je stanovanje potrebno zamenjave ali nakupa - druge nujne opreme, 

bojlerja, radiatorja (%) 
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Videli smo, kaj so največja in najpogostejša popravila ali nakupi, ki družine čakajo v 

zvezi s stanovanjem in s tem bolj kakovostnim bivalnim okoljem. Eden od bistvenih 

elementov pri tem pa je, ali bodo družine to lahko uresničile ali ne. Več kot polovica 

družin (63,6%) tako navaja, da v bližnji prihodnosti ne bodo mogli izvesti potrebnih 

popravil ali prenove. Kot je pričakovano, je največji razlog za to, da popravil in prenove 

ne bodo mogli izvesti, finančni. To so navedle skoraj vse družine, ki potrebujejo 

kakršnokoli popravilo ali prenovo, 95,9%. Pri tem tudi delež družin petega 

dohodkovnega razreda ne pade pod 95,3%. Drugi najpogostejši razlog so nerešena 



 

 

89 

stanovanjska razmerja (13,8%), kar kaže na to, da najverjetneje ni znano, kdo je 

odgovoren za popravilo ali prenovo, da je lastnik nekdo drug. 5,1% družin ne bo izvedlo 

prenove ali popravila zato, ker načrtujejo selitev, 4,2% družin pa za to še nima vseh 

potrebnih dovoljenj. 3,3% anketiranih je navedlo kake druge razloge. 

 
Graf 10.29: Ali boste potrebna popravila in prenovo v bližnji prihodnosti lahko izvedli (%) 
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Graf 10.30: Če ni mogoče izvesti popravila, razlogi - finančni razlogi (%) 
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Graf 10.31: Če ni mogoče izvesti popravila, razlogi - nerešena stanovanjska razmerja 

(%) 
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10.4. Stanovanjski status 
 

Noben stanovanjski status – najemni ali lastniški – sam po sebi ni boljši ali slabši. Vsak 

od njiju ima svoje prednosti in svoje slabosti, tako na individualni kot tudi na družbeni 

ravni. Vsak od njiju ima tudi svoje slabosti. Kaj pa konkretno prinaša vsak status v 

posamezni državi, je odvisno od tega, kaj so temeljne usmeritve stanovanjske politike. 

Za Slovenijo lahko vse od leta 1991 naprej trdimo, da preferira lastništvo pred najemom, 

kar se kaže v tem, da je bilo, vsaj prvih deset let samostojnosti, posvečenih predvsem 

lastninjenju stanovanj. Drugi kazalec, ki kaže na to, je relativna nezaščitenost 

najemnikov, če jo primerjamo z zaščitenostjo najemnikov v tujini. 

 

Še bolj tvegan status od najemnega je podnajemni status. Podnajemni status pomeni, 

da najemnik del stanovanja ali celotno stanovanje odda naprej v tako imenovani 

podnajem. Podnajemnik sklene pogodbo z najemnikom in je zakonsko slabše zaščiten 

od najemnika. Ker je bila v Sloveniji pred odcepitvijo lastnina večinoma državna, je imela 

ogromna večina ljudi status podnajemnikov in ne najemnikov. Ker se je kljub 

spremembam izraz podnajemnik še vedno ohranil, precej ljudi dejansko ne ve, kdaj gre 

za najem in kdaj za podnajem. Zaradi tega je ta status v vseh vprašanjih o 

stanovanjskem statusu združen pod istim odgovorom.  

 

Uporaba stanovanja brez plačila – v stanovanju sorodnikov, prijateljev in podobno - pa je 

lahko dvorezen meč. Ob dobremu razumevanju in razčiščenih odnosih je ta status lahko 

zelo varen. Ob konfliktih pa se lahko pokažejo tveganja. 

 

Med družinami v naši raziskavi jih je 55,9% lastnic stanovanja. To je manjši delež, kot je 

celotni delež lastništva v Sloveniji. Sledijo jim družine, ki prebivajo v stanovanju 

sorodnikov ali pa v drugih oblikah, v katerih ne plačujejo najemnine. Takih je četrtina, 

26,9%. 15,9% družin pa živi v najemu oziroma podnajemu. Med družinami po 

posameznih razredi so razlike statistično značilne in tako imamo v petem razredu 70,1% 

družin, ki so lastnice stanovanja, medtem ko je v prvem razredu lastnikov 46,5%. Še 

manj pa je lastnikov v tretjem dohodkovnem razredu, 41,7%. Med družinami v prvem 

razredu pa je zato najvišje število takih, ki prebivajo v stanovanju sorodnikov (32,4%). V 



 

 

91 

petem razredu je takih družin 18,4%. Tudi med družinami v najemu je družin iz petega 

dohodkovnega razreda manj kot v ostalih dohodkovnih razredih (10,9%). Posledično to 

pomeni, da je stanovanjski položaj družin v prvem dohodkovnem razredu slabši od 

družin v petem dohodkovnem razredu oziroma da je njihova stanovanjska situacija 

potencialno bolj tvegana!  

 
 
Graf 10.32: Kakšen položaj ima vaše gospodinjstvo v tem stanovanju (%) 
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Več kot polovica družin, ki so najemniki, živijo v neprofitnem stanovanju in so neprofitni 

najemniki ali socialni upravičenci. Kategoriji sta združeni, ker je s Stanovanjskim 

zakonom iz leta 2003 (SZ-1, 2003). Slovenija ukinila socialna stanovanja, socialni 

upravičenci sedaj prebivajo v neprofitnih stanovanjih in prejemajo subvencije za 

najemnino. 40% najemnikov živi v tržnem oziroma profitnem najemu, kar pomeni, da so 

njihove mesečne najemnine praviloma višje. 3,1% družin živi v kadrovskih oziroma v 

službenih stanovanjih. Opozoriti pa je potrebno, da je numerus družin v najemnih 

stanovanjih nizek – 72 družin – kar pomeni, da je potrebno podatek jemati z rezervo in 

ga ni možno posplošiti na populacijo! 
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Graf 33: Vrsta najema (%) 
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Vprašanje o tem, ali imajo družine sklenjeno pisno najemno pogodbo, je pomembno iz 

dveh vidikov. Najprej z vidika varnosti stanovanja, saj so najemniki brez uradno 

registriranih pogodb zakonsko nezaščiteni in je njihov status bolj tvegan. Drugi razlog pa 

so družine, ki prejemajo subvencionirano najemnino in morajo ravno tako imeti pisno in 

uradno registrirano najemno pogodbo. 91,5% družin ima najemno pogodbo zapisano in 

podoben delež (95,2%) jo ima tudi registrirano.  

 
Mesečna najemnina, ki jo družine plačujejo, se giblje med 15 € in 620 €, v povprečju pa 

dosega slabih 190 €. Višje najemnine večinoma plačujejo družine v profitnem oziroma 

tržnem najemu. 

 
Subvencijo prejema 69 družin iz vzorca. Podatki kažejo, da se višina subvencij giblje 

med 0 € in 150 €, v povprečju pa dosega manj kot 15 €, kar je relativno malo. 

Predvidevamo, da najvišje subvencije prejemajo družine, ki so socialni upravičenci in 

živijo v profitnem oziroma tržnem najemu. 

 
Družine, ki so lastnice stanovanja, smo vprašali, na kakšen način so prišli do 

stanovanja. Dandanes je lastno stanovanje aspiracija večine ljudi v Sloveniji, zato je to 

pomembno. 72,2% družin je do stanovanja prišlo z lastnimi sredstvi. To ne pomeni, da 

so celotno stanovanje plačali z lastnimi sredstvi, ampak da so za nabavo uporabili tudi 

lastna sredstva. Drug najpomembnejši vir sredstev so posojila, ki jih je najela malo več 

kot polovica anketiranih, 61,5%. Od vseh anketiranih, ki so za nakup stanovanja najeli 

posojilo, je dobra polovica posojilo že odplačala (51,3%), druga polovica pa še ne. 

Upamo lahko, da se ob pričujoči krizi njihova plačilna sposobnost ni signifikantno 
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zmanjšala. Slaba polovica družin (40,9%) je za pridobitev stanovanja dobila finančno 

pomoč s strani sorodnikov, prijateljev, kar kaže na dejstvo, da so socialna omrežja v 

Sloveniji še vedno zelo pomembna, kar se tiče finančne pomoči. 37% družin je dobilo 

pomoč v obliki zemljišča ali stavbo za nadzidavo od sorodstva, kar je tudi prav gotovo 

velika pomoč, sploh spričo dejstva, da se v Sloveniji srečujemo z zelo visokimi cenami 

zemljišč.  

 
 

XI. PREHRANA 

 

Anketirance smo spraševali tudi o kvaliteti prehrane. Med njimi jih zgolj 9,4 % ocenjuje, 

da njihova prehrana ni ustrezna. Med družinami, ki se uvrščajo v prvi razred prejemnikov 

otroškega dodatka je delež tistih, ki ocenjujejo, da njihova prehrana ni ustrezna znaša 

13,2%, v drugem 11% in v tretjem 12,9%. V višjih razredih je delež tistih, ki so podali 

negativno oceno bistveno nižji. 

 

Podatki ankete ne nakazujejo bistvenih razlik med družinami, ki se uvrščajo v različne 

razrede otroškega dodatka. Večina anketirancev redno uživa sadje in zelenjavo. Vsak 

dan sadje in zelenjavo uživa kar 65,6% anketiranih družin. Delež družin, ki sadje in 

zelenjavo uživajo vsak dan pa med družinami, ki se uvrščajo v peti razred prejemnikov 

otroškega znaša skoraj 70%. Podatki kažejo,da je visok delež družin, ki sadje in 

zelenjavo uživajo vsak dan tudi med revnimi družinami; znaša 60%. Verjetno je to 

pogojeno z dejstvom, da kar dve tretjini v anketo zajetih družin svojo prehrano 

dopolnjujejo s hrano, ki jo pridelajo sami. 
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Graf 11.1: Pogostost uživanja sadja in zelenjave, vse družine, družine prvi in peti razred 
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Meso, perutnino in ribe uživa vsak dan 26,9% anketirancev, pogosto od 3-4 krat na 

teden pa 23,6% oziroma 15,1% anketirancev. Navade pri prehrani z mesom, perutnino 

in ribami so zelo podobne v vseh petih dohodkovnih razredih. 

 

Večina otrok anketirancev  (95,1% otrok) uživa vsaj tri obroke dnevno. Med revnimi 

družinami je njihov delež podoben in znaša 91,5%. 

 

Anketirani starši trdijo, da 89% njihovih otrok uživa sveže sadje in zelenjavo vsaj enkrat 

dnevno. Vendar pa se podatki anketiranih staršev v teh ocenah razlikujejo od ocen 

njihovih otrok. Anketirani otroci so namreč izjavili, da sadje vsak dan uživa 36,9% otrok, 

največ otrok 41,8% pa sadje uživa nekajkrat na teden. Po izjavah otrok tudi zelenjavo 

vsak dan uživa le 38,3% otrok, 44% jo uživa nekajkrat na teden. 

 

Podobno se razhajajo tudi ocene staršev in otrok o uživanju mesa, perutnine in rib. Da   

njihovi otroci vsak dan uživajo meso, perutnino ali ribe je trdila slaba polovica (47,3%) 

anketiranih staršev. Njihovi otroci pa so izjavili, da vsak dan uživa meso le slaba tretjina 

otrok (29,8%), dobra polovica pa jih je trdila, da uživajo meso, perutnino in ribe nekajkrat 

na teden (56,7%). 
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Med revnimi družinami je delež otrok, ki uživajo meso vsak dan podoben, kot to kažejo 

podatki za povprečje anketiranih družin, nekoliko nižji od povprečja pa je med revnimi 

družinami delež otrok, ki uživajo sadje in zelenjavo vsak dan (81,4%). 

 

Graf 11.2: Ali imajo vaši otroci - meso, perutnino, ribe vsak dan, vse družine, družine 

prvi razred 
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Hrano v veliki meri ali v celoti kupuje 65,6% anketirancev. Toda kar 65,5% anketirancev 

v povprečju si pri preskrbi s prehrano pomaga tudi z lastno pridelavo. V največji meri 

33,4% le deloma, v veliki meri ali v celoti pa 13,2%.  

 

Polovica anketirancev (50,8%) del prehrane prejme od sorodnikov ali prijateljev, 16,2%  

anketirancev pa od sosedov. 

 

Prehranske pakete humanitarnih organizacij v povprečju prejema 7,2% anketirancev. 

 

 

 

 

 



 

 

96 

Tabela 11.1: Način zagotavljanja hrane, vse družine  

    vse družine 
kupujem nič 0,2 
  malo 7 
  deloma 27,1 
  v veliki 

meri 
40,7 

  v celoti 24,9 
pridelam sam nič 34,5 
  malo 18,7 
  deloma 33,6 
  v veliki 

meri 
12,1 

  v celoti 1,1 
od sorodnikov, 
prijateljev 

nič 49,1 

  malo 26,5 
  deloma 19,3 
  v veliki 

meri 
4,8 

  v celoti 0,2 
sosedov nič 83,8 
  malo 11,8 
  deloma 4,2 
  v veliki 

meri 
0,2 

  v celoti 0 
od različnih 
organizacij 

nič 92,8 

  malo 5,9 
  deloma 1,1 
  v veliki 

meri 
0,2 

  v celoti 0 
 

Družine iz prvega razreda prejemnikov otroških dodatkov si v večji meri kot anketirane 

družine v povprečju pri preskrbi s hrano pomagajo z lastno pridelavo. Hrano na ta način 

pridobiva 68,6% družin prvega razreda prejemnikov otroškega dodatka. V veliki meri ali 

v celoti si hrano z lastno predelavo priskrbi slaba petina (17,2%) teh družin. Več pomoči 

pri prehrani kot družine v povprečju (16,2%) prejemajo tudi od sosedov (19,7%). Pomoč 

humanitarnih organizacij pri preskrbi s prehrano pri revnih družinah (16,9%) pa je več 
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kot še enkrat večja kot v povprečju anketiranih družin (7,2%). Zanimivo pa je, da je pri 

revnih družinah značilno nižji delež pomoči, ki jo pri prehrani prejemajo od sorodnikov in 

prijateljev. Če pomoč od sorodnikov in prijateljev pri prehrani prejema kar 51% 

anketiranih družin, ta delež med revnimi družinami znaša le 44%. To stanje lahko 

pojasnimo z omrežji socialne opore revnih družin. Revne družine imajo revnejše 

sorodstvo in prijatelje, ki jim težje odstopajo prehrano, saj jo verjetno potrebujejo zase in 

za svoje družin.  

 

Graf 11.3: Na kakšen način si običajno zagotavljate hrano? 
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XII. ZDRAVSTVENO STANJE ČLANOV DRUŽINE 

 

Dve tretjini anketirancev svoje zdravstveno stanje ocenjuje kot dobro ali zelo dobro, 

petina kot srednje in 10% kot slabo ali zelo slabo. Precej podobno ocenjujejo tudi 

zdravstveno stanje partnerja. 

 

Slabše svoje zdravstveno stanje in zdravstveno stanje partnerja ocenjujejo anketiranci, 

ki se uvrščajo v prvi razred prejemnikov otroških dodatkov. Da je njihovo zdravstveno 

stanje slabo ali zelo slabo jih zase ocenjuje 14%, za partnerja pa celo 18%. Ta delež je 

kar 200% večji kot znaša ocena slabega zdravstvenega stanja partnerja za peti razred. 
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Graf 12.1: Zdravstveno stanje anketiranca in partnerja, vse družine, družine peti in prvi 

razred 
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Večina, blizu 90% anketirancev ocenjuje zdravstveno stanje svojih otrok kot dobro ali 

zelo dobro.  Resne zdravstvene težave ima po mnenju anketirancev manj kot 2% otrok. 

Zanimivo pa je, da so razlike v oceni zdravstvenega stanja otrok med razredi otroškega 

dodatka statistično zanemarljive. 

 

Slaba petina anketirancev (18,8%) in njihovih partnerjev (19,4%) je pogosto bolnih ali pa 

imajo kronično bolezen. Med otroci ta delež znaša od 14% do 15%. Podatki kažejo, da 

je prisotnost kronične bolezni ali pogostih bolezni najpogostejša med anketiranci 

(večinoma ženskami) iz drugega razreda prejemnikov otroškega dodatka (23,3%) ter 

med njihovimi partnerji (večinoma moškimi) iz prvega (22,4%) in drugega razreda 

prejemnikov otroškega dodatka (23,4%). 
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Graf 12.2: Prisotnost pogostih ali kroničnih bolezni po posameznih razredih prejemnikov 

otroškega dodatka 
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Najpogostejše bolezni med  tistimi anketiranci, ki so pogosto bolni ali imajo kronično 

bolezen so kostnomišične (37,6%) in bolezni srca in ožilja (23,5%). Ker je bila večina 

anketirancev žensk, to pomeni, da je ta oblika obolevanja pri njih resnično izstopajoča. 

Še v večji meri to velja za anketirance, ki se uvrščajo v prvi razred prejemnikov otroških 

dodatkov (40%).  

 

Pri partnerjih je delež tistih, ki imajo kostnomišične bolezni (28,4%) in bolezni strca in 

ožilja (26,9%) bolj izenačena. Pri partnerji so zelo pogosto prisotna tudi pljučna obolenja 

(13,4%).  
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Tabela 12.1:  Delež prisotnosti posameznih vrst bolezni med anketiranci in njihovimi 

partnerji, ki so pogosto bolni ali imajo kronično bolezen, vsi, prvi razred 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Več kot eno bolezen istočasno pa ima 8,1% anketirancev, ki so pogosto bolni ali imajo 

kronično bolezen in 7% njihovih partnerjev. 

 

Pri otrocih, ki so pogosto bolni ali imajo kronične bolezni pa le-ti najpogosteje obolevajo 

za pljučnimi boleznimi, boleznimi ušes, nosu in grla ter kostnomišičnimi obolenji.  

 

Podatki o pogostosti obiskovanja zdravnika kažejo, da največ anketirancev (tretjina) in 

njihovih partnerjev zdravnika obišče 1-2x na leto. Pogostost obiska je višja pri 

anketirancih, ti so v večini primerov ženske, kot pri njihovih partnerjih. Pogostost 

obiskovanja zdravnika je višja pri anketirancih, ki se uvrščajo v prvi razred prejemnikov 

otroškega dodatka prvega razreda, medtem ko je slika pri njihovih partnerjih ravno 

obratna. 

 

 

  anketiranec partner anketiranec 
prvi razred 

partner 
prvi 
razred 

srčnožilna 23,5 26,9 26,7 23,5 
kostno mišična 37,6 28,4 40 17,6 
pljučna 4,7 13,4   17,6 
gastroenteriološka 7,1 3 26,7 5,9 
bolezen ledvic ali 
sečil 

2,4 3     

sladkorna 1,2 7,5   5,9 
težave v duševnem 
zdravju 

2,4 1,5     

karcionom 1,2 0     
bolezni rodil 2,4 0     
bolezni ušes, nosu, 
grla 

0 3     

poškodbe ali 
zastrupitve 

1,2 1,5   5,9 

invalidnost 2,4 3   11,8 
drugo 14,1 9 6,7 22,2 
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Tabela 12.2: Pogostost obiskovanja zdravnika  

Pogostost 
obiska 
zdravnika 

vsi  prvi razred  

 anketiranec partner anketiranec partner 
nikoli 18,2 25,7 11,4 31,4 
1x - 2x 33,3 32,7 37,1 29,4 
3x - 4x 20,1 18,2 22,9 13,7 
5x - 7x 10,9 8,9 7,1 5,9 
8x - 10x 4,6 4,5 5,7 3,9 
nad 10x 12,3 10,1 15,7 15,7 
 

Delež otrok, ki v zadnjem letu niso obiskali zdravnika se giblje od 17,7%  pri prvem 

otroku do 23,2 pri tretjem otroku. Otroci so zdravnika v zadnjem letu najpogosteje 

obiskali 1-2 krat (tretjina) ter 3-4 krat (četrtina). 

 

Graf 12.3: Pogostost obiskov pri zdravniku po vrstnem redu otrok 

  1 otrok 2 otrok  3 otrok 
nikoli 17,7 19,5 23,2 
1x - 2x 33,9 35,6 31,7 
3x - 4x 24,4 24 26,8 
5x - 7x 12,2 10,6 8,5 
8x - 10x 5,8 5,8 6,1 
nad 10x 6 4,5 3,7 

 

V povprečju dopolnilno zdravstveno ni zavarovana kar desetina anketirancev in njihovih 

partnerjev. Bistveno slabša je slika pri anketirancih in njihovih partnerjih, ki sodijo v prvi 

razred prejemnikov otroškega dodatka. Dopolnilo zdravstveno zavarovana ni kar petina 

anketirancev in četrtina njihovih partnerjev. S višino dohodkov sicer upada delež tistih, ki 

niso dopolnilno zdravstveno zavarovani, vendar pa podatki kažejo, da v celoti niso 

dopolnilno zdravstveno zavarovani niti tisti anketiranci in njihovi partnerji, ki sodijo med 

srednje dohodkovne razrede (peti razred prejemnikov otroškega dodatka). Glede na to, 

da dopolnilno zdravstveno zavarovanje pomeni pogoj za uživanje polnih zdravstvenih 

pravic (druga alternativa je neposredno doplačilo storitev) lahko govorimo o zelo 

visokem deležu nezavarovanih oseb. Sprememba zakona o zdravstvenem zavarovanju, 

je sicer oprostila plačila dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja najbolj socialno 
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ogrožene (prejemnike DSP), vendar pa menimo, da problem nevključenosti v dopolnilno 

zdravstveno zavarovanje (razlog za kar verjetno je v velikem finančnem bremenu, ki ga 

le-ta predstavlja za družino) ostaja velik izziv za zdravstveno politiko. Pomeni namreč 

omejen dostop vseh državljanov do vsega paketa z zakonom o zdravstvenem 

varstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju zagotovljenih pravic. 

 

Graf 12.2: Delež oseb, ki niso vključeni v dopolnilno zdravstveno zavarovanje po 

razredih prejemnikov otroškega dodatka 
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Zdravstvene storitve za katere so anketiranci ali drugi člani družine v zadnjem letu  imeli 

še dodatne zdravstvene izdatke so se v največji meri nanašali na zobozdravstvene 

storitve (36,5%) in doplačila za zdravstvene pripomočke (očala, slušni aparat, protezo ali 

zobni aparat (32,7%). Podatki kažejo, da ima bistveno manj družin z najnižjimi dohodki 

kot v povprečju ali med družinami, ki se uvrščajo v peti razred prejemnikov otroškega 

dodatka, izdatke za zobozdravnika in za zdravstvene pripomočke (očala, slušni aparat, 

proteze, zobni aparat). Predvidevamo lahko, da se manjši izdatki za te namene 

nedvomno odražajo tudi v stanju zobovja, kot tudi v uspešnosti saniranja določenih 

zdravstvenih problemov (slabovidnost ipd.) 
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Graf 12.3: Ali ste vi oziroma drugi člani družine v zadnjem letu imeli izdatke za, vse 

družine, družine prvi in peti razred 
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XIII. SOCIALNE OPORE IN SOCIALNA OMREŽJA15 
 
13.1. Socialne opore prebivalcev Slovenije 

 

V letu 2002 sta Center za metodologijo in informatiko Fakultete za družbene vede in 

Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo v sodelovanju s Cati centrom izvedla 

raziskavo o omrežjih socialne opore prebivalcev Slovenije (Ferligoj in drugi, 2002)16. Cilj 

                                                 
15

 Področje socialnih opor je sicer mlado področje, interes zanje pa lahko zasledimo že pri socioloških klasikih 

(Durkheim). Med najpomembnejše začetnike sistematičnega raziskovanja socialne opore pa Kogovšek in Hlebec 

(2003) navajata Cassela (1976), Caplana (1974) in Cobba (1976), za katere menita, da so postavili temelje 

modernemu interdisciplinarnemu raziskovanju socialne opore. Slednji so izhajali predvsem iz čustvenega vidika 

socialne opore, novejše opredelitve (npr. House 1981; Vaux 1988, 1992; Burleson et al. 1994) pa poudarjajo, da je 

socialna opora tudi kompleksen interakcijski in komunikacijski proces med ljudmi.  

 

Kompromis med ekstremoma raziskovanja socialnih opor, na eni strani odnosov v širšem družbenem omrežju in na 

drugi strani intimnih odnosov, predstavlja preučevanje socialnih omrežij (Vaux, 1988). Posameznikovo osebno 

omrežje (egocentrično omrežje) tvori posamezna enota (ego) z eno ali več relacijami, definiranimi med njo in 

določenimi številom drugih enot (alterjev) (Wasserman in Faust, 1994). Za tvorjenje omrežja se v raziskovanju 

uporabljajo generatorji imen, ki pogosto označujejo namen interakcije ali tip opore. Osebe se na primer lahko prosi, 

da imenujejo tiste osebe, na katere se obrnejo, ko potrebujejo pomoč, ali tiste s katerimi se pogovarjajo o pomembnih 

zadevah (Wasserman in Faust, 1994; Walker, Wasserman in Wellman, 1994; Degenne in Forse, 1999).  

 
16

 Podatke so na osnovi slučajnega izbora iz telefonskega imenika Slovenije zbrali s telefonsko podprtim 

anketiranjem med februarjem in aprilom 2002. Vzorec je reprezentativen za starost 18 let in več, kar pomeni da 
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raziskave je bil pridobiti ustrezne informacije o dostopu prebivalcev Slovenije do 

različnih vrst socialne opore in s tem ugotoviti potencialno ogroženost različnih skupin 

prebivalstva (stari ljudje,mladi, gibalno ovirani ljudje, revni ljudje, ljudje iz različnih tipov 

družin in gospodinjstev). V raziskavi so anketirance prosili, da imenujejo osebe, na 

katere se obrnejo, ko potrebujejo določeno vrsto pomoči. Na ta način so bile izmerjene 

štiri razsežnosti socialne opore, in sicer druženje, emocionalna opora, večja materialna 

opora ter manjša materialna opora, kamor sodita tudi finančna opora in opora v primeru 

bolezni (več o raziskavi v Novak et al, 2004).  

 

V anketnem vprašalniku Socialni položaj družin z otroki, ki smo jo izvedli leta 2008 na 

Inštitutu Republike Slovenije za socialno varstvo, smo anketirane prejemnike otroškega 

dodatka od prvega do vključno petega razreda otroškega dodatka, povprašali tudi o 

nekaterih vrstah sociale opore in njihovih podpornih članov. Izmerili smo druženje, 

emocionalno oporo, manjšo materialno oporo vključno s finančno in oporo v primeru 

bolezni. V raziskavo nismo vključili večje materialne opore, ki je bila vključena v 

raziskavo iz leta 2002, smo pa zaradi specifične populacije (torej družine z otroki, ki 

prejemajo otroški dodatek) vključili še vprašanje o tem na koga se obrnejo, kadar 

potrebujejo občasno varstvo za svojega otroka.  

 

Generatorji imen so bili torej sledeči:  

• Ljudje se običajno družijo z drugimi ljudmi, se na primer obiščejo, gredo skupaj na 

izlet ali na večerjo in podobno. Kdo so ljudje, s katerimi se vi običajno družite?  

• Pogosto se ljudje o pomembnih osebnih stvareh pogovorijo z drugimi ljudmi, na 

primer, kadar se s kom sprejo, imajo težave na delovnem mestu in podobno. S kom 

se običajno vi pogovarjate o osebnih stvareh, ki so za vas pomembne? 

• Recimo, da se vas loti hujša bolezen ali ste na splošno oslabeli in ne morete 

zapustiti stanovanja, da bi šli na primer po nakupih v trgovino ali po zdravila v 

lekarno. Na koga se običajno obrnete za to vrsto pomoči? 

• Včasih si ljudje od drugih ljudi sposodijo kakšno stvar, na primer kakšno orodje, ali 

                                                                                                                                                              
odraža ta del sestave prebivalstva Slovenije. Vključuje 5.013 odraslih prebivalcev Slovenije, ki so skupaj imenovali 

32.400 članov omrežja (alterjev). 
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prosijo za pomoč pri manjših hišnih opravilih (npr. lažjih gospodinjskih opravilih). 

Kdo so ljudje, ki jih običajno prosite za to vrsto pomoči? 

• Na katere osebe se običajno obrnete, kadar potrebujete občasno varstvo za svojega 

otroka? 

• Recimo, da bi se znašli v situaciji, ko bi potrebovali večjo vsoto denarja, ki pa je 

sami trenutno ne bi imeli na razpolago, na primer znesek, ki presega mesečni 

prihodek vaše družine. Na koga bi se obrnili, da vam posodi denar (na osebo in ne 

na institucijo, na primer banko)? 

 

Novak in Nagode (2004) sta na podlagi raziskave o socialnih oporah prebivalstva 

Slovenije (Ferligoj et al, 2004) ugotavljali ali imajo revni17 v primerjavi s celotnim 

prebivalstvom tudi manjši dostop do socialnih opor. Analizirali sta oporo druženja, 

emocionalno oporo, oporo v primeru bolezni, manjšo in večjo materialno oporo ter 

finančno oporo in pri tem upoštevali predvsem obseg in sestavo omrežij posameznih 

vrst opor. Naše rezultate in ugotovitve bomo na mestih, kjer je to možno in metodološko 

sprejemljivo, primerjali z njunimi ugotovitvami. Pri obsegu omrežja (število ljudi, ki jih 

anketiranci navajajo pri posameznih vrstah opore navajajo) bomo upoštevali povprečno 

število članov, pri sestavi omrežja pa bomo pri vsaki opori izpostavljali tri najpogosteje 

navedene (največji odstotek) osebe. Kjer je možno, bomo podatke obeh raziskav 

(Raziskava 2002 – omrežja socialne opore , Raziskava 2004 – socialni položaj družin z 

otroki) z zadržkom tudi primerjali, seveda pa bomo ob tem upoštevali, da gre pri 

raziskavi iz leta 2002 za reprezentativen vzorec celotne populacije, pri raziskavi iz leta 

2008 pa vlagateljev otroškega dodatka od prvega do vključno petega razreda otroškega 

dodatka. To pomeni, da gre v drugem primeru za mlajšo populacijo, ki ima vsaj enega 

otroka in v večji meri še živeče starše, kar posledično vpliva na obseg in sestavo 

omrežja določenih vrst opor. Da se sestava opor mladih (do 29 let) in starejše odrasle 

populacije (starejši od 29 let) nekoliko razlikuje se je izkazalo že v raziskavi iz leta 2002 

(Dremelj in Nagode, 2005: 296). Starejše osebe se namreč v večji meri po oporo 

obračajo na druge sorodnike, predvsem ko potrebujejo materialno pomoč, zelo 

                                                 
17 Na podlagi razpoložljivega merila (kategorija dohodkovnega razreda celotnega gospodinjstva in število članov v 

gospodinjstvu) je bila uporabljena edina možna razmejitvena meja - 130.000 SIT (cca. 543 €). Gospodinjstva z 

nižjim dohodkom od navedene meje sta uvrstili v revne, ostale v nerevne anketirance. 
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pomemben vir opore pa pri starejših osebah predstavljajo otroci. Ob bolezni in po 

emocionalno oporo se starejši obračajo predvsem na svoje partnerje, medtem ko mladi 

tovrstno oporo v veliki meri prejemajo od staršev. 

 

13.2. Druženje 
 
Anketirance smo vprašali s kom se običajno družijo, se pravi da se obiščejo, gredo 

skupaj na izlet ali na večerjo in podobno. Zanimalo nas je neformalno socialno omrežje, 

torej osebe in ne institucije oziroma organizirana pomoč. Nekateri (7,4 %) anketirani niso 

navedli nobene osebe, kar pomeni, da nimajo v okolju nobene tovrstne podpore, ostali 

pa so navedli od 1 do 15 oseb. Med temi se tri četrtine anketirancev običajno druži z 1 

do 5 osebami. Zelo veliko omrežje ljudi ima le malo anketirancev, tako le dva navajata 

15 oseb, eden 14, eden 13 in podobno. V povprečju se anketiranci družijo z 4,2 osebami 

s standardnim odklonom 2,6 oseb. 

 

Število oseb, ki jih anketiranci navajajo, se statistično pomembno ne razlikuje med 

anketiranci iz različnih razredov otroškega dodatka. Vseeno pa lahko opazimo, da v 

povprečju manj kot 4 osebe navajajo osebe iz prvega (3,7) in drugega razreda 

otroškega dodatka (3,8), medtem ko se ostali anketiranci v povprečju družijo z več kot 

štirimi osebami: z 4,8 osebami anketiranci iz tretjega razreda ter z 4,3 osebami 

anketiranci iz četrtega in petega razreda. Rezultate lahko, sicer z zadržkom, primerjamo 

z rezultati iz raziskave Omrežja socialne opore prebivalstva Slovenije, kjer smo 

ugotavljali, da se revni ljudje v povprečju družijo s 3,9 osebami, celotno prebivalstvo pa s 

4,4 osebami. Rečemo lahko, da je obseg omrežja druženja anketiranih vlagateljev 

otroškega dodatka, zelo podoben obsegu kot ga ima populacija in da v tem oziru ne 

prihaja do pomembnih razlik, obenem pa lahko ugotovimo, da imajo revnejši ljudje to 

omrežje manjše, prav tako anketiranci iz nižjih razredov OD. 

  

Med anketiranci iz različnih razredov otroškega dodatka obstajajo statistično pomembne 

razlike v sestavi omrežja druženja (hi kvadrat=93,3, sig=0,000). Stopnja povezanosti, ki 

smo jo merili s Cramarjevim V koeficientom, je dokaj šibka (alfa=0,116). Velja, da je 

najpogostejša oseba s katero se anketirani vlagatelji otroškega dodatka družijo, njihov 
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prijatelj (42,2 %), sledi drug sorodnik (18,3 %), njemu pa brat ali sestra (10,5 %). 

Pomembno več prijateljev imajo v svojem omrežju druženja vlagatelji petega razreda 

OD (46,8 %) v primerjavi z vlagatelji prvega razreda OD (37,3 %).  

 

Tabela 13.1: Druženje – sestava omrežja  
 
Raziskava 2002 Raziskava 2008 
revni vsi 1 OD 5 OD Vsi OD 
Prijatelj – 33 % Prijatelj – 30 % Prijatelj-37,3% Prijatelj-46,8% Prijatelj-42,4% 
Sorodnik – 17 % Sorodnik – 13 % drug sorodnik-

22,0% 
drug sorodnik-
17,5% 

drug sorodnik-
18,3% 

Otrok – 13 % Partner – 12 % brat ali sestra-
13,3% 

brat ali sestra-
17,5% 

brat ali sestra-
18,3% 

 
Anketiranci za druženje nekoliko bolj pogosto navajajo ženske (58,4 %), ob tem pa velja 

upoštevati podatek, da je bilo v vzorcu 78,6 % žensk, se pravi so tudi prejemnice te 

opore večinoma ženske. Med opornimi člani najdemo več prijateljic (62,5 %) kot 

prijateljev, več sester (62,8 %) kot bratov, medtem, ko pri drugih sorodnikih ni bistvene 

razlike glede na spol, saj je približno polovica žensk in polovica moških. Z nekaj več kot 

polovico navedenih oseb imajo anketiranci stike vsak dan (29,2 %) ali nekajkrat na 

teden (27,8 %). Dobra desetina jih živi v istem gospodinjstvu kot anektiranec, več kot 

(56,7 %) polovica pa v neposredni bližini njegovega doma (15 minut vožnje ali manj). 

Med osebami, s katerimi se anketiranci družijo in živijo v istem gospodinjstvu so 

predvsem njihovi partnerji (32,8 %) in otroci (36,3 %), med tistimi, ki živijo blizu 

njihovega doma pa predvsem prijatelji (46,4 %).  

 

Za nekatere vrste opor (druženje, emocionalna opora, opora v primeru bolezni ter 

manjša materialna opora) smo izmerili tudi zadovoljstvo anketiranca z navedenimi stiki. 

Glede na to, da anketiranci ne glede na vrsto opore in ne glede na to iz katerega 

razreda otroškega dodatka prihajajo, izražajo izredno visoko stopnjo zadovoljstva (v 

povprečju med 4,5 in 4,818), v nadaljevanju pri predstavitvi značilnosti posameznih opor 

tega posebej ne navajamo več. Dejstvo je, da so anketiranci v splošnem s prejeto 

neformalno oporo v naštetih primerih zadovoljni oziroma zelo zadovoljni. 

                                                 
18

 Na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni zelo nezadovoljen, 5 pa zelo zadovoljen. 
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13.3. Emocionalna opora 

 

Emocionalno oporo smo merili z vprašanjem o tem s kom se običajno pogovorijo o 

pomembnih osebnih stvareh, na primer, kadar se s kom sprejo, imajo težave na 

delovnem mestu in podobno. Nekateri (5,5 %) ne navajajo nikogar v svojem omrežju 

emocionalne opore, ostali pa so navedli od 1 do 7 oseb. Vidimo, da je velikost omrežja 

pri tej opori precej manjša v primerjavi z druženjem, kar potrjuje tudi podatek, da se 

anketiranci običajno o pomembnih osebnih stvareh pogovarjajo z 1,9 osebami. Dobra 

polovica oseb (52,4 %) navaja le po eno osebo, ena četrtina (25,4 %) pa dve osebi, kar 

pomeni, da je omrežje emocionalne opore glede na obseg dokaj homogeno. Med 

anketiranci iz različnih razredov otroškega dodatka ni statistično pomembne razlike v 

velikosti njihovega emocionalnega omrežja: anketiranci iz prvega dohodkovnega 

razreda v povprečju navajajo 1,6 oseb (največ oseb v omrežju je 5), anketiranci iz 

petega pa 1,9 (največ oseb je 7). Podobno smo ugotovili v raziskavi iz leta 2002: v 

povprečju so revni našteli 1,6 oseb, vsi anketirani skupaj pa 1,9 oseb.  

 

Med anketiranci iz različnih razredov otroškega dodatka obstajajo statistično pomembne 

razlike v tem koga imajo v svojem omrežju druženja (hi kvadrat=56,2, sig=0,017). 

Stopnja povezanosti, ki smo jo merili s Cramarjevim V koeficientom, je dokaj šibka 

(alfa=0,138). Najpomembnejša vira emocionalne opore sta partner in prijatelj, pri 

vlagateljih prvega razreda OD tudi drug sorodnik, pri vlagateljih petega razreda OD pa 

starši. 

 

Anketiranci se po emocionalno oporo pogosteje obračajo na ženske (63,7 %). Med 

opornimi člani emocionalnega omrežja najdemo več prijateljic (80,8 %) kot prijateljev, 

več partnerjev (74,2 %) kot partneric, mater (72,7 %) kot očetov. Več kot polovica jih ima 

stike vsak dan (53 %), dobra petina (22,7 %) pa nekajkrat na teden. Več kot tretjina 

(36,1 %) jih živi v istem gospodinjstvu, 38,9 % pa 15 min ali manj stran. Prijatelji, ki 

anketirancem nudijo emocionalno oporo, večinoma (58,6 %) živijo v njihovi neposredni 

bližini (do 15 min vožnje) in 15 do 30 min vožnje (26,8 %), partnerji v istem 
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gospodinjstvu (96,6 %) ter starši najpogosteje v neposredni bližini (46,9 %) ali v istem 

gospodinjstvu (34,4 %).  

 
 
Tabela 13.2: Emocionalna opora – sestava omrežja 
 

Raziskava 2002 Raziskava 2008 
revni vsi 1 OD 5 OD Vsi OD 
Prijatelj – 30 % Prijatelj – 30 % Prijatelj -29,5% Prijatelj - 35,8% Prijatelj - 30,1% 
Otrok – 18 % Sorodnik – 13 % partner - 25,0% partner - 28,4% partner - 26,3% 
Partner – 16 % Partner – 12 % drug sorodnik - 

14,3% 
starši -  9,3% starši - 12,4% 

 

Le 7,4 % (34 oseb) anketirancev se za pogovor o pomembnih osebnih stvareh kdaj 

obrne tudi na institucijo ali drugo organizirano vrsto pomoči. Anketiranci navajajo center 

za socialno delo oziroma socialno službo, psihologa in psihiatra, cerkev in duhovnika, 

Karitas, patronažno službo in podobno. Vendar pa večina anketirancev (70 %)  meni, da 

so v tem oziru osebe iz neformalnega omrežja  bolj pomembne od institucij. 

 

13.4. Opora v primeru bolezni 

 

Anketirance smo vprašali tudi na koga se obrnejo 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. Nekateri anketiranci (5,5 %) niso navedli 

nikogar, ostali pa so navajali med 1 in 11 osebami. Največ anketirancev se v tem 

primeru obrača na eno osebo (43,0 %), 24,0 % na dve in 19,6 % na tri osebe. Ostali 

anketiranci (13,4 %) se po pomoč v primeru bolezni obrnejo na 4 do 11 oseb. V 

povprečju to omrežje obsega 2,2 oseb s standardnim odklonom 1,5 oseb. Statistično 

pomembnih razlik v velikosti omrežja med posameznimi razredi otroškega dodatka ni: 

anketiranci iz prvega dohodkovnega razreda v povprečju navajajo 1,9 (maksimalno 

število oseb je 6) oseb, anketiranci iz petega pa 2,3 oseb (maksimalno število oseb je 9). 

V raziskavi iz leta 2002 je bil obseg omrežja: revni 1,6 in vsi 1,7 oseb. 

 

V sestavi omrežja opore v primeru bolezni ni statistično pomembnih razlik glede na 

posamezne razrede OD. Najpomembnejša oseba pri nudenju tovrstne opore je v vseh 
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primerih partner. Poleg partnerja dobijo vlagatelji OD v primeru bolezni pomoč  

najpogosteje še od staršev, otroka in prijateljev.  

 

Anketiranci se po oporo 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, obračajo tako na moške (47,2 %) kot na ženske (52,8 %). Med opornimi člani 

neformalnega omrežja v primeru bolezni tako najdemo več partnerjev (74,9 %) kot 

partneric, približno enako hčera in sinov (51,4 %) ter več mam (65,9 %) kot očetov. 

Anketiranci imajo s skoraj tremi četrtinami (70,4 %) stike vsak dan, s 16,9 % nekajkrat 

na teden, s 6 % enkrat na teden, z ostalimi pa bolj redke stike. Več kot (53,3 %) polovica 

članov neformalnega omrežja v primeru bolezni živi v istem gospodinjstvu z 

anketirancem, tretjina (33,7 %) v njihovi neposredni bližini, ostali pa pol ure ali več 

vožnje stran. Partnerji, ki anketirancev nudijo tovrstno oporo načeloma živijo v istem 

gospodinjstvu (97,3 %), prav tako velika večina otrok (90,8 %). Nekaj več kot polovica 

staršev (54,1 %) živi do 15 min vožnje stran, skoraj tretjina (30,2 %) pa v istem 

gospodinjstvu. 

 

Tabela 13.3: Opora v primeru bolezni – sestava omrežja 
 

Raziskava 2002 Raziskava 2008 
revni Vsi 1 OD 5 OD Vsi OD 
Otrok – 28 % Partner – 34 

% 
Partner - 25,8% Partner - 28,7% Partner - 27,4% 

Partner – 16 % Otrok – 18 % Starši -19,4% Otrok - 23,1% Otrok - 19,4% 
Prijatelj – 15 % Starši – 15 % Prijatelj - 14,5% Starši -  16,2% Starši - 17,6% 
 

Le 6,3 % anketirancev se v primeru bolezni po oporo obrne tudi na organizirano obliko 

pomoči. Navajajo predvsem patronažno službo oziroma katero od zdravstvenih institucij, 

potujočo lekarno, privatno pomoč na domu in podobno. Nekoliko bolj pogosto se po 

formalno pomoč obračajo osebe iz petega dohodkovnega razreda v primerjavi s prvim, 

vendar razlika ni statistično pomembna. Le 7,1 % tistih, ki se v tem primeru obračajo tudi 

po formalno pomoč, se ponjo obrača bolj pogosto kot na osebe. 
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13.5. Manjša materialna opora 

 

Anketirance smo vprašali na koga se običajno obrnejo za izposojo kakšne stvari, na 

primer orodja, ali pa kadar potrebujejo pomoč pri manjših hišnih opravilih. Nekateri 

anketiranci (13,8 %) pravijo, da se v takih primerih ne obračajo na nikogar, ostali pa se 

obračajo na eno do 9 oseb. Največ med njimi (43,8 %) se jih v tem primeru obrne na 

eno osebo, 28,1 % na dve in 13,4 % na tri osebe. Na 4 osebe ali več se po manjšo 

materialno oporo obrne 14,7 % anketirancev. V povprečju se anketiranci v primeru 

manjše materialne pomoči obrnejo na 2,1 osebe s standardnim odklonom 1,3 osebe. 

Statistično pomembnih razlik v velikosti omrežja med posameznimi razredi otroškega 

dodatka ni: anketiranci iz prvega dohodkovnega razreda v povprečju navajajo 1,9 

(maksimalno število oseb je 6) oseb, anketiranci iz petega pa 2,2 oseb (maksimalno 

število oseb je 9). V raziskavi iz leta 2002 smo ugotovili, da revni v povprečju navajajo 

1,4 oseb, vsi skupaj pa 1,8 oseb. 

 

V sestavi omrežja manjše materialne opore ni statistično pomembnih razlik med 

vlagatelji različnih razredov OD. Najpomembnejši ponudniki tovrstne opore so predvsem 

sosed, prijatelj, starši ter drugi sorodniki. 

 

Anketiranci se po manjšo materialno oporo bolj pogosto obračajo na moške (62,2 %) kot 

na ženske (52,8 %). Med opornimi člani neformalnega omrežja v primeru manjše 

materialne opore tako najdemo več sosedov (62,2 %) kot sosed, več prijateljev (64,4 %) 

kot prijateljic in približno enako mater in očetov (49,4 %). Anketiranci imajo z 41 % oseb, 

ki jim nudijo manjšo materialno oporo stike vsak dan, s tretjino (32,5 %) nekajkrat na 

teden, z 12,3 % enkrat na teden, z ostalimi pa imajo bolj redke stike. Večina (63,7 %) 

članov neformalnega omrežja manjše materialne opore živi v neposredni bližini 

anketirancev (15 minut vožnje ali manj), 16,7 % jih stanuje v istem gospodinjstvu z 

anketirancem, 14,2 % pa od 15 min do pol ure vožnje daleč stran. Zelo malo (2,4 %) teh 

opornih članov živi 1 uro vožnje ali več daleč stran. Sosedje seveda živijo v neposredni 

bližini anketirancev. Prijatelji, kot pogost ponudnik manjše materialne opore večinoma 

(65,2 %) živijo do 15 min vožnje stran ali od 15 do 30 minut (24,5 %). Dobra polovica 
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staršev (58,0 %) živi do 15 min vožnje stran, 21 % v istem gospodinjstvu ter 14,2 % od 

15 do 30 minut vožnje daleč stran.  

 

Tabela 13.4: Manjša materialna opora – sestava omrežja 
 

Raziskava 2002 Raziskava 2008 
revni Vsi 1 OD 5 OD Vsi OD 
Prijatelj – 24 % Prijatelj – 26 % Sosed - 25,6% Prijatelj - 22,0% Sosed - 21,4% 
Sosed  – 23 % Sosed  – 17 % drug sorodnik 

- 19,8% 
Starši - 21,6% Prijatelj - 20,4% 

Sorodnik -14 % Sorodnik -14 % Starši - 16,5% Sosed - 19,5% Starši - 20,0% 
 

 
13.6. Opora pri varstvu otroka 
 
Zanimalo nas je tudi, na koga se ljudje običajno obračajo, kadar potrebujejo občasno 

varstvo za svojega otroka. Več kot tretjina (36,7 %) v tem primeru ne navaja nobenih 

oseb, ob tem moramo upoštevati, da mnogi med njimi varstva ne potrebujejo, zaradi 

starosti svojih otrok. Med tistimi, ki so odgovorili na vprašanje in, ki običajno potrebujejo 

tovrstno pomoč, pa navajajo med 1 in 6 oseb, v povprečju pa 1,8 oseb (s standardnim 

odklonom 1,0 oseb). Najbolj pogosto za varstvo prosijo eno (44,1 %) ali dve osebi (39,3 

%). Statistično pomembnih razlik v velikosti omrežja med posameznimi razredi 

otroškega dodatka ni: anketiranci iz prvega dohodkovnega razreda v povprečju navajajo 

1,8 (maksimalno število oseb je 6) oseb, anketiranci iz petega pa 1,9 oseb (maksimalno 

število oseb je 6). Gre predvsem za starše (43,4 %) in druge sorodnike (27,0%). 

 

Varstvo otroka večinoma nudijo ženske (71,1 %). Največ tega dela za anketirance 

opravijo mame (69,2 %) in druge sorodnice (75 %). Gre za osebe, ki imajo z anketiranci 

redne stike: 56,5 % vsak dan, 26,6 % nekajkrat na teden, 8 % enkrat na teden in ostali 

manj pogosto. Večinoma (55,6 %) živijo blizu anketiranca (15 min vožnje ali manj), 

četrtina pa v istem gospodinjstvu.  
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Tabela 13.5: Varstvo otroka – sestava omrežja  
 

prvi dohodkovni 
razred 

peti dohodkovni 
razred 

skupaj  

N % N % N % 
partner  1 1,1% 8 4,9% 19 3,6% 
oče ali mati 36 39,6% 68 42,0% 228 43,4% 
brat ali sestra 12 13,2% 15 9,3% 47 9,0% 
otrok 1 1,1% 1 ,6% 9 1,7% 
drug sorodnik 24 26,4% 51 31,5% 142 27,0% 
sodelavec  0 ,0% 0 ,0% 1 ,2% 
sosed  5 5,5% 6 3,7% 25 4,8% 
prijatelj 11 12,1% 12 7,4% 48 9,1% 
znanec 0 ,0% 1 ,6% 2 ,4% 
drugo 1 1,1% 0 ,0% 4 ,8% 
skupaj 91 100,0% 162 100,0% 525 100,0

% 
 

 

Le 2,4 % anketirancev se po varstvo za svojega otroka obrne tudi na formalno 

organizirano pomoč, in sicer najpogosteje na obliko privatnega varstva in Sezam. 

 
 
13.7. Finančna opora 
 
 

Anketirance smo vprašali na koga bi se obrnili, če bi potrebovali večjo vsoto denarja. 

Gre za hipotetično situacijo in ne za običajno prakso. Več kot četrtina anketirancev (27,3 

%) ni navedlo nobene osebe, ostali pa so navajali med 1 in 7 ljudi. Več kot polovica 

(57,4 %) bi se v takšni situaciji obrnilo na eno osebo, 28,5 % pa na dve osebi. V 

povprečju bi se anketiranci obrnili na 1,7 oseb s standardnim odklonom 1,0 osebe. 

Statistično pomembnih razlik v velikosti omrežja med posameznimi razredi otroškega 

dodatka ni: anketiranci iz prvega dohodkovnega razreda v povprečju navajajo 1,8 

(maksimalno število oseb je 7) oseb, prav tako anketiranci iz petega razreda (1,9 oseb z 

maksimalnim številom oseb 7). V raziskavi 2002 so revni navajali 1,1 oseb,  vsi skupaj 

pa 1,3 osebe. Pomoč je ne glede na razred OD skoncentrirana na triado starši – drug 

sorodnik – bratje in sestre, saj predstavljajo približno tri četrtine celotnega omrežja. 
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Finančno oporo nudijo tako moški (52,4 %) kot ženske (47,6 %), se pravi tako mame 

(56,6 %) kot očetje (43,4 %), drugi sorodniki (58,3 %) kot druge sorodnice (41,7 %) in 

tako bratje (53,9 %) kot sestre (46,1 %). Gre za osebe s katerimi imajo anketiranci 

večinoma stike vsak dan (41,6 %) ali nekajkrat na teden (30,7 %) in živijo pretežno v 

njihovi neposredni bližini, do pol ure vožnje stran (71 %) ali celo v istem gospodinjstvu 

(17,1 %). 

 

Tabela 13.6: Finančna opora– sestava omrežja 
 

Raziskava 2002 Raziskava 2008 
revni Vsi 1 OD 5 OD Vsi OD 
Prijatelj – 24 % Prijatelj – 26 % Starši - 38,5% Starši - 40,8% Starši - 38,9% 
otrok  – 20 % starši – 23 % drug sorodnik 

- 28,6% 
brat ali sestra - 
18,4% 

drug sorodnik - 
19,7% 

Brat, sestra -15 % Brat, sestra -14 % brat ali sestra 
- 15,4% 

drug sorodnik - 
16,8% 

brat ali sestra - 
14,8% 

 

  

13.8. Materialna opora 
 
 
Anketiranci so se opredelili tudi do vprašanja o tem ali obstaja v njihovem življenju 

oseba, ki jim je v preteklem letu nudila materialno podporo – 150 anketiranih (32,8 %) je 

tovrstno podporo v tem obdobju dejansko prejelo. Večinoma so podporo prejeli od ene 

osebe (58,7 %) ali dveh oseb (29,3 %). V povprečju so se anketiranci obrnili na 1,6 oseb 

s standardnim odklonom 0,8 osebe. Statistično pomembnih razlik v velikosti omrežja 

med posameznimi razredi otroškega dodatka ni: anketiranci iz prvega dohodkovnega 

razreda v povprečju navajajo 1,7 (maksimalno število oseb je 4) oseb, anketiranci iz 

petega razreda pa 1,6 oseb (z maksimalnim številom oseb 4). Materialno podporo so 

prejeli večinoma ali od staršev (48,5 %) ali drugih sorodnikov (20,3 %). Med tistimi, ki so 

prejeli materialno podporo jih je 65,7 % prejelo denarno pomoč  (v povprečju 403 €), 

34,3 % pa pomoč v materialu.  

 

Materialno podporo nudijo tako moški (48,3 %) kot ženske (51,2 %), se pravi tako mame 

(54,2 %) kot očetje (45,8 %), drugi sorodniki (46,8 %) kot druge sorodnice (53,2 %). Gre 

za osebe s katerimi imajo anketiranci večinoma stike vsak dan (52,8 %) ali nekajkrat na 
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teden (27,1 %) in živijo pretežno v njihovi neposredni bližini, do pol ure vožnje stran 

(64,1 %) ali celo v istem gospodinjstvu (25,4 %). 

 
Tabela 13.7. Materialna podpora– sestava omrežja 
 

prvi dohodkovni 
razred 

peti dohodkovni 
razred 

skupaj  

N % N % N % 
partner  3 6,1% 9 13,2% 22 9,3% 
oče ali mati 26 53,1% 30 44,1% 115 48,5% 
brat ali sestra 3 6,1% 7 10,3% 19 8,0% 
otrok 4 8,2% 1 1,5% 7 3,0% 
drug sorodnik 7 14,3% 15 22,1% 48 20,3% 
sodelavec  0 ,0% 1 1,5% 2 ,8% 
sosed  0 ,0% 3 4,4% 7 3,0% 
prijatelj 6 12,2% 2 2,9% 17 7,2% 
Total 49 100,0% 68 100,0% 237 100,0% 
 
 
13.9. Pomoč na centru za socialno delo ali drugi organizaciji 
 
V zadnjem letu je 14,8 % anketiranih poiskalo pomoč na centru za socialno delo, med 

njimi 61,8 % vlagateljev prvega razreda OD in 3,5 % v kakšni drugi organizaciji 

(najpogosteje Rdeči križ, Karitas in Zavod za zaposlovanje), med njimi 68,7 % 

vlagateljev prvega razreda OD. Podporo so anketiranci iskali: zase (8,0 % vseh 

anketiranih), za otroke (8,7 % vseh anketiranih), za družino (7,6 % vseh anketiranih), za 

partnerja (2,8 % vseh anketiranih), za družino (0,2 % vseh anketiranih) ter za starše (0,2 

% vseh anketiranih). Najpogosteje je šlo za finančno stisko, brezposelnost, štipendije in 

podobno. 

 

XIV. PROSTI ČAS 
 

V raziskavi nas je zanimalo, kako prejemniki otroškega dodatka od prvega do petega 

dohodkovnega razreda ocenjujejo kvaliteto preživljanja svojega prostega časa in  

prostega časa njihovih otrok. Prosti čas je namreč pomemben dejavnik, ki prispeva k 

zadovoljstvu in počutju ljudi in je odraz življenjskega stila. Kvaliteta preživljanja prostega 

časa pa je pogosto odvisna od materialnih zmožnostih posameznika in njegove družine, 
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kakor tudi od interesov in želja. 

 

Največ, skoraj 70% anketirancev, ocenjuje, da preživlja prosti čas srednje kvalitetno 

(46%) in kvalitetno (24%). Nekvalitetno ga preživlja 7,5%, medtem ko jih 4% ocenjuje, 

da ga preživljajo zelo kvalitetno. Med ostalimi anketiranci jih 19,2% meni, da ga preživlja 

ne preveč kvalitetno.   

 

Med prejemniki otroškega dodatka v petem dohodkovnem razredu jih nekvalitetno 

preživlja prosti čas 29%, v prvem dohodkovnem razredu pa 40% anketirancev. Med 

vsemi anketiranci najbolj nekvalitetno preživljajo prosti čas upravičenci otroškega 

dodatka iz prvega (15,7%) in tretjega (11,3%) dohodkovnega razreda. 

 

Glede na območje na katerem živi anketirana oseba, je največji delež anketirancev, ki 

nekvalitetno preživljajo prosti čas v mestih z več kot 50000 prebivalcev, in sicer 13%, 

medtem, ko so razlike med anketiranci iz drugih območij majhne (iz strnjenega 

podeželskega mesta 7%, iz razpršenega podeželskega mesta 8% in iz manjšega mesta 

8%).   

 

Graf 14.1: Ocene o preživljanju prostega časa    

nekvalitetno
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Kako po vaši oceni vi osebno preživljate prosti cas?
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14.2. Načini in oblike preživljanja prostega časa 
  
 
V  raziskavi so nas zanimali načini in oblike preživljanja prostega časa oziroma, kaj 

prejemniki otroškega dodatka pogosto počno v prostem času. Velika večina  največ 

prostega časa nameni gospodinjskim opravilom (90%), varstvu otrok in  igranju z otroki 

in jim pomaga  pri šolskih obveznostih (79,7%). Pri teh rezultatih je treba upoštevati 

dejstvo, da je med anketiranci bila velika večina žensk (78,6%).  

 

Več kot polovica anketirancev (60,9%) med prostim časom dela na vrtu, okoli polovica 

(49%) pa ga nameni hišnim popravilom. Glede na to, da skoraj 60% anketiranih oseb 

živi v strnjenem in razpršenem podeželskem naselju, je pričakovano, da  tolikšen delež 

oseb med prostim časom dela na vrtu.   

 

Graf 14.2: Načini in oblike preživljanja prostega časa – gospodinjska dela, delo na vrtu, 

hišna opravila, varstvo otrok in pomoč pri šolskih obveznostih  
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Velika večina preživlja svoj prosti čas pasivno, saj jih 89,2% gleda televizijo, posluša 

radio in počiva. Velik delež anketirancev (74,9%) ga posveti zabavi in druženju (obiski 

prijateljev in lokalov). Med upravičenci otroškega dodatka v prvem dohodkovnem 

razredu jih tako prosti čas preživlja 61%, v petem pa nekoliko več, 82% anketirancev.  

 

Velik delež anketirancev (75%) se v prostem času kulturno ne udejstvuje (obisk kina, 
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gledališča, muzeja, koncerta zabavne glasbe), temu svoj prosti čas nameni 25% 

vprašanih. V velikih mestih je takšnih 33%, v manjšem mestu 31%, v strnjenem 

podeželskem naselju 23%, medtem ko se jih  v razpršenem podeželskem naselju le 

16%. Sklepamo lahko, da je razlog lahko v manjši ponudbe kulturnih dogodkov in 

oddaljenosti krajev od središč, kjer je tovrstna ponudba večja.   

 

Skoraj 40% vprašanih (39,3%) se v prostem času ukvarja s športnimi aktivnostmi, in 

sicer največ v mestih z več kot 50000 prebivalci in najmanj v razpršenem podeželskem 

naselju (27%).  S športnimi aktivnostmi se med revnimi družinami (prvi dohodkovni 

razred) ukvarja 24% vprašanih, v petem pa 47%.  

Glede na odstopanja med revnimi družinami in srednjim razredom (peti dohodkovni 

razred),  ko gre za ukvarjanje s športnimi aktivnostmi in druženjem (obiski prijateljev in 

lokalov), je očitno, da se morajo revne družine bistveno pogosteje omejevati tudi pri 

izdatkih za rekreacijo in šport, hobije ter za počitnice.  

 

Dve tretjini (76,1%) anketirancev ni navedlo nobenega drugega hobija, s katerim bi se 

ukvarjali med prostim  časom.  

 

Graf 14.3: Načini in oblike preživljanja prostega časa – gledanje TV in poslušanje radia, 

druženje, športne aktivnosti, hobiji in kulturno udejstvovanje 
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Anketirance smo tudi vprašali,  koliko se jih v prostem času izobražuje in usposablja in 

koliko časa namenijo prostovoljnemu delu in pomoči drugim. Velik delež (78,9%) se jih v 

prostem času ne izobražuje in ne usposablja, to počne 21,1% oseb.  

 

Prostovoljnemu delu in pomoči drugim namenja svoj prosti 29,5% vprašanih. Glede na 

območje, v katerih anketiranci živijo, največ prostega časa namenijo prostovoljnemu 

delu prebivalci iz razpršenih (43,2%) in v strnjenih podeželskih naseljih (28,6%). V 

velikih mestih z več kot 50000 prebivalci prostovoljno dela 23,1% vprašanih,  v manjših 

mestih pa 22,8%. 

 

Rezultati raziskave tudi kažejo, da se velika večina (93,4%) anketirancev v prostem 

času ne ukvarja s plačanimi dejavnostmi, vključno z dopolnilnim delom. Plačane 

aktivnosti opravlja le 6,6% anketirancev. Največji delež tistih, ki opravljajo dopolnilno 

delo je med anketiranci v srednjem razredu (peti dohodkovni razredu), in sicer 10%, 

najmanj pa med prejemniki v četrtem dohodkovnem razredu (3%). V prvem 

dohodkovnem razredu se jih z dopolnilnim delom ukvarja 8%. 

  

Graf 14.4: Načini in oblike preživljanja prostega časa – plačane aktivnosti, izobraževanje 

in prostovoljno delo 
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Anketirance smo tudi vprašali, koliko ur tedensko bi bili osebno pripravljeni delati 

prostovoljno in kakšne vrste dela bi želeli opravljati kot prostovoljec. Skoraj polovica 

anketirancev (47,7%) prostovoljnemu delu ne bi namenila svojega prostega časa, 13,1 

% anketirancev pa bi prostovoljnemu delu namenilo 2 uri na teden, 9,7 % anketirancev 

pet ur na teden in 6,8% anketirancev štiri ure na teden. Deset ur bi prostovoljnemu delu 

namenilo 4,3% anketirancev, nad desetimi urami pa je zanemarljivo mali delež tistih, ki 

bi se ukvarjali s prostovoljnim delom. Prostovoljno delo ni zanimiva dejavnost za 

anketirance in njihove otroke.   

  

Tabela 14.1: Koliko ur tedensko bi vi osebno bili pripravljeni delati prostovoljno 
 

 Veljavni Frekve
nca 

Odstotek Veljavni 
odstotek 

kumulativni 
odstotek 

 0 211 46,1 47,7 47,7 
  1 15 3,3 3,4 51,1 
  2 58 12,7 13,1 64,3 
  3 27 5,9 6,1 70,4 
  4 30 6,6 6,8 77,1 
  5 43 9,4 9,7 86,9 
  6 5 1,1 1,1 88,0 
  7 3 ,7 ,7 88,7 
  8 17 3,7 3,8 92,5 
  10 19 4,1 4,3 96,8 
  12 1 ,2 ,2 97,1 
  14 1 ,2 ,2 97,3 
  15 4 ,9 ,9 98,2 
  20 7 1,5 1,6 99,8 
  30 1 ,2 ,2 100,0 
  Skupaj 442 96,5 100,0   
 

Glede na to, da je zadovoljstvo v veliki meri odvisno tudi od tega, koliko časa lahko 

preživimo s svojo družino, smo anketirance vprašali, ali oni in njihova družina preživijo 

dovolj prostega časa skupaj, ali si lahko cela družina privošči najmanj enotedenske 

počitnice, vendar ne pri sorodnikih in ali imajo najmanj enotedenske počitnice njihovi 

otroci.   
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Večina anketirancev (64,4%) je odgovorila, da s svojo družino preživi dovolj prostega 

časa, 35,4% pa ga ne preživi dovolj. 61% vprašanih si lahko privošči vsaj enotedenske 

letne počitnice skupaj s celo družino, okoli 40% pa si tega ne more privoščiti.  Medtem, 

ko je med najbolj revnimi družinami 47% takšnih, ima to možnost  v petem 

dohodkovnem razredu  64% vprašanih. Skoraj 70%  (67,5%) staršev meni,  da imajo 

njihovi otroci vsaj enotedenske letne počitnice, jih je 32,5% odgovorila, da njihovi otroci 

tako ne preživljajo ne morejo preživljati počitnic.   

 

Graf 14.5: Preživljanje prostega časa z družino 
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64%
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Graf 14.6:  Ali si lahko privoščite enotedenske počitnice s celo družino? 

da
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Graf 14.7: Ali imajo najmanj enotedenske letne počitnice otroci? 
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14.3. Preživljanje prostega časa otrok  

 

Zanimalo nas je tudi, kako po mnenju staršev njihovi otroci večinoma preživljajo prosti 

čas. Velik delež staršev (91,5%) meni, da njihovi otroci preživljajo prosti čas predvsem z 

gledanjem televizije in poslušanjem radia, za 88,9% staršev pa ga namenijo zabavi in 

druženju s prijatelji. Po mnenju 66,2% staršev se njihovi otroci v prostem času ukvarjajo 

s športnimi aktivnostmi, 56,2% staršev pa je odgovorilo, da njihovi otroci v prostem času 

večinoma brskajo po internetu.  

 

Dobra polovica staršev (56,2%) je povedala, da se njihovi otroci v prostem času kulturno 

ne udejstvujejo, medtem ko je 43,8% staršev odgovorilo pritrdilno. Glede na območje, v 

katerih živijo anketirani starši, se najbolj kulturno udejstvujejo otroci v mestih z več kot 

50000 prebivalcev (61%), nato v razpršenih  (45%) in strnjenih podeželskih naseljih 

(42%), najmanj pa v manjših mestih ( 37%).  

  

Več kot polovica staršev (60,3%) ocenjuje, da njihovi otroci v prostem času nimajo 

drugih hobijev, velika večina (86,9%) tudi ni navedla nobene druge prostočasne 

aktivnosti njihovih otrok. 
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Graf 14.8: Prosti čas otrok – gledanje TV, poslušanje radia, brskanje po internetu, 

zabava in druženje, športne aktivnosti,  kulturno udejstvovanje, hobiji 
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Starši so odgovarjali tudi na vprašanje, ali se njihovi otroci v prostem času izobražujejo 

in usposabljajo (krožki, tečaji…). Približno polovica staršev (56,7 %) je odgovorila 

pritrdilno, 43,3% pa je odgovorila, da se njihovi otroci s tem ne ukvarjajo.  

 

Skoraj 80% staršev (76,7%) je na vprašanje, ali njihovi otroci v prostem času 

prostovoljno delajo in pomagajo drugim, odgovorilo, da njihovi otroci temu ne namenjajo 

svoj prosti čas. Največ staršev, čigar otroci to počno,  živi v razpršenih  (35%) in v 

strnjenih podeželskih naseljih (23%), nato v velikih mestih z več kot 50000  (19% 

staršev) in v manjših mestih (16%).    
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Graf 14.9: Prosti čas otrok – izobraževanje in prostovoljno delo 
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Primerjava med odgovori staršev iz prvega in petega dohodkovnega razreda o tem, 

kako njihovi otroci preživljajo prosti čas, kažejo, da otroci staršev iz petega 

dohodkovnega razreda nekoliko več časa namenijo izobraževanju in usposabljanju (v 

prvem dohodkovnem razredu 48%, v petem 61%), surfanju po internetu (v prvem 

dohodkovnem razredu 41%, v petem  69%), športnim aktivnostim (v prvem 

dohodkovnem razredu 49%, v petem 68%) in se jih več tudi kulturno udejstvuje (v prvem 

dohodkovnem razredu 32%, v petem 53%).    

 

XV. SUBJEKTIVNO DOŽIVLJANJE REVŠČINE 
 
15.1. Ocena o kvaliteti lastnega življenja 

 

V raziskavi smo želeli ugotoviti, kako anketirane osebe subjektivno doživljajo svoje 

trenutne življenjske razmere.    

 

Iz spodnjega grafa je razvidno, da jih med prejemniki otroškega dodatka trenutno 4,6%  

živi zelo slabo in 8,6% slabo  Malo manj kot polovica anketirancev (45,1%) živi ne slabo, 

ne dobro, 40,2% jih trenutno živi dobro, 1,5% pa jih meni, da živijo zelo dobro.  
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Graf 15.1: Kako trenutno živite? 
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Primerjava med prejemniki otroškega dodatka iz prvega in petega dohodkovnega 

razreda kaže, da jih med najrevnejšimi skoraj 20% % živi zelo slabo in slabo, tretjina pa 

jih živi dobro in zelo dobro. V petem dohodkovnem razredu  7,5 % anketirancev živi zelo 

slabo in slabo, 51% dobro in zelo dobro.   

 

Delež anketirancev, ki so ocenili, da trenutno živijo dobro in zelo dobro je v manjših 

mestih, strnjenih in razpršenih podeželskih naseljih podobno, dobrih 40%, v mestih z več 

kot 50000 prebivalcev pa živi dobro in zelo dobro 28% vprašanih. 

 

Graf 15.2: Kako trenutno živite glede na kraj bivanja anketiranca 
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15.2. Glavni razlogi za razmere, v katerih se nahajajo anketiranci 
 

Anketirance smo vprašali, kaj so glavni razlogi za razmere, v katerih se trenutno 

nahajajo. Izbirali so med naslednjimi razlogi: nisem imel sreče v življenju, nisem imel 

priložnosti, po lastni krivdi, nimam službe, zaradi prenizke plače, nisem se imel 

priložnost šolati, zaradi prenizke pokojnine, drugi so imeli boljše izhodišče. 

 

Iz spodnjega grafa je razvidno, da velika večina anketirancev (94,1%) razlog za slabe in 

zelo slabe trenutne življenjske razmere ne vidi v lastni krivdi, saj jih 65,4% meni, da niso 

imeli prave priložnosti, 54,9% pa ni imelo sreče v življenju. 70,6% jih je odgovorilo, da so 

drugi imeli boljše izhodiščne pogoje.  

 

Graf 15.3: Razlogi za slabe življenjske razmere anketirancev – nisem imel sreče, nisem 

imel priložnosti, lastna krivda, drugi so imeli boljše izhodiščne položaje 
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Med ostalimi razlogi, kar kaže spodnji graf, jih 77,6% razlog za trenutne zelo slabe ali 

slabe življenjske razmere pripisuje prenizkim plačam. V prvem dohodkovnem razredu jih 

tako meni 62% anketirancev, v petem pa 82%.  

 

Brezposelnost je razlog za slabe življenjske razmere pri 31,6% vprašanih, za 68,4% pa 

to ni razlog za njihove trenutne socialne razmere (med vsemi anketiranci je bilo relativno 

malo brezposelnih oseb, 16% žensk in 7,1% moških). Nizke pokojnine so razlog za 
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13,2% anketirancev, medtem ko jih 86,5% ne vidi razloga v tem. Dejstvo je, da je med 

anketiranimi bil majhen delež upokojenih oseb (med ženskami 4,2%, med moškimi pa 

5,8%), za to so nizke pokojnine le v manjšem deležu vzrok za slabe materialne razmere.  

55,4% vprašanih pa je kot razlog za sedanje življenjske razmere navedlo, da se niso 

imeli možnosti šolati. 

 

Graf 15.4: Razlogi za slabe življenjske razmere anketirancev – nimam službe, prenizka 

plača, nisem se imel priložnost šolati, nizka pokojnina  
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Med anketiranci iz prvega in petega dohodkovnega razreda je največja razlika pri trditvi,  

da je razlog za njihove slabe življenjske razmere to, da niso imeli priložnosti. V prvem 

dohodkovnem razredu jih tako meni 91%, v petem pa 44%. Nizko plačo kot razlog za 

trenutne življenjske razmere je navedlo 62% anketirancev iz prvega dohodkovnega 

razreda in 82% iz petega.  

 

15.3. Ocena anketirancev o kvaliteti življenja v primarni družini in pred petimi leti 

 

Anketirance smo vprašali, ali so v družini, v kateri so odraščali, živeli bolje/slabše/enako 

kot zdaj. Ugotovitve kažejo, da jih je največ (47,8%) živela enako kot zdaj, boljše 17,6%, 

slabše 18,7%, malo slabše 11,6%, veliko boljše pa 4,4% vprašanih.  

 

Med najrevnejšimi iz  prvega dohodkovnega razreda  jih je  v otroštvu  živelo bolje 30%, 

slabše pa 17%, v petem dohodkovnem razredu pa jih je živelo bolje 18% in 34% slabše. 



 

 

128 

Največ anketirancev (34%), ki so ocenili, da so v družini, v kateri so odraščali, živeli 

veliko boljše in boljše kot zdaj, je iz mest z več kot 50000 prebivalcev, med njimi je tudi 

najmanj tistih, ki so živeli slabše (20%). Najmanj vprašanih (14%) je bolje živelo v izvorni 

družini v razpršenih podeželskih naseljih, med njimi je tudi največ anketirancev, ki so 

živeli v družini, v kateri so odraščali, slabše kot zdaj (33%).   

 

Graf 15.5: Ali ste v družini, v kateri ste odraščali, živeli bolje, slabše ali enako kot zdaj? 
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Anketirance smo vprašali tudi, ali ocenjujejo, da živijo danes bolje/slabše/enako kot pred 

petimi leti. Skoraj tretjina je živela enako (29,5%), slabše 28%, boljše 26,9%, malo 

slabše 13,2% in veliko boljše le 2,4%.  

 

Med anketiranci iz prvega dohodkovnega razreda je živelo pred petimi leti bolje kot 

danes 37%, slabše kot danes pa 25%, v petem dohodkovnem razredu je bolje živelo 

31% anketirancev, slabše pa 29%. 
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Graf 15.6: Ali ocenjujete, da živite bolje, slabše ali enako kot pred petimi leti?  

veliko boljše
2,4% boljše

26,9%

enako
29,5%

malo slabše
13,2%

slabše
28,0%

Ali ocenjujete, da živite bolje, slabše ali enako kot pred petimi 
leti?

 

  
Spodnji graf kaže, da največ anketirancev (56%), ki so pred petimi leti živeli malo slabše 

in slabše, živi  v mestih z več kot 50000 prebivalci, najmanj pa v razpršenih podeželskih 

naseljih (30%), v manjših mestih in strnjenih podeželskih naseljih je njihov delež okoli  

43%. Največ jih živi enako kot pred petimi leti v razpršenih podeželskih naseljih. 

 

Med tistimi, ki trenutno živijo zelo slabo ali slabo, jih je 59,3% tudi pred petimi leti živelo 

malo slabše ali slabše, bolje jih je živelo 18,6%, enako pa 22%. Med anketiranci, ki 

ocenjujejo, da trenutno živijo dobro in zelo dobro, jih 36% meni, da so tudi pred petimi 

leti živeli veliko boljše in boljše, 37,6% enako, slabše pa 26,5%. Podatki tako kažejo, da 

ko gre za subjektivno oceno, se revnim družinam najtežje izboljšujejo življenjske 

razmere.    
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Graf 15.7: Ali ocenjujete, da živite bolje, slabše ali enako kot pred petimi leti, glede na 

kraj bivanja anketiranca 
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Graf 15.8: Ali ocenjujete, da živite bolje, slabše ali enako kot pred petimi leti, glede na 

trenutne življenjske razmere anketirancev 
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15.4. Področja na katerih so anketiranci najbolj prikrajšani   

 
Ker ljudje različno sprejemamo/doživljamo svoj položaj, smo anketirance vprašali, na 

katerih področjih se počutijo oni in njihova družina najbolj prikrajšani. 

 
Tabela 15.1: na katerih področjih se počutite vi in vaša družina najbolj prikrajšani - prvo 
področje 
 
 Frekven

ca  
Odstotek Veljavni 

odstotek 
Kumulativni 

odstotek 
se ne počutimo 
prikrajšane 

86 18,8 20,1 20,1 

  Denar 293 64,0 68,5 88,6 
  materialne 
dobrine 

12 2,6 2,8 91,4 

  zaposlitev 12 2,6 2,8 94,2 
  poklic, izobrazba 5 1,1 1,2 95,3 
  zdravje 9 2,0 2,1 97,4 
  stanovanjske 
razmere 

4 ,9 ,9 98,4 

  prijateljski in drugi 
stiki 

1 ,2 ,2 98,6 

  čustvene, osebne 
stiske 

2 ,4 ,5 99,1 

  odnosi v družini 1 ,2 ,2 99,3 
  Drugo 3 ,7 ,7 100,0 

Veljav
ni 

  Skupaj 428 93,4 100,0   
ne vem 6 1,3     
  Bo 2 ,4     
  sistemski 22 4,8     

manjk
ajoči 

  Skupaj 30 6,6     
Skupaj 458 100,0     
 
 
 

Iz tabele je razvidno, da se skoraj 70% anketirancev (68,5%) počuti najbolj prikrajšanih 

pri denarju,  20,1% pa se ne počuti prikrajšanih na nobenem področju.  
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Tabela 15.2: na katerih področjih se počutite vi in vaša družina najbolj prikrajšani - drugo 
področje 
 

 Frekven
ca  

Odstotek Veljavni 
odstotek 

Kumulativni 
odstotek 

 denar 17 3,7 5,4 5,4 
  materialne 
dobrine 

137 29,9 43,4 48,7 

  zaposlitev 70 15,3 22,2 70,9 
  poklic, izobrazba 27 5,9 8,5 79,4 
  zdravje 27 5,9 8,5 88,0 
  stanovanjske 
razmere 

23 5,0 7,3 95,3 

  prijateljski in drugi 
stiki 

5 1,1 1,6 96,8 

  čustvene, osebne 
stiske 

3 ,7 ,9 97,8 

  odnosi v družini 4 ,9 1,3 99,1 
  drugo 3 ,7 ,9 100,0 

Veljav
ni 

  Skupaj 316 69,0 100,0   
ne vem 18 3,9     
  bo 5 1,1     
  Sistemski 119 26,0     

Manjk
ajoči 

  Skupaj 142 31,0     
Skupaj 458 100,0     
 

 

Drugo področje, na katerem se počutijo anketiranci in njihove družine najbolj 

prikrajšane, je največji delež anketirancev (43,4%) navedel materialne dobrine, 22,2% 

pa zaposlitev. Tudi tu ugotavljamo, da ni večjih razlik med prejemniki iz  prvega in 

petega dohodkovnega razreda. 8,5% anketirancev se počuti prikrajšanih pri poklicu in 

izobrazbi,  7,3% pri zdravju, pri stanovanjskih razmerah pa 7,3%. Manjši deleži se 

nanašajo na področjih kot so prijateljski stiki, čustvene in osebne stiske, odnosi v družini. 

 

Tretje področje, pri katerem se počutijo najbolj prikrajšani, so anketiranci navedli zdravje 

(23,3%) in stanovanjske razmere (24,4%), 13% pa je prikrajšanih glede zaposlitve. 

Glede zdravja so revne družine  nekoliko bolj prikrajšane, saj je tako odgovorilo 28%, v 

petem dohodkovnem razredu pa 16%. Glede prikrajšanosti pri stanovanjskih razmerah 

pa lahko ugotovimo, da med obema razredoma ni večjih razlik, prikrajšanih je 28% iz 

revnih družin ter 22% pri srednjem razredu.  
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Čustvene, osebne stiske in odnose v družini je izpostavilo 13,4% vprašanih.  

  

Tabela 15.3: na katerih področjih se počutite vi in vaša družina najbolj prikrajšani - tretje 

področje 

 

 Frekven
ca 

Odstotek Veljavni 
odstotek 

Kumulativni 
odstotek 

se ne počutimo 
prikrajšane 

9 2,0 3,4 3,4 

  denar 4 ,9 1,5 5,0 
  materialne 
dobrine 

4 ,9 1,5 6,5 

  zaposlitev 34 7,4 13,0 19,5 
  poklic, izobrazba 21 4,6 8,0 27,5 
  zdravje 61 13,3 23,3 50,8 
  stanovanjske 
razmere 

64 14,0 24,4 75,2 

  prijateljski in drugi 
stiki 

19 4,1 7,3 82,4 

  čustvene, osebne 
stiske 

23 5,0 8,8 91,2 

  odnosi v družini 12 2,6 4,6 95,8 
  drugo 11 2,4 4,2 100,0 

veljav
ni 

  Skupaj 262 57,2 100,0   
ne vem 35 7,6     
  bo 20 4,4     
Sistemski 141 30,8     

Manjk
ajoči 

Skupaj 196 42,8     
Skupaj 458 100,0     
 

 

15.5. Ocena anketirancev kako njihovi otroci doživljajo razmere v katerih živijo 

 

Anketirance smo vprašali, na kakšen način njihovi otroci doživljajo razmere, v katerih 

živijo.  70,8% staršev meni, da njihovi otroci doživljajo razmere kot dobre in zelo dobre, 

in sicer jih 51,7% ocenjuje, da njihovi otroci razmere doživljajo kot dobre, 19,1% staršev 

pa kot zelo dobre. Skoraj 10% staršev meni, da njihovi otroci doživljajo razmere, v 

katerih živijo, kot zelo slabe (1,4%) in slabe (8%). Skoraj 20% staršev je ocenilo, da 

otroci razmere doživljajo kot ne slabe, ne dobre.  
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Graf 15.9: Kaj menite, na kakšen način vaši otroci doživljajo razmere, v katerih živijo? 

zelo slabo
1,4%

slabo
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dobro
19,8%

dobro
51,7%

zelo dobro
19,1%

Kaj menite, na kakšen nacin vaši otroci doživljajo razmere, v 
katerih živijo?

 

 

Med starši, ki so odgovorili, da živijo dobro in zelo dobro, jih 93% meni, da tudi njihovi 

otroci doživljajo razmere, v katerih živijo, kot dobre in zelo dobre. Pri tistih starših, ki 

živijo slabo in zelo slabo, jih polovica meni, da tudi njihovi otroci doživljajo razmere kot 

slabe in zelo slabe,  23% med njimi pa ocenjuje, da njihovi otroci doživljajo razmere kot  

dobre in zelo dobre. Sicer pa 16% staršev iz najrevnejših družin (prvi dohodkovni 

razred) meni, da njihovi otroci doživljajo razmere kot zelo slabe, takšnih staršev je v 

petem dohodkovnem razredu le 0,7%.   

  

Graf 15.10: Kako vaši otroci doživljajo življenjske razmere glede na življenjske razmere 

anketirancev? 
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15.6. Zadovoljstvo anketirancev s seboj 

 

Ker je zelo pomemben del naših življenj, kako zadovoljni smo sami s seboj, smo  

anketirancem zastavili vprašanje, katera od trditev se nanaša tudi na njih: čutim, da sem 

vreden enako kot drugi; stvari lahko naredim enako dobro kot večina drugi; nagibam se 

k občutku, da sem zguba; čutim, da ne morem biti ponosen na veliko stvari; na splošno 

sem zadovoljen sam s seboj; želim si, da bi se lahko bolje spoštoval.  

Velika večina anketirancev (94,2%) je na splošno zadovoljnih s seboj, prav tako jih  

velika večina  93,2%meni, da so enako vredni kot drugi. Skoraj vsi  (97,5%) menijo,   da 

lahko stvari naredijo enako dobro kot večina drugih ljudi.  

 

Graf 15.11: Zadovoljstvo s seboj – vreden sem enako kot drugi, stvari lahko naredim 

enako dobro kot večina drugih, na splošno sem zadovoljen sam s seboj 
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Iz spodnjega grafa je razvidno, da se 63% anketiranih spoštuje dovolj, 37% pa bi želela, 

da bi se lahko bolje spoštovali. Med anketiranci se jih 3,5 % nagiba k občutku, da so 

zgube, 15,5% pa jih meni, da ne morejo biti ponosni na veliko stvari. 
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Graf 15.12: Zadovoljstvo s seboj – nagibam se k občutku, da sem zguba, čutim, da ne 

morem biti ponosen na veliko stvari, želim, da bi se lahko bolj spoštoval  
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15.7. Pogoji za izboljšanje življenjskih razmer 
 

Anketirancem smo zastavili vprašanje, ali imajo občutek, da lahko izboljšajo svoje 

življenje. Velika večina anketirancev (81,9%) ima ta občutek.  

 

Graf 15.13: Ali imate občutek, da lahko izboljšate svoje življenje? 

da
81,9%

ne
18,1%

Ali imate obcutek, da lahko izboljšate svoje 
življenje?

 

 

Spodnji graf kaže, da je med anketiranci, ki imajo občutek, da lahko izboljšajo svoje 

življenje  največ tistih, ki živijo dobro in zelo dobro (90,2%), med tistimi, ki živijo ne slabo, 

ne dobro jih tako meni 77,2%, med tistimi, ki živijo slabo in zelo slabo pa jih ima ta 

občutek 69,4 %.   
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Graf 15.14: Ali imate občutek, da lahko izboljšate svoje življenje glede na življenjske 

razmere anketirancev 
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V raziskavi nas je zanimalo, kaj bi mnenju anketirancev pomagalo, da bi bilo njihovo 

življenje kakovostnejše, boljše.  

 

Graf 15.15: Kaj bi pomagalo, da bi bilo življenje boljše? 
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Iz zgornjega grafa lahko razberemo, da velika večina anketirancev (90,8%) meni, da se 

ne da nič storiti za izboljšanje njihovega življenja, da bi postalo kakovostnejše. Največji 

delež tistih, ki so odgovorili, da je možno izboljšati njihove razmere, je med prejemniki 

otroškega dodatka v tretjem dohodkovnem razredu (12%), v prvem  7%, v  petem pa 8% 

vprašanih.  

 

Po mnenju  54,1% vprašanih bi k izboljšanju trenutnih razmer prispevala  zaposlitev 

oziroma prezaposlitev, za  49,8% dodatno delo za zaslužek, za 47,2%  pa izobraževanje 

in prekvalifikacija.  Za preselitev v drug kraj  se je odločilo 13,2% vprašanih, za 

spremembo zakonskega stanu  (razveza, poroka) pa 7,6%. Tretjina staršev (31,6%) 

meni, da bi k boljšemu življenju pripomogla osamosvojitev otrok.  

 

89,4% anketirancev ni navedlo drugih razlogov, ki bi lahko pomagali k njihovemu 

boljšemu življenju, takih je bilo 10,6%. 

 

Iz spodnjega grafa je razvidno, da največji pomen dajejo izobraževanju in prekvalifikaciji 

v manjših mestih (56%), najmanjši pa v razpršenih podeželskih naseljih (35%). 

 

 15.16: Ali bi izobraževanje in prekvalifikacija pomagala k boljšemu življenju, glede na 

kraj bivanja anketiranca? 
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Največ anketirancev, ki menijo,  da bi preselitev v drug kraj prispevala k izboljšanju 
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življenjskih razmer živi v mestih z več kot 50000 prebivalcev (24%), najmanj pa v 

razpršenem podeželskem naselju (9%).  

 
Graf 15.17: Ali bi selitev v drug kraj pomagala k boljšemu življenju, glede na kraj bivanja 

anketiranca 
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III. POGLAVJE: ANALIZA ANKETNIH VPRAŠALNIKOV ZA OTROKE "MOJE 
VSAKDANJE ŽIVLJENJE" 
 
 
XVI. PODATKI O ANKETIRANIH OTROCIH 

 

Struktura anketiranih otrok se deloma pokriva s strukturo populacije in vzorca vključenih 

oseb v raziskavo. Največ anketiranih sodi v peti dohodkovni razred (30,2%), sledi drugi 

dohodkovni razred (23%) ter nato prvi in tretji dohodkovni razred z 18% in z 19,4%, ki 

sta v večji meri zastopana kot v strukturi populacije in vzorca. Najmanj anketirancev pa 

je v četrtem dohodkovnem razredu (9,4%), ki je v manjši meri zastopan kot v strukturi 

populacije in vzorca.  

 

Tabela 16.1: Dohodkovni razred anketirane osebe 

  Frekven
ca 

Odstot
ek 

Veljavni 
odstotek 

Kumulativni 
odstotek 

prvi dohodkovni 
razred 

27 19,1 19,4 19,4 

drugi dohodkovni 
razred 

32 22,7 23,0 42,4 

tretji dohodkovni 
razred 

25 17,7 18,0 60,4 

četrti dohodkovni 
razred 

13 9,2 9,4 69,8 

peti dohodkovni 
razred 

42 29,8 30,2 100,0 

Veljav
ni 

skupaj 139 98,6 100,0  
Manjk
ajoči 

sistemsko 2 1,4   

Skupaj 141 100,0   
 

Z vidika spolne strukture sta obe populaciji sorazmerno dobro zastopani, nekoliko več je 

deklic (53,9%), medtem ko je dečkov odgovarjalo nekoliko manj (46,1%). 

 

V raziskavo so bili vključeni otroci v starosti med 12 in 18 letom. Največ anketiranih otrok 

in sicer dobra petina (21,3%) je rojenih v letu 1991 in v letu 1995, se pravi v starosti 18 

in 14 let, 12,1% anketiranih otrok je starih 17 let, okrog 10% pa 16 in 13 let. 
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XVII. ŠOLA 

 

V skladu s starostno strukturo anketiranih otrok se jih največ izobražuje na srednješolski 

ravni in sicer skoraj polovica v štiriletnih srednješolskih programih (47,5%) in le 10,6% v 

poklicnih programih. Skoraj 40% otrok obiskuje osnovno šolo, le 1 otrok (0,7%) ne 

obiskuje nobene šole.  

 

Graf 17.1: Katero šolo obiskuješ? 

 

 

Podatki kažejo, da je velika večina otrok v šoli deležna ustrezne pomoči, kadar jo 

potrebujejo, in sicer 55,8% jih meni, da so te podpore deležni vedno, 33,3% pa pogosto. 

5,1% otrok je mnenja, da so te podpore deležni le redko. 5,8% otrok nikoli ne potrebuje 

pomoči. 
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Graf 17.2: Ali ti učitelji/ce nudijo ustrezno pomoč, kadar jo potrebuješ? 
 

 
 

Glede uspešnosti v šoli je dobra polovica otrok (53,6%) mnenja, da so v šoli tako dobri 

kot večina, 30% jih meni, da so v boljši polovici, 13,6% med najboljšimi in le 2,9% jih 

ocenjuje, da so v slabši polovici. 

 

Graf 17.3: V primerjavi s sošolci/sošolkami, kako dobro ti gre v šoli? 

 

 

Velika večina otrok se v šoli dobro razume, saj ima kar 70% anketiranih otrok tri ali več 

dobrih prijateljev in prijateljic, 12,9% ima dva dobra prijatelja ali prijateljico, 14,3% enega 

prijatelja ali prijateljico, 2,9% pa je takih, ki nima nobenega dobrega prijatelja ali 

prijateljice. 
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Graf 17.4: Ali imaš v šoli kakšnega dobrega prijatelja ali prijateljico? 

 

 

Otroke smo spraševali o pogostosti neprijetnih izkušenj v šoli in sicer: ali jih kdaj 

obtožijo, da so naredili nekaj česar niso, ali se nočejo družiti z njimi, ali se norčujejo iz 

njih, ali jih kdo tepe ali drugače prizadene ter ali so kdaj sami sodelovali pri norčevanju 

in nasilju nad drugimi otroci. V splošnem podatki kažejo, da večina otrok v šoli ne 

doživlja neprijetnih izkušenj, manjši delež te doživlja občasno, delež tistih, ki te izkušnje 

doživljajo bolj pogosto pa je majhen okrog 2 do 3% otrok oziroma ima takšne slabe 

izkušnje ima od 2 do 4 izprašanih otrok. Podrobnejši podatki za pogostost neprijetnih 

izkušenj v šoli za posamezne oblike psihičnega in fizičnega nasilja so prikazani v 

spodnjem grafu.  
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Graf 17.5: Pogostost neprijetnih izkušenj v šoli 

 

 

Večina otrok (67,2%) je odgovorila, da jih v šoli nikoli ne obtožijo za nekaj česar niso 

naredili, slaba četrtina (23,4%) je takih, ki se jim to dogaja občasno, 5,1%  otrok je 

odgovorilo, da se jim to zgodi vsaj enkrat na mesec, 2,9 % otrok vsaj enkrat na teden in 

le 1,5 % otrok skoraj vsak dan.  

 

93,5% otrok je odgovorilo, da se jim nikoli ne zgodi, da se nihče ne želi družiti z njimi. 

3,6% otrok se to dogaja občasno, in 1,4 % vsaj enkrat na mesec in enakemu odstotku 

skoraj vsak dan. Ti podatki, se skladajo s podatki o prijateljih v šoli, saj  ima velika 

večina otrok več dobrih prijateljev. 

 

Velika večina otrok (73,2%) prav tako nima negativne izkušnje, da bi se drugi norčevali 

iz njih, 16,7% je takšnih, ki se jim to dogaja občasno, 4,3% otrok to občuti vsaj enkrat na 

mesec, 2,9% pa se ta neprijetna izkušnja dogaja vsaj enkrat na teden in enakemu 

deležu skoraj vsak dan.  
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Glede nasilja v šoli je 80% otrok odgovorilo, da se jim nikoli ne dogaja, da bi jih kdo 

udaril ali drugače prizadel, 18% otrok se to dogaja občasno, 2,1% otok vsaj enkrat na 

mesec, eden (0,7%) je odgovoril, da se mu to zgodi enkrat na teden, dvema učencema 

(1,4%) pa se to dogaja skoraj vsak dan.  

 

Otroke smo nadalje povprašali ali oni sami kdaj sodelujejo pri norčevanju iz drugih otrok. 

64,2% jih je odgovorilo, da tega nikoli ne počnejo, 27,7% to počne občasno, 3,6% vsaj 

enkrat na mesec in 4,4% vsaj enkrat na teden. 

 

Večina otrok (71,2%) odgovarja, da niso nikoli udarili drugega otroka oziroma bili prisotni 

ko je to počel nekdo od njihovih prijateljev. 23% otrok je odgovorilo, da to počnejo 

občasno, 2,9% otrok vsaj enkrat na mesec, vsaj enkrat na teden in skoraj vsak dan pa 

1,4% otrok.   

 

Zanimivo je, da podatki kažejo, da so glede na odgovore otroci bolj pogosto sami 

povzročitelji psihičnega in fizičnega nasilja, kot pa ga sami občutijo. Otroci tako nekoliko 

bolj pogosto odgovarjajo, da se norčujejo iz drugih ali, da so nekoga udarili oziroma bili 

takrat prisotni, kot pa obratno, da bi takšno norčevanje in nasilje sami občutili.  

 

Otroke smo nadalje povprašali ali si pri šolskih obveznostih med seboj pomagajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

146 

Graf 17.6: Ali ti kdo pomaga pri domačih nalogah, kadar to potrebuješ? 

 

 

Večina otrok je deležna pomoči drugih pri domačih nalogah, kadar to potrebujejo, in 

sicer 37,1% vedno in 19,3% občasno, le 2,9% otrok odgovarja, da te pomoči niso nikoli 

deležni, skoraj 21% otrok pa pomoči pri domačih naloga ne potrebuje. 

 

Otroke smo povprašali še o njihovih poklicnih aspiracijah. Raznoliki podatki o poklicnih 

željah izprašanih otrok so prikazani v naslednji tabeli. 

 

Večina otrok je pri vprašanju kaj bi radi bili po poklicu navedla poklic, takšnih, ki še ne 

vedo kakšen poklic bi želeli opravljati je le 17,7%. Izbira poklicev je zelo raznolika, od 

poklicev, ki zahtevajo najnižjo stopnjo izobrazbe do poklicev, ki zahtevajo najvišjo 

stopnjo izobrazbe. Odgovori otrok se ujemajo z odgovori njihovih staršev, saj so starši v 

dobri polovici primerov (55%) navajali, da vsi njihovi otroci že vedo za kateri poklic se 

bodo šolali, v približno četrtini primerov (25%) da to vedo le nekateri otroci v družini, le 

manj kot petina staršev (19,8%) pa je odgovorila, da otroci tega še ne vedo. (Priloga: 

Tabela 2) 
 

Skoraj vsi otroci (98%) menijo, da je njihov poklicni cilj uresničljiv, le 3% je takšnih, ki 

menijo, da ni. Kot razlog so navedli slab šolski uspeh in finančne razloge. 
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Odgovori otrok se ujemajo z odgovori staršev, saj prav tako skoraj vsi starši (98,9%) 

menijo, da bodo otroci lahko uresničili svoja poklicna pričakovanja.  

 

XVIII. DOM 

 

18.1. Občutek varnosti 

 

Splošen vtis, ki ga lahko dobimo iz odgovorov otrok o tem, ali in kje se počutijo varne, je, 

da velika večina otrok okolja, v katerem preživljajo svoj vsakdan ne dojema kot grožnje, 

ampak se v njem počutijo varne. Doma počuti varno kar 98,6 % vprašanih. V soseski, 

kjer živijo se podnevi skoraj vsi otroci počutijo varne (99,3 %), ponoči pa se počuti varno 

87,5 %. Tudi zunaj, na zelenih površinah kot so park, hosta ali gozd se večina, in sicer 

92,1 % otrok, počuti varne.  

 

Drugo pomembno okolje, v katerem otroci preživljajo veliko časa, je šola. Tudi tu lahko 

ugotovimo, da se velika večina vprašanih počuti varno. Tako se npr. na poti iz šole in v 

šolo počuti varno 95,7 % vprašanih. Podobno lahko trdimo tudi za neposredno šolsko 

okolje, kjer se v učilnici počuti varno kar 97,9 % otrok, enak odstotek otrok pa se počuti 

varno tudi med odmori.  
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Graf 18.1: Ali se počutiš varno na naslednjih področjih ? 
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18.2. Dostopnost do pomembnih stvari 

 

88,7% vseh vprašanih ima svojo sobo ali pa si sobo deli z brati ali sestrami. Podobno 

velik  odstotek  otrok navaja, da  imajo  svojo  posteljo (95,7%),  CD predvajalnik 

(71,6%), svoj mobilni telefon (92,9%) in kolo (79,4%). Domačo žival ima več kot polovica 

vprašanih in sicer 57,4 %, svojo televizijo 54,6 % otrok, motor ali avto pa 18,4 %.  
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Graf 18.2: Ali imaš kaj od naštetega? 
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18.3. Razumevanje s starši 

 

Vprašani se najbolje razumejo s svojimi mamami. Tako jih kar 73,0 % navaja, da se z 

mamo razumejo zelo dobro in 23,4% da se z mamo razumejo dokaj dobro. Pri 

razumevanju z očeti je slika podobna, le da je odstotek tistih, ki se z očetom razumejo 

zelo dobro manjši kot pri materah in sicer 55,9 %. Dokaj dobro se z očeti razume 27,9 % 

vprašanih.  
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Graf 18.3: Razumevanje s starši 
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Pri vprašanju o času, ki si ga starši vzamejo za pogovor z otroki dobimo podobne 

rezultate. 72,3% vprašanih navaja, da ima  mama  vedno čas za pogovor z njimi, 24,8 % 

pa, da ima čas pogosto. Samo 1,4% otrok navaja, da mama za pogovor z njimi nima 

preveč pogosto časa. Enak odstotek vprašanih ne čuti potrebe po pogovoru z mamo.  

 

Očetje si v primerjavi z mamami po navajanju vprašanih vzamejo za pogovor z otroki 

manj časa. Vedno jih je za pogovor pripravljenih 46,3%, pogosto pa si čas za pogovor 

vzame 32,4% očetov. Razlika v pripravljenosti za pogovor z otrokom med mamami in 

očeti je morda najbolj opazna pri odstotku otrok, ki navajajo, da mama ali oče za 

pogovor z njimi nimajo preveč pogosto časa, oz., da za pogovor nimajo časa nikoli. Tako 

je le 1,4% otrok navedlo, da mama za pogovor z njimi nima preveč pogosto časa, 

medtem ko je odstotek pri očetih občutno večji, in sicer 8,1%. Otrok, ki bi odgovorili, da 

mama za pogovor z njimi nima časa nikoli, ni bilo. Takšnih očetov pa je bilo 5,9%. 

Odstotek vprašanih, ki ne čuti potrebe po pogovoru z očetom, takih otrok je bilo 4,4%, je 

prav tako občutno višji kot pri materah. 
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Graf 18.4: Čas, ki si ga vzamejo starši za pogovor 
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18.4. Sodelovanje pri pomembnih odločitvah 

 

Sodelovanje otrok pri odločitvah, ki se nanašajo nanje je pomemben del odraščanja. Iz 

podatkov, ki smo jih z raziskavo pridobili, je razvidno, da je velik delež otrok pri teh 

odločitvah soudeležen. Tako je kar 39,7% vprašanih odgovorilo, da so vedno udeleženi 

pri tovrstnem odločanju, in 44,0%, da so udeleženi pogosto. Redko je pri odločanju 

udeleženih le 14,9% vprašanih, 1,4% pa nikoli.  

 
Graf 18.5: Sodelovanje pri pomembnih odločitvah 
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18.5. Osebe, s katerimi se otroci pogovorijo, ko so zaskrbljeni  

 

Ko so otroci zaskrbljeni se najpogosteje zatečejo k pogovoru s prijateljem. Takih je kar 

89,1%. 87,7%  vprašanih  bi si v takšnem primeru  izbralo za pogovor mamo, 57,3% pa 

očeta. Visok odstotek vprašanih bi se ob zaskrbljenosti odločilo za pogovor z bratom ali 

sestro, in sicer 48,4%, medtem ko bi se z drugim sorodnikom pogovorilo malo več kot 

tretjino vprašanih in sicer 35,6%. Manj kot petina otrok bi se zaradi zaskrbljenosti 

pogovorila s svojim učiteljem (19,9%) ali s šolsko svetovalko oz. psihologinjo (13,1%). 

Manj kot odstotek vprašanih, in sicer 0,8% se ob zaskrbljenosti ne pogovori z nikomer.  

 

Graf 18.6: Osebe, s katerimi se otroci pogovorijo, ko so zaskrbljeni 
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18.6. Odnosi v družini 

 

Razmere v katerih se otrok nahaja doma odločilno prispevajo k kvaliteti 

mladostnikovega vsakdanjika. 2,2% vprašanih navaja, da se doma kregajo vsak dan, 
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9,2%, da se kregajo vsaj enkrat na teden, 11,8% vsaj enkrat na mesec. Večina se krega 

zgolj občasno. Takih gospodinjstev je 55,9%, nikoli pa se ne krega le dobra petina 

(20,6%).  

 

Večina (53,2%) otrok nima izkušenj s tem, da bi starši nanje kričali. 35,3% vprašanih pa 

navaja, da starši nanje kričijo občasno. Otrok, na katere bi starši kričali vsaj enkrat na 

mesec je 4,3%, enak odstotek kriči na otroke vsaj enkrat na teden, 2,9% pa vsak dan. 

Zelo podobne odgovore najdemo pri vprašanju ali, in v kolikšni meri kričijo na vprašane 

otroke njihovi bratje in sestre. Malo manj kot polovica otrok (48,1%) navaja, da nanje 

bratje oz. sestre ne kričijo nikoli. Kričanju bratov ali sester je občasno izpostavljena 

skoraj tretjina otrok, in sicer 29,5%, vsaj enkrat na mesec ima takšne izkušnje 7,0 % 

vprašanih, vsaj enkrat na teden 4,3% in skoraj vsak dan 7,0%.  

 

Otroci so deležni velike pozornosti, saj jih velika večina navaja, da jih starši nikoli ne 

ignorirajo. Občasno se počuti ignorirane 6,4% otrok, vsaj enkrat na mesec 0,7%, enak 

odstotek najdemo pri tistih, ki se počutijo ignorirane vsaj enkrat na teden. Skoraj vsak 

dan se počuti ignorirane 1,4% vprašanih. S strani bratov oz. sester se počuti ignorirane 

skoraj vsak dan 0,8% vprašanih, vsaj enkrat na teden se počuti ignorirane 5,4 %, vsaj 

enkrat na mesec pa 17,8% vprašanih. Občasno je ignoriranih 17,8% otrok, nikoli pa več 

kot dve tretjini in sicer 73,6% otrok.  

 

Velika večina otrok nima izkušenj s pretepanjem s strani staršev, saj jih kar 96,6% 

izjavlja, da jih starši ne udarijo nikoli. Ena tretjina manj otrok, se pravi 66,7% prav tako 

nima tovrstnih izkušenj z brati oz. sestrami. 27,9% vprašanih tako navaja, da jih bratje 

oz. sestre občasno udarijo. Odstotki otrok, ki navajajo, da so tovrstnemu nasilju 

izpostavljeni vsaj enkrat na mesec je 1,6%, 2,3% vsaj enkrat na teden, 1,6% pa skoraj 

vsak dan.  

 

Pri vprašanju o dotikanju na neprimeren način s strani staršev, starih staršev, bratov, 

sester ali drugih sorodnikov je pozitivno odgovorila ena oseba (ali 0,7% vprašanih), ki je 

navedla, da je tovrstnemu nasilju izpostavljena vsaj enkrat na mesec.  
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Graf 18.7: V kolikšni meri veljajo naslednje trditve? 
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XIX. POČUTJE IN ZDRAVJE 

 

19.1. Splošno počutje 

 

Izprašani otroci svoje zdravstveno stanje v splošnem ocenjujejo kot dobro. Dobra 

polovica jih ocenjuje, da so zelo zdravi (53,2%), 41,1% jih meni, da so dokaj zdravi in le 

4,3% je takšnih, ki se ne počutijo preveč zdrave. 
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Graf 19.1: Kako bi ocenil/a svoje zdravje? 

 

Nadalje smo otrokom prebrali nekaj trditev, oni pa so nam odgovorili v kolikšni meri to 

velja zanje. Podrobnejši podatki za psihično počutje otrok so prikazani v spodnjem grafu. 

 

Graf 19.2: Kako pogosto se počutiš glede na naštete trditve? 
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Otroci so v splošnem veseli, saj v veliki večini odgovarjajo, da so dobre volje in sicer 

61,2% jih meni, da za njih v celoti  velja trditev, da  so  skoraj  vedno dobre volje, 33,1% 

je takšnih za katere ta trditev delno velja, le za 2,2% ta trditev ne velja preveč in za 3,6% 

to sploh ne velja.  

 

Podatki kažejo, da ima 17,7% izprašanih otrok težave s sedenjem pri miru in s 

koncentracijo, za 41,1% otrok to delno velja, malo manj kot 20% odgovarja, da to za njih 

ne velja preveč, 21,3% pa je takšnih, ki s tem nimajo težav, saj to za njih sploh ne velja. 

  

Večina otrok z napetostjo in živčnostjo nima težav, saj jih 37,1% odgovarja, da to za njih 

sploh ne velja, 40% pa da to za njih ne velja preveč. 16,4% otrok je takšnih za katere to 

delno velja, za 6,4% pa to velja v celoti. 

 

Slaba polovica otrok je pri trditvi kako pogosto se počutijo, da uspejo veliko postoriti 

odgovorila da to delno velja zanje (48,2%), 35,3% otrok pa da to v celoti velja zanje. 

12,2% otrok je odgovorilo, da to za njih ne velja preveč, le 4,3% je takšnih za katere to 

sploh ne velja. 

 

Podatki kažejo da se velika večina otrok ne počuti žalostnih in brezvoljnih, saj jih na 

trditev kako pogosto se počutijo žalostne in brezvoljne dobra polovica (55,3%) 

odgovarja, da to za njih sploh ne velja, za 31,2% pa da to ne velja preveč. 10,6% otrok 

odgovarja, da to za njih delno velja, in le 2,8% je takšnih za katere to v celoti velja. 

 

Glede jeze in razdražljivosti otrok so odgovori zelo različni. Na trditev kako pogosto se 

hitro razjezijo, jih slaba tretjina (29,9%) odgovarja, da to za njih delno velja, za dobro 

četrtino (26,3%) to sploh ne velja, za slabo četrtino (24,1%) to v celoti velja, 19,7% pa je 

takšnih za katere to ne velja preveč. 

 

Za veliko večino anketiranih otrok velja, da so v splošnem večino časa zadovoljni sami s 

sabo in sicer 58,6% otrok odgovarja, da to za njih v celoti velja, 29,3% pa da to za njih 
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delno velja. 9,3% otrok je odgovorilo, da to za njih ne velja preveč, za 2,9% pa to sploh 

ne velja.  

 

Na trditev kako pogosto se počutijo vzkipljive in godrnjave jih je največ (39,3%) 

odgovorilo, da to za njih sploh ne velja, 30,7% da to za njih ne velja preveč, nekoliko 

manj jih je odgovorilo da to za njih delno velja (22,9%) in le za 7,1% izprašanih to velja v 

celoti. 

 

Podatki kažejo, da je dobra polovica otrok v celoti zadovoljna s svojim videzom (53,6%), 

33,3% jih je delno zadovoljnih, 10,1% jih na to trditev odgovarja, da to za njih ne velja 

preveč za 2,9% pa to sploh ne velja. 

   

Podatki kažejo, da se velika večina otrok pogosto počuti, da jim bo šlo bolje v 

prihodnosti, 73% jih odgovarja, da to za njih v celoti velja, za 25,5% pa to delno velja. 

 

Otroke smo povprašali tudi o njihovem telesnem počutju in psihosomatskih simptomih. 

 

Graf 19.3: Ali se ti je v zadnjih šestih mesecih zgodilo kaj od naštetega? 
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Podatki kažejo, da ima dobra večina otrok (60%) z glavobolom težave občasno, 10% 

otrok ima težave enkrat na teden, 7,1% večkrat na teden, vsak dan ima težave 1,4% 

izprašanih in le 21,4% otrok z glavobolom nima nikoli težav. 

 

19.2. Prehrana otrok 

 

V primerjavi z glavobolom ima z bolečinami v trebuhu težave manj otrok, 48,2% ima 

težave občasno, 40,4% pa nikoli. 7,8% otrok ima težave z bolečinami v trebuhu večkrat 

na teden, 3,5% pa enkrat na teden. 

 

Otroke smo povprašali tudi ali imajo težave z nespečnostjo in sicer ali težko zaspijo in ali 

slabo spijo. 

 

Podatki kažejo, da dobrih 40% otrok z nespečnostjo nima nikoli težav , 35,7% pa ima z 

nespečnostjo težave občasno (bodisi, da težko zaspijo bodisi, da slabo spijo). Okrog 

10% otrok je odgovorilo, da imajo takšne težave vsaj enkrat na teden, nekoliko manj 

otrok pa večkrat na teden, med 2,1% in 3,6% otrok ima s spanjem težave vsak dan. 

 

Malo več kot polovica otrok odgovarja, da v zadnjih šestih mesecih nikoli niso bili pod 

stresom (51,8%), 41% izprašanih stres doživlja občasno, 2,9% otrok ima s tem težave 

večkrat na teden in enak odstotek vsaj enkrat na teden. 1,4% otrok se počuti pod 

stresom vsak dan. 

   

Utrujenost v šoli se skoraj polovici izprašanih otrok dogaja občasno (49,6%), 12,8% 

otrok večkrat na teden, 10,6% enkrat na teden, 7,1% vsak dan, 19,9% izprašanih otrok 

pa z utrujenostjo v šoli nikoli nima težav. 

  

Otroke smo povprašali o njihovih prehranjevalnih navadah. Najprej smo jih povprašali o 

njihovih prehranjevalnih navadah med tednom. Podatki so za posamezne obroke 

prikazani v spodnjem grafu. 
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Graf 19.4: Kako pogosto med tednom zajtrkuješ, kosiš in večerjaš? 

 

 

Podatki kažejo, da imajo otroci med tednom najslabše prehranjevalne navade kar 

zadeva zajtrkovanje, saj je kar 33,3% izprašanih otrok odgovorilo, da nikoli ne zajtrkuje, 

19,1% zajtrkuje nekajkrat na teden in 12,1% enkrat na teden. Vsak dan zajtrkuje le 

dobra tretjina izprašanih otrok (35,5%). Najpogostejši obrok izprašanih otrok med 

tednom je kosilo, saj vsak dan kosijo skoraj vsi otroci (94,3%), 3,5% je takih, ki kosijo 

nekajkrat na teden in 1,4% nikoli. Prav tako glede večernih prehranjevalnih navad 

podatki kažejo, da velika večina otrok večerja vsak dan (71,6%), 28,4% nekajkrat na 

teden, 7,1% enkrat na teden in 3,5% nikoli.  

 

Nadalje smo otroke povprašali še o njihovim prehranjevalnih navada med vikendom. 
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Graf 19.5: Kako pogosto med vikendom zajtrkuješ, kosiš in večerjaš? 

 

 

Podatki kažejo, da imajo otroci boljše prehranjevalne navade med vikendom kot pa med 

delovnim tednom. Velika večina med vikendom oba dneva zajtrkuje (70%) in le 16,4% je 

takšnih, ki nikoli ne zajtrkujejo. Kosijo podobno kot med tednom in sicer oba dneva 

kosijo skoraj vsi otroci oziroma 97,1% (ta odstotek je nekoliko višji kot med tednom), 

večerja jih oba dneva za 10% več kot med tednom in sicer 80,6% izprašanih otrok, 

14,4% otrok pa je takšnih, ki večerjajo samo en dan. 

 

Sklepamo lahko, da so slabše prehranjevalne navade med delovnim tednom predvsem 

povezane s pomanjkanjem časa, še posebej kar zadeva zajtrkovanje. 

 

Otroke smo podrobneje povprašali še o tem kako pogosto uživajo različna živila. 
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Graf 19.6: Kako pogosto na teden uživaš naslednja živila? 

 

 

Podatki kažejo, da sadje vsak dan uživa le 36,9% otrok, največ otrok 41,8% sadje uživa 

nekajkrat na teden, 11,3% le enkrat na teden. 7,8% izprašanih otrok sadje uživa večkrat 

na teden, 2,1% otrok pa nikoli. 

 

Podobno kot sadje tudi zelenjavo vsak dan uživa le 38,3% otrok, 44% jo uživa nekajkrat 

na teden, 10,6% enkrat na teden, 3,5% večkrat na teden in 3,5% nikoli. 

 

Dobra polovica izprašanih otrok uživa meso, perutnino in ribe nekajkrat na teden 

(56,7%), slaba tretjina otrok (29,8%) vsak dan, 10,6% otrok enkrat na teden, večkrat na 

dan 1,4% izprašanih otrok in enak odstotek otrok nikoli. Žitarice nekajkrat na teden uživa 

38,8% izprašanih otrok, vsak dan 33,8% otrok, enkrat na teden 19,4% otrok, nikoli pa 

5,8% otrok. V največji meri otroci sladkarije uživajo nekajkrat na teden (42,9%), 27,1% 

otrok sladkarije uživa vsak dan, enkrat na teden 23,6% otrok, večkrat na dan pa 4,3% 

otrok. 

 

Nadalje smo jih povprašali katera živila v svoji prehrani pogrešajo. Podatki za 

posamezne vrste živil so prikazani v spodnjem grafu. 
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Graf 19.7: Ali kaj pogrešaš v svoji prehrani? 

 

 

Podatki kažejo, da skoraj vsi otroci naštetih živil v svoji prehrani ne pogrešajo (odstotek 

se giblje od 90% do 94% za posamezna živila).  Največ otroci v svoji prehrani pogrešajo 

sladkarije, takih je 17,3% izprašanih. Želja po sladkarijah je verjetno predvsem 

povezana z omejevanjem uživanja večje količine sladkarij zaradi  zdrave prehrane.  

 

19.3. Telesna dejavnost 

 

Otroke smo povprašali koliko se ukvarjajo s telesnimi dejavnostmi in sicer v preteklem 

tednu in običajno. 

 

Podatki kažejo, da med telesno aktivnostjo otrok v zadnjem tednu in telesno aktivnostjo 

običajno ni večjih razlik. V največji meri so otroci  dejavni vsaj eno uro na dan dvakrat na 

teden (takšnih je slaba četrtina otrok), sledi takšna telesna aktivnost trikrat na teden (ena 

petina oziroma okrog 19% izprašanih otrok), vsak dan v tednu je telesno aktivnih 

nekoliko manj otrok (in sicer v zadnjem tednu 16,2% izprašanih, običajno pa nekoliko 

manj 12,9% izprašanih). Okrog 4,5% je takšnih otrok, ki niso telesno aktivni vsaj eno uro 

na dan v tednu. 
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Graf 19.8: Koliko dni si bil/a telesno aktiven/na vsaj 60 minut skupaj na dan v zadnjem 

tednu in koliko običajno? 

 

 

19.4. Kajenje 

 

Podatki kažejo, da je skoraj tretjina otrok že kadila tobak (30,7%). Od tistih, ki so že 

poskusili tobak pa je kar tretjina takšnih, ki kadijo vsak dan (31,8%), vsaj enkrat na teden 

22,7% in manj kot enkrat na teden 45,5%. Podatki so prikazani v spodnjem grafu.  

 

Graf 19.9: Če kadiš, kako pogosto kadiš? 
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19.5. Uživanje alkohola 

 

Velika večina izprašanih otrok je že poskusila alkohol in sicer kar 77,9%. Podatki za 

pogostost uživanja različnih alkoholnih pijač kot so pivo, vino in žgane pijače so 

prikazani v spodnjem grafu.  

 

Graf 19.10: Kako pogosto uživaš alkoholne pijače? 

 

 

Tisti otroci, ki so že poskusili alkoholne pijače, najpogosteje uživajo pivo. V splošnem 

alkoholne pijače otroci uživajo nekajkrat na leto. Odstotek izprašanih otrok, ki alkoholne 

pijače uživajo bolj pogosto vsaj enkrat na teden je najvišji pri pivu in sicer 16,8% 

izprašanih, vino tako pogosto uživa 7,5% otrok in žgane pijače 8,4% otrok. Vsaj enkrat 

na mesec pivo uživa 15,9% izprašanih, vino 13,1% izprašanih in žgane pijače 12,1% 

izprašanih.  
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VI .DEL: ZAKLJUČKI IN PREDLOGI  

 

XX. ZAKLJUČKI  

 

Raziskovalna naloga, ki smo jo izvedli je sestavljena iz treh delov:   

 

a) raziskave, ki smo jo z anketnim vprašalnikom na reprezentativnem vzorcu revnih 

družin z otroki ter družin z otroki, ki se nahajajo na robu oziroma nekoliko 

presegajo prag revščine (minimalnega dohodka) 

b) raziskavo, ki smo jo izvedli z anketnim vprašalnikom prilagojenim otrokom, ki jo 

bomo izvedli med otroci v anketiranih družinah, ki so stari od 12 do 18 let (eden 

otrok v družini) 

c) ter analize podatkov iz obrazcev za uveljavljanje otroškega dodatka za 

upravičence od prvega do vključno petega razreda prejemnikov otroških dodatkov 

 

Raziskavo lahko opredelimo kot kvantitativno, deskriptivno raziskavo. Z njeno izvedbo 

smo pridobili vpogled v številne podatke, s katerimi opisujemo značilnosti 

družin/gospodinjstev, ki sodijo v različne dohodkovne razrede prejemnikov/prejemnic 

otroškega dodatka, ki smo jih vključili v vzorec, to pa so anketiranci od prvega do 

vključno petega razreda prejemnikov.  

 

Tako rezultati raziskave kažejo, da je struktura družin/gospodinjstev vlagateljev otroških 

dodatkov, ki sodijo v prvih pet dohodkovnih razredov, da je več kot dve tretjini takih s 

štirimi ali tremi člani. Največji delež predstavljajo družine, v katerih živijo štirje člani. 

Takih je okrog 40%;  sledijo družine s tremi člani, ki jih je okrog 27%. Družin s petimi 

člani  je 15,5%, družin z dvema članoma pa okrog 11%. Družine z več ali manj člani od 

navedenih, se pojavljajo redkeje. 

 

Podatki kažejo, da je med družinami/gospodinjstvi, ki sodijo v prvi ali drugi dohodkovni 

razred, večji delež takšnih, ki imajo pet ali več članov (med družinami iz prvega 

dohodkovnega razreda je takih več kot tretjina - 35,2%, med družinam iz drugega 
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dohodkovnega razreda 30,7%, v višjih dohodkovnih razredih pa le še okrog 20% oz. v 

petem le pribl. 13%). V družinah višjega dohodkovnega razreda pa prevladujejo take, ki 

imajo tri ali štiri člane.  

 

Kot kažejo podatki pridobljeni iz baze upravičencev do otroških dodatkov več kot tri 

četrtine (76,8 %) vlagateljev od prvega do petega razreda prejemnikov živi v 

dvostarševski družini in dobra četrtina (22,7 %) v enostarševski. Vendar pa obstajajo 

občutne razlike v deležu enostarševskih družin in dvostarševskih družin glede na razred 

otroškega dodatka. Razlika v deležu med enostarševsko in dvostarševsko družino je 

večja višji ko je otroški dodatek: v prvem razredu je 66,9 % dvostarševskih in 31,9 % 

enostarševskih družin, v petem razredu pa 84,5 % dvostarševskih in 15,2 % 

enostarševskih.  

 

Skoraj polovica vseh družin (46,5%) ima dva otroka; malce več kot tretjina je takih, ki 

imajo enega otroka (35,7%), 14,5% družin ima tri otroke, 2,4% štiri otroke; družin z več 

kot štirimi otroki je manj kot 1%. Ko smo primerjali strukturo družin glede na število otrok 

do 26. leta starosti z dohodkovnim razredom družine, smo ugotovili, da med družinami iz 

različnih dohodkovnih razredov ni statistično značilnih razlik. 

 

Eden najpomembnejših dejavnikov, ki vpliva na materialne vire v družini, je tudi 

izobrazba staršev. Izobrazbena struktura vlagateljev/vlagateljic in njihovih 

partnerjev/partneric v prvih petih dohodkovnih razredih je za malenkost slabša od 

izobrazbene strukture oseb, starih nad petnajst let, ki so jih anketirali z anketo o delovni 

sili v letu 2006. Podatki kažejo, da ima 25% mater osnovno šolo ali manj, 27,4% 

poklicno šolo, 35,2% srednjo šolo ter 12,3% višjo izobrazbo ali več.  

 

Tudi pri anketiranih osebah moškega spola ali pri partnerjih anketiranih oseb so razmere 

z vidika izobrazbe podobne. 19,5% očetov ima osnovno šolo ali manj, 43,8% poklicno 

šolo, 28,5% srednjo šolo in manj kot 10% jih ima višjo šolo ali več. Med moškimi je delež 

tistih, ki imajo nižje stopnje izobrazbe (dokončana poklicna šola ali manj) opazno večji 

(63,3%) kot pri ženskah (52,4%).  
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Podatki naše ankete kažejo, da je stopnja izobrazbe povezana z dohodkovnim 

razredom. Med osebami, ki imajo nižje stopnje izobrazbe (tako moški kot ženske), je 

večji delež takih, ki sodijo v prva dva dohodkovna razreda (čeprav je pri ženskah, ki 

imajo najvišje stopnje zaključene izobrazbe, delež takih, ki so v najnižjih dveh 

dohodkovnih razredih, večji kot med ženskami, ki imajo srednjo šolo), in zelo majhen 

delež takih, ki so v petem dohodkovnem razredu.  

 

Podatki o dokončani stopnji izobrazbe kažejo na malenkost boljšo izobrazbeno strukturo 

žensk, zato bi lahko pričakovali, da bo med moškimi več takih, ki se še dodatno 

izobražujejo, vendar podatki kažejo obrnjeno situacijo. Trenutno se šola skoraj 8% 

anketirank ali partnerk anketiranih moških; med anketiranimi osebami moškega spola ali 

partnerji anketiranih oseb pa se trenutno šola manj kot 4%. 

 

Tudi zaposlenost je eden pomembnejših dejavnikov, ki vpliva na materialni položaj 

družine. Med ženskami vlagateljicami ali partnerkami vlagateljev je okrog dve tretjini 

takih, ki so zaposlene, med moškimi je takih še nekaj več – okrog 70%. Delež 

zaposlenih se veča z dohodkovnim razredom. Tako je delež zaposlenih v najnižjih 

dohodkovnih razredih majhen (med ženskami v prvem dohodkovnem razredu je 

zaposlenih le okrog 37%; med moškimi v prvem dohodkovnem razredu 46%), v višjih 

dohodkovnih razredih npr. četrtem ali petem pa tako pri moških kot pri ženskah preseže 

80%.  

 

Zaposleni imajo v večini primerov zaposlitev za nedoločen čas (pri moških je položaj 

nekoliko boljši kot pri ženskah, med katerimi je zaposlenih za nedoločen čas okrog 

74%). Ker je zaposlitev za določen/nedoločen čas povezana z dohodkovnim razredom – 

pogosteje so za nedoločen čas zaposleni tisti iz višjih dohodkovnih razredov, je položaj 

tistih v nižjem dohodkovnem razredu, tudi če imajo zaposlitev, bolj tvegan. 

 

Med tistimi, ki so brezposelni, je velik delež (pri ženskah 47,9%, pri moških 40%) 

brezposelnih že več kot štiri leta. Tu razlik med dohodkovnimi razredi zaradi nizkega 

absolutnega števila anketiranih s to značilnostjo, nismo računali. Ugotavljamo tudi, da jih 
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je bilo v evidenci zavoda za zaposlovanje prijavljenih le okrog dve tretjini. Še manj jih 

koristi ukrepe aktivne politike zaposlovanja. 

 

Preverili smo tudi, ali obstajajo razlike v uspešnosti otrok glede na dohodkovni razred.  

Ugotovil smo, da razlik med dohodkovnimi razredi z vidika uspešnosti šolanja ni. Glede 

poklicnih aspiracij (86,4% otrok že ve kakšen poklic bi radi opravljali) gre za take poklice, 

s katerimi bodo presegli stopnjo izobrazbe, kot jih imajo njihovi starši. Tudi tu statistično 

značilnih razlik med dohodkovnimi razredi ni. Starši tudi v veliki večini menijo, da bodo 

otroci lahko uresničili svoja poklicna pričakovanja. 

 

Z skupnimi dohodki manj kot 800 EUR mesečno (povprečna neto plača v letu 2007 je 

znašala 834,5 EUR) živi dobra tretjina anketiranih družin (33,6%). Med družinami iz 

prvega dohodkovnega razreda je takšnih skoraj 60% (57,7%), v petem pa zgolj 20,3%. 

 

Na podlagi podatkov o vlagateljih zahtevkov za otroške dodatke vidimo, da največji 

delež med dohodki, prejemki in plačanimi preživninami predstavljajo plače, nadomestila, 

drugi prejemki (32,8 %), sledi katastrski dohodek (12,9 %). Denarna socialna pomoč 

predstavlja 4,9 % izmed vseh prejemkov in plačanih preživnin, plačane preživnine pa 

0,5%. Opazimo lahko razliko v strukturi dohodkov in prejemkov v družinah, ki prejemajo 

otroški dodatek, glede na razred otroškega dodatka. Največja razlika se pokaže pri plači, 

nadomestilu in drugih prejemkih, kjer le ti v prvem razredu predstavljajo 13% vseh 

prihodkov, v drugem 25,2%, v tretjem 33,9%, v četrtem 38,2% in v petem 42,2%. 

Razlika med prvim in petim razredom je zelo velika, skoraj za 30 %. Izpostaviti velja tudi 

denarno socialno pomoč. V prvem razredu otroškega dodatka le ta predstavlja 16,7% 

vseh prihodkov, v drugem 7,5%, v tretjem 3,1%, v četrtem 2,0% in v petem 1,2%. Prav 

tako lahko opazimo razliko pri štipendijah (ZRSZ) in prejetih preživninah, saj v družinah, 

ki prejemajo otroški dodatek prvega razreda štipendije  predstavljajo približno desetino 

vseh prejemkov (10,3 %) in preživnine 13 %, medtem ko v družinah s petim razredom 

otroškega dodatka štipendije predstavljajo le 3,1 % in preživnine le 4,1 %. 
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Po vrstah izdatkov anketirane družine največ porabijo za hrano (povprečno mesečno  

18,5% skupnih odhodkov družine ozr. 319.86 EUR). Naslednji pomemben strošek družin 

predstavljajo potrošniški krediti za gospodinjske aparate, pohištvo, avto ipd. (12% 

skupnih družinskih odhodkov ozr. 207,24 EUR). Višina izdatkov za stanovanje se 

razlikuje glede na to ali so družine najemnice ali lastnice stanovanja. Družine, ki 

plačujejo najemnino za stanovanje povprečno mesečno porabijo 10,8% skupnih 

odhodkov družine ozr. 186,50 EUR, v primeru pa, da imajo stanovanjski kredit pa kar 

16,1% skupnih odhodkov družine ozr. 277, 38 EUR na mesec. Stroški za elektriko, plin, 

vodo, kanalščino in ogrevanje predstavljajo četrto najpomembnejšo vrsto stroškov. V 

povprečju družine mesečno za te namene porabijo 190,6 EUR ozr. 11% družinskih 

mesečnih odhodkov. Dokaj visok strošek predstavljajo tudi prevozi 7,8% odhodkov 

(134,4 EUR). Za obleko in občutek pa družine namenijo povprečno mesečno 121,5 EUR 

ozr. 7% skupnih mesečnih odhodkov družine. 

 

Primerjava mesečnih izdatkov družin, ki sodijo v prvi dohodkovni razred povprečnih 

družin in družin, ki sodijo v peti dohodkovni razred, nam kaže, da imajo "revne družine" 

večji delež izdatkov za hrano, najemnine za stanovanje, stanovanjske stroške (elektriko, 

plin, vodo),  ter za alkohol in cigarete. Bistveno manj pa predvsem za plačilo 

stanovanjskih kreditov, kar je moč pojasniti z manjšim deležem lastništva stanovanj 

oziroma hiš med tistimi družinami, ki sodijo v prvi razred. Med tistimi družinami, ki se 

uvrščajo v peti razred otroškega dodatka pa je višji predvsem delež izdatkov za 

stanovanjske kredite. 

 

Primerjava razlik v zneskih mesečnih izdatkov družin, ki se uvrščajo v prvi oziroma višje 

razrede otroških dodatkov kažejo, da so le-te največje pri zneskih za plačilo 

stanovanjskih kreditov. To  je razumljivo, saj večji delež revnejših družin živi v 

najemniških stanovanjih. Podatki kažejo, da imajo revne družine bistveno manjše 

izdatke tudi za vse druge namene. Poraba zanje je za 74 EUR nižja kot pri vseh v 

anketo zajetih družinah ter za 83,5 EUR manjša kot pri družinah, ki se uvrščajo v peti 

razred otroških dodatkov. Pri teh družinah so pomembno manjši tudi izdatki za 
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potrošniške kredite. Za potrošniške kredite porabijo 31,5 EUR manj kot povprečne 

družine in 67,7 EUR manj kot družine, ki se uvrščajo v peti razred otroških dodatkov. 

 

Za druge nujne izdatke, kot je hrana, porabijo zgolj 23 EUR manj kot znaša povprečje za 

vse v anketo zajete družine in 56 EUR manj kot družine, ki se uvrščajo v peti razred 

otroških izdatkov ter za prevoz 24 EUR manj kot povprečne družine ter 37 EUR manj kot 

družine v petega razreda otroških dodatkov. 

 

Skoraj enaki so med vsemi razredi izdatki za telefon, mobitel, internet in časopis.   

 

Skoraj polovica anketiranih družin (47,8%) meni, da s svojimi dohodki shajajo težko ali 

zelo težko. Toda celo med družinami petega dohodkovnega razreda, ki sodijo v srednji 

razred, je delež tistih, ki s svojimi dohodki shajajo zelo težko ali težko 40%. Med 

družinami prvega dohodkovnega razreda pa njihov znaša kar 56,3%. 

 

Kar petina anketiranih družin (21,9%) se mora pogosto omejevati pri nakupu hrane, 

tretjina pa pri nakupu obleke (39,3%) in obutve (35,2%). Skoraj polovica anketiranih 

družin se mora pogosto omejevati pri izdatkih za šport in rekreacijo (48,0%), kulturo 

(48,5%), zabavo (48,0%), hobije (45,8%) in počitnice (46,1%). Desetina (10,4%) 

anketiranih družin pa se mora pogosto omejevati tudi pri izdatkih za zdravila in 

zdravstvene pripomočke. 

 

Revne družine (družine prvega dohodkovnega razreda) se morajo bistveno pogosteje 

omejevati skorajda pri vseh izdatkih, še zlasti pa pri izdatkih za rekreacijo in šport, hobije 

ter za počitnice (skoraj 60% družin). Bistveno pogosteje kot v povprečju se morajo 

omejevati tudi pri izdelkih za osebno higieno, za zdravila in zdravstvene pripomočke. 

Razlike pri omejevanju različnih izdatkov med družinami z različno višino dohodkov so 

manjše pri nujnih izdatkih kot so hrana, obleka, obutev.  

 

Trenutni materialni položaj za marsikatero od anketiranih družin pomeni, da so v 

zaostanku s plačili. Največ družin zaostaja s plačili za elektriko (6,6%), telefona (6,1%), 
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4,4% anketiranih družin pa je v zaostanku s plačili kreditov. Med revnimi družinami je 

delež tistih, ki zaostajajo s plačilom praktično podvojen. 

 

Stanovanje je poleg zdravja in materialnega položaja družin in vseh njenih članov 

osnovna potreba in tudi pravica družin. Varno in ustrezno bivanje je podlaga za 

normalno funkcioniranje vsakega posameznika in družine v vsakdanjem življenju in 

predstavlja eno od pomembnih podlag za normalen razvoj otrok. Otroci, ki odraščajo v 

tveganih stanovanjskih razmerah, so bolj bolni, kažejo višjo raven stresa in se na stres 

slabše adaptirajo. 

 

Slovenske družine z otroki v veliki meri živijo podobno kot celotno prebivalstvo Slovenije, 

kar ni nenavadno, saj je »družina« še vedno najpogostejša oblika gospodinjstev. Večina 

družin prebiva v hiši (65,6%). V stanovanju živi 29,3% družin. Najpogostejša so trisobna 

stanovanja. V njih prebiva 36,1% družin.  

 

Skoraj desetina družin (8,1%) prebiva v stanovanjih, kjer nimajo dovolj prostora, da bi 

imel vsak družinski član svojo posteljo. Najverjetneje gre za družine, ki živijo v 

najmanjših kvadraturah, in družine, v katerih je število družinskih članov tolikšno, da je 

stanovanje zanje premajhno in posledično neustrezno.  

 

Za skoraj petino (19,2%) družin predstavlja precej težav, hude težave ali pa zelo hude 

težave to, da imajo v stanovanju premalo prostora. Ta problem predstavlja težavo vseh 

družin in ni bistveno povezan z razredom otroškega dodatka, v katerega sodi družina.  

 

Velikost stanovanja in dohodkovni razred družine sta med seboj povezana, kar pomeni, 

da družine višjih dohodkovnih razredov prebivajo v večjih stanovanjih kot revnejše 

družine. 

 

Družine se na stanovanjskem področju srečujejo z različnimi težavami. Anketiranci so 

navajali naslednje večje težave v zvezi s stanovanjem: previsoke obratovalne stroške, 

pomanjkanje prostora v stanovanju  vlago v stanovanju ter previsoke najemnine oziroma 
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obroke stanovanjskih posojil (8,2%).  

 

Kaže, da so visoki tekoči obratovalni stroški za družine ena največjih težav v zvezi s 

stanovanjem. Kar 29,9% družinam predstavljajo ti izdatki precejšen, hud ali zelo hud 

problem. Med anketiranci z dohodkom prvega razreda je skoraj petina, 18,3%, takih, ki 

imajo zaradi previsokih tekočih obratovalnih stroškov hude ali zelo hude težave; med 

anketiranci iz petega dohodkovnega razreda pa jih take težave omenja le 7,5%. 

 

Previsoka najemnina ali obroki stanovanjskega posojila predstavljajo problem za 11,3% 

družin. Čeprav razlike niso statistično značilne, pa je vendar precej velika razlika med 

prvim in petim dohodkovnim razredom. V prvem dohodkovnem razredu je družin, ki 

imajo precej težav oziroma hude ali zelo hude težave z najemnino ali obroki 

stanovanjskega posojila 2,8%, medtem ko je v petem dohodkovnem razredu takih družin 

12,1%. Podrobnejših podatkov nismo zbirali, možno pa je, da del razlage leži v tem, da 

so družine iz prvega dohodkovnega razreda v veliki meri socialni upravičenci in s tem po 

121. členu Stanovanjskega zakona upravičenci do subvencije najemnin, ki lahko 

znašajo do 80% najemnine (SZ-1, 2003). 

 

Vlaga v stanovanju predstavlja precej težav 7% družinam. To je kar dosti, saj vlaga 

povzroča najrazličnejše druge konkretne težave – od zdravstvenih težav, slabšega 

počutja, do plesni, težav pri sušenju perila in podobno. Tudi vlažnost stanovanja pa kot 

kaže ni le problem najrevnejših družin, ampak vseh dohodkovnih razredov v podobni 

meri. 

 

Še pred nekaj desetletji je bilo tudi v Sloveniji kar nekaj takih stanovanj, ki niso imela 

kopalnice ali stranišča. Po podatkih zadnjega popisa takih stanovanj skoraj več ni. To je 

ena vrsta neustreznih sanitarnih pogojev, sledijo skupne sanitarije, kot so npr. v 

nekaterih bivših samskih domovih, kjer živijo družine, ki so socialni upravičenci. V 

samostojnih stanovanjih s sanitarijami pa so slabi pogoji neustrezna ali zastarela 

napeljava, neustrezno ogrevanje, nedostopnost tople vode, zidna plesen in podobno. S 

takimi težavami se srečuje 6,6% družin, kar ni malo, sploh če pomislimo na to, da gre za 
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osnovne higienske pogoje bivanja. Pri tem je potrebno opozoriti, da se s tem problemom 

srečuje 12,7% družin iz prvega dohodkovnega razreda in 10% družin iz drugega 

dohodkovnega razreda! V petem dohodkovnem razredu je družin, ki imajo slabe 

sanitarne pogoje 3,4%. 

 

Kljub temu, da je stanovanje trajna dobrina, je taka dobrina, ki zahteva vzdrževanje in 

ker je po drugi strani draga dobrina, tudi stroški vzdrževanja in prenove niso majhni. Za 

večino družin, ne le najrevnejših, lahko predstavlja prenova stanovanja velik izdatek, 

zaradi katerega se zadolžijo, vsekakor pa predstavljajo pomemben izdatek iz 

družinskega proračuna. Izkazalo se je, da so možnosti prenove problematične za 

družine ne glede na dohodkovni razred. 45% družin prebiva v stanovanjih, ki so 

potrebna večje prenove ali popravila. 34,1% bi moralo zgraditi dodatne prostore ali 

obnoviti kopalnico, 30% pa jih potrebuje toplotno izolacijo stanovanja.  

 

Več kot polovica družin (63,6%) tako navaja, da v bližnji prihodnosti ne bodo mogli 

izvesti potrebnih popravil ali prenove. Kot je pričakovano, je največji razlog za to 

finančni. To so navedle skoraj vse družine, ki potrebujejo kakršnokoli popravilo ali 

prenovo, 95,9%. Pri tem tudi delež družin petega dohodkovnega razreda ne pade pod 

95,3%.  

 

Med družinami v naši raziskavi jih je 55,9% lastnic stanovanja. To je manjši delež, kot je 

celotni delež lastništva v Sloveniji. Sledijo jim družine, ki prebivajo v stanovanju 

sorodnikov ali pa v drugih oblikah, v katerih ne plačujejo najemnine. Takih je četrtina, 

26,9%. 15,9% družin pa živi v najemu oziroma podnajemu. Med družinami po 

posameznih razredi so razlike statistično značilne in tako imamo v petem razredu 70,1% 

družin, ki so lastnice stanovanja, medtem ko je v prvem razredu lastnikov 46,5%.  

 

Med družinami v prvem razredu je najvišje število takih, ki prebivajo v stanovanju 

sorodnikov (32,4%). V petem razredu je takih družin 18,4%. Tudi med družinami v 

najemu je družin iz petega dohodkovnega razreda manj kot v ostalih dohodkovnih 

razredih (10,9%). Posledično to pomeni, da je stanovanjski položaj družin v prvem 
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dohodkovnem razredu slabši od družin v petem dohodkovnem razredu oziroma da je 

njihova stanovanjska situacija potencialno bolj tvegana.  

 

Več kot polovica družin, ki so najemniki, živijo v neprofitnem stanovanju in so neprofitni 

najemniki ali socialni upravičenci. Kategoriji sta združeni, ker je s Stanovanjskim 

zakonom iz leta 2003 (SZ-1, 2003). Slovenija ukinila socialna stanovanja, socialni 

upravičenci sedaj prebivajo v neprofitnih stanovanjih in prejemajo subvencije za 

najemnino. 

 

Anketirance  smo  spraševali  tudi o kvaliteti  prehrane. Med  njimi  jih slaba desetina 

(9,4 %) ocenjuje, da prehrana njihove družine ni ustrezna. Med družinami, ki se uvrščajo 

v prvi razred prejemnikov otroškega dodatka je delež tistih, ki ocenjujejo, da njihova 

prehrana ni ustrezna 13,2%, v drugem 11% in v tretjem 12,9%. V višjih razredih je delež 

tistih, ki so podali negativno oceno bistveno nižji. 

 

Podatki ankete ne nakazujejo bistvenih razlik med družinami, ki se uvrščajo v različne 

razrede otroškega dodatka. Večina anketirancev redno uživa sadje in zelenjavo. Vsak 

dan sadje in zelenjavo uživa kar 65,6% anketiranih družin. Delež družin, ki sadje in 

zelenjavo uživajo vsak dan med družinami, ki se uvrščajo v peti razred prejemnikov 

otroškega znaša skoraj 70%, dokaj visok (60%) pa je tudi med revnimi družinami, ki se 

uvrščajo v prvi razred otroškega dodatka. Verjetno je to pogojeno z dejstvom, da kar dve 

tretjini v anketo zajetih družin svojo prehrano dopolnjujejo s hrano, ki jo pridelajo sami. 

 

Meso, perutnino in ribe uživa vsak dan 26,9% anketirancev, pogosto od 3-4 krat na 

teden pa 23,6% oziroma 15,1% anketirancev. Navade pri prehrani z mesom, perutnino 

in ribami so zelo podobne v vseh petih dohodkovnih razredih. 

 

Večina otrok anketirancev (95,1% otrok) uživa vsaj tri obroke dnevno. Med revnimi 

družinami je njihov delež podoben in znaša 91,5%. Podatki iz ankete izvedene med 

otroci v anketo zajetih družin pa navkljub temu kažejo, da ima kar tretjina otrok dokaj 

nezdrave prehranske navade, saj jih zajtrk med tednom izpušča kar tretjina otrok. 
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Hrano v veliki meri ali v celoti kupuje 65,6% anketirancev. Toda kar 65,5% anketirancev 

v povprečju pa si pri preskrbi s prehrano pomaga tudi z lastno pridelavo. V največji meri 

33,4% le deloma; v veliki meri ali v celoti pa 13,2%. Polovica anketirancev (50,8%) del 

prehrane prejme od sorodnikov ali prijateljev, 16,2%  anketirancev pa od sosedov. 

Prehranske pakete humanitarnih organizacij prejema 7,2% anketirancev. 

 

Družine iz prvega razreda prejemnikov otroških dodatkov si v večji meri kot anketirane 

družine v povprečju pri preskrbi s hrano pomagajo z lastno pridelavo. V veliki meri ali v 

celoti si hrano z lastno predelavo priskrbi slaba petina družin prvega razreda 

prejemnikov otroškega dodatka (17,2%). Več pomoči pri prehrani kot družine v 

povprečju (16,2%) prejemajo tudi od sosedov (19,7%). Pomoč humanitarnih organizacij 

pri preskrbi s prehrano pri revnih družinah (16,9%) pa je več kot še enkrat večja kot v 

povprečju anketiranih družin (7,2%). Zanimivo pa je, da je pri revnih družinah značilno 

nižji delež pomoči, ki jo pri prehrani prejemajo od sorodnikov in prijateljev. Če pomoč od 

sorodnikov in prijateljev pri prehrani prejema kar 51% anketiranih družin, ta delež med 

revnimi družinami znaša le 44%. To stanje lahko pojasnimo z omrežji socialne opore 

revnih družin. Revne družine imajo revnejše sorodstvo in prijatelje, ki jim težje odstopajo 

prehrano, saj jo verjetno potrebujejo zase in za svoje družin.  

 

Dve tretjini anketirancev svoje zdravstveno stanje ocenjuje kot dobro ali zelo dobro, 

petina kot srednje in 10% kot slabo ali zelo slabo. Precej podobno ocenjujejo tudi 

zdravstveno stanje partnerja. 

 

Slabše svoje zdravstveno stanje in zdravstveno stanje partnerja ocenjujejo anketiranci, 

ki se uvrščajo v prvi razred prejemnikov otroških dodatkov. Da je slabo ali zelo slabo jih 

zase ocenjuje 14%, za partnerja pa celo 18%. Ta delež je kar 200% večji kot znaša 

ocena slabega zdravstvenega stanja partnerja za peti razred. 

 

Slaba petina anketirancev (18,8%) in njihovih partnerjev (19,4%) je pogosto bolnih ali pa 

imajo kronično bolezen. Med otroci ta delež znaša od 14% do 15%.  
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Najpogostejše bolezni med tistimi anketiranci, ki so pogosto bolni ali imajo kronično 

bolezen so kostnomišične (37,6%) in bolezni srca in ožilja (23,5%). Ker je bila večina 

anketirancev žensk, to pomeni, da je ta oblika obolevanja pri njih resnično izstopajoča. 

Še v večji meri to velja za anketirance, ki se uvrščajo v prvi razred prejemnikov otroških 

dodatkov, kjer kostnomišične bolezni predstavljajo kar 40% bolezni.  

 

Pri partnerjih je delež tistih, ki imajo kostnomišične bolezni (28,4%) in bolezni srca in 

ožilja (26,9%) bolj izenačena. Pri partnerjih so zelo pogosto prisotna tudi pljučna 

obolenja (13,4%).  

 

Podatki o pogostosti obiskovanja zdravnika kažejo, da največ anketirancev (tretjina) in 

njihovih partnerjev zdravnika obišče 1-2x na leto. Pogostost obiska je višja pri 

anketirankah, kot pri njihovih partnerjih. Pogostost obiskovanja zdravnika je višja pri 

anketirancih, ki se uvrščajo v prvi razred prejemnikov otroškega dodatka, medtem ko je 

slika pri njihovih partnerjih ravno obratna. 

 

V povprečju dopolnilno zdravstveno ni zavarovana kar desetina anketirancev in njihovih 

partnerjev. Bistveno slabša je slika pri anketirancih in njihovih partnerjih, ki sodijo v prvi 

razred prejemnikov otroškega dodatka. Dopolnilo zdravstveno zavarovana ni kar petina 

anketirancev in četrtina njihovih partnerjev. Z višino dohodkov sicer upada delež tistih, ki 

niso dopolnilno zdravstveno zavarovani. Vendar pa podatki iz ankete kažejo, da v celoti 

niso dopolnilno zdravstveno zavarovani niti tisti anketiranci in njihovi partnerji, ki sodijo 

med spodnji srednji sloj (peti razred prejemnikov otroškega dodatka). Glede na to, da 

dopolnilno zdravstveno zavarovanje pomeni pogoj za uživanje polnih zdravstvenih 

pravic (druga alternativa je neposredno doplačilo storitev) lahko govorimo o zelo 

visokem deležu nezavarovanih oseb. Sprememba zakona o zdravstvenem zavarovanju, 

je sicer oprostila plačila dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja najbolj socialno 

ogrožene (prejemnike DSP), vendar pa menimo, da problem nevključenosti v dopolnilno 

zdravstveno zavarovanje (za kar je razlog verjetno v velikem finančnem bremenu, ki ga 

le-ta predstavlja za družino), ostaja velik izziv za zdravstveno politiko. Pomeni namreč 
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omejen dostop vseh državljanov do vsega paketa z zakonom o zdravstvenem 

varstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju zagotovljenih pravic. 

 

Zdravstvene storitve za katere so anketiranci ali drugi člani družine v zadnjem letu še  

imeli dodatne zdravstvene izdatke so se v največji meri nanašali na zobozdravstvene 

storitve (36,5%) in doplačila za zdravstvene pripomočke (očala, slušni aparat, protezo ali 

zobni aparat (32,7%). Podatki kažejo, da ima bistveno manj družin z najnižjimi dohodki 

kot v povprečju ali med družinami, ki se uvrščajo v peti razred prejemnikov otroškega 

dodatka, izdatke za zobozdravnika in za zdravstvene pripomočke (očala, slušni aparat, 

proteze, zobni aparat). Predvidevamo lahko, da se manjši izdatki za te namene 

nedvomno odražajo tudi v stanju zobovja kot tudi v uspešnosti saniranja določenih 

zdravstvenih problemov (slabovidnost ipd.) 

 

Z našo raziskavo smo proučevali tudi omrežja socialne opore družin. S tem delom 

raziskave smo želeli pridobiti ustrezne informacije o dostopu družin do različnih vrst 

pomoči in s tem ugotoviti njihovo potencialno ogroženost. V raziskavi smo anketirance 

vprašali, da imenujejo osebe, na katere se obrnejo, ko potrebujejo določeno vrsto 

pomoči. Na ta način so bile izmerjene štiri razsežnosti socialne opore, in sicer druženje, 

emocionalna opora, večja materialna opora ter manjša materialna opora, kamor sodita 

tudi finančna opora in opora v primeru bolezni.  

 

Raziskovanje socialnih opor družin z otroškimi dodatki od prvega do vključno petega 

razreda otroškega dodatka je pokazalo, da med različnimi razredi otroškega dodatka v 

splošnem ni bistveno pomembnih razlik v velikosti oziroma obsegu omrežja posameznih 

opor.  

 
Če primerjamo podatke, ki so bili pridobljeni v raziskavi iz leta 2002 s podatki o 

socialnem položaju družin z otroki iz leta 2008, ugotovimo, da je obseg omrežij družin z 

otroki po posameznih vrstah opore podoben, ponekje celo večji. Obe raziskavi sta 

pokazali, da imajo ljudje največ oseb (okoli 4) v svojem omrežju druženja, medtem ko je 

pri omrežjih ostalih oblik opor teh oseb manj, praviloma med 1 in 2. Za druženje je torej 

značilno, da ljudje navajajo skoraj dvakrat več ljudi v primerjavi z ostalimi vrstami opore. 
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Gre tudi za naravo opore, ki po svoji vsebini ni tako zahtevna kot so morda ostale vrste 

opor.  

 

Načeloma pa velja, da imajo osebe iz prvega razreda otroškega dodatka nekoliko 

manjše omrežje posamezne opore v primerjavi z osebami iz petega razreda, razen v 

primeru konkretne materialne podpore, ki so jo prejeli v preteklem letu. V tem primeru je 

obseg omrežja ravno obraten, kar pomeni, da so osebe iz prvega razreda otroškega 

dodatka prejele tovrstno podporo od nekoliko več oseb. Gre za konkretno pomoč, v 

materialu ali denarju in za zelo specifično vrsto pomoči, ki jo velja obravnavati ločeno od 

ostalih vrst opore. Specifična je tudi zato, ker se jo je poslužila le približno tretjina 

anketiranih, medtem ko se je ostalih vrst opor posluževalo bistveno več anketirancev 

(čez 90 %).  

 
Primerjava sestave posameznih vrst opor je pokazala, da gre v primeru bolezni in 

konkretne materialne popore za izrazito sorodniško vrsto omrežja, saj se anketiranci v 

teh primerih obračajo predvsem na sorodnike in ne toliko na prijatelje, sosede in 

podobno. Oporo v primeru bolezni nudijo predvsem partner, starši in otroci. Starši in 

drugi sorodniki, kot ponudniki opore, so izredno pomembni tudi pri nudenju varstva za 

otroke.  

 

Materialno podporo (material ali denar) pa so anketiranci v zadnjem letu prejeli 

predvsem od svojih staršev in drugih sorodnikov. Sosedje, kot ponudniki opore, so 

pomemben člen tega omrežja v primeru zagotavljanja manjše materialne opore 

(izposoja kakšne stvari, pomoč pri manjših hišnih opravilih), kar do neke mere narekuje 

že sama narava opore. 

 

Po emocionalno oporo se anketiranci najpogosteje obrnejo na prijatelje in partnerje. 

Prijatelji so pretežno ženske, medtem ko so partnerji moški. V raziskavi iz leta 2002 se 

je izkazalo, da emocionalno oporo nudijo predvsem ženske, vendar pa moramo v našem 

primeru upoštevati, da je velika večina anketirancev žensk, kar pomeni, da se obračajo 

na svoje moške partnerje. Poleg emocionalne opore, so partnerji pomemben vir opore 

tudi v primeru bolezni, kar je razvidno tudi iz prejšnjega grafa. Prijatelji se kot pomemben 
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vir opore pojavljajo pri manjši materialni opori,emocionalni opori, predvsem pa pri 

druženju.  

 

Primerjava obsega omrežij socialne opore za osebe iz prvega razreda otroškega 

dodatka je v primerjavi z osebami iz petega razreda otroškega dodatka kaže, da je v 

večini primerov obseg različnih omrežij socialne opore manjši za osebe iz prvega 

razreda otroškega dodatka. To pomeni da so tisti člani, ki tvorijo omrežje bistveno bolj 

obremenjeni. To ugotovitev lahko podkrepimo tudi s podatki o iskanju formalnih oblike 

podpore (centrih za socialno delo ali pri drugih organizacijah). Naša raziskava je 

pokazala, da tovrstno pomoč poišče le malo oseb (manj kot 20 %). Zato enega izmed 

izzivov socialne politike prav gotovo vidimo v krepitvi vloge različnih organizacij, ki bi z 

ustreznim programom razvijale ukrepe za krepitev posameznika in njegovih družinskih 

članov v obliki svetovanja in opremljanja z znanji in veščinami za večje socialno 

vključevanje.  

Del naše raziskave je bilo tudi proučevanje prostega časa anketirancev in članov njihove 

družine. Rezultati kažejo, da je večina anketirancev zadovoljna s kvaliteto preživljanja 

prostega časa. Le 7,5% anketirancev meni, da prosti čas preživljajo nekvalitetno.  

Medtem, ko ga nekvalitetno preživlja 40% anketirancev iz revnih družin, jih v petem 

dohodkovnem razredu nekakovostno preživlja prosti čas 29%.  

Največ anketirancev preživlja prosti čas pasivno, saj ga 90% nameni gledanju TV in 

poslušanju radia, 75% pa  zabavi in druženju, kot so obiski prijateljev in lokalov. Večina 

žensk oziroma mater opravlja gospodinjska opravila (90%), se ukvarja z otroki in jim 

pomaga pri šolskih obveznostih (79,7%).  Več kot polovica (60,9%) jih dela na vrtu 

(največ v strnjenih in razpršenih podeželskih naseljih), skoraj polovica anketirancev pa 

opravlja različna hišna popravila.   

Delež anketirancev, ki se kulturno udejstvujejo (obisk kina, gledališča, muzeja, koncerta 

zabavne glasbe) znaša zgolj 25%, najmanj takšnih je v razpršenih podeželskih naseljih. 

Večji je delež tistih, ki se ukvarjajo s športom (40%), največ v mestih z več kot 50000 

prebivalci in najmanj v razpršenih podeželskih  naseljih.   
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Le 6,6% anketirancev, med njimi 2,2% žensk in 11% moških, se v prostem času ukvarja 

s plačanimi dejavnostmi, vključno z dopolnilnim delom. Največji delež tistih, ki opravljajo 

dopolnilno delo je med prejemniki otroškega dodatka v petem dohodkovnem razredu 

(10%). V najbolj revnih družinah se z dopolnilnim delom ukvarja 8% anketirancev. 

Čeprav skoraj 50% anketirancev meni, da bi dodatno delo za zaslužek lahko izboljšalo 

njihove materialne razmere, majhen delež aktivnih lahko pojasnimo s pomanjkanjem 

priložnosti za to v okolju v katerem, anketiranci živijo.  

Pretežna večina anketirancev se v prostem času ne izobražuje in ne usposablja, kljub 

temu, da jih 47,2%  meni, da bi izobraževanje in prekvalifikacija pozitivno vplivali na 

izboljšanje njihovih življenjskih razmer. V času izvajanja anketiranja, se je šolalo le 8% 

anketiranih žensk in manj kot 4% moških.  

Prostovoljnemu delu in pomoči drugim namenja svoj prosti čas slaba tretjina 

anketirancev (29,5%). Večina anketirancev prostovoljnemu delu ne pripisuje večjega 

pomena, saj je skoraj polovica anketirancev izjavila, da tej dejavnosti ne bi namenila 

svojega prostega časa.  

Večina anketirancev (64,4%)  meni, da preživi s svojo družino dovolj prostega časa. 

61% anketirancev si lahko privošči tudi, da s celo družino preživijo enotedenske 

počitnice. Takih, ki te možnosti nimajo pa je kar 39%. Kar tretjina staršev (32,5%) je 

odgovorila tudi, da enotedenskih plačanih počitnic ne more zagotoviti niti svojim 

otrokom.   

 

Očitno se morajo revne družine bolj omejevati pri izdatkih za šport, druženje in 

preživljanje skupnih letnih dopustov, saj so glede tega največje razlike med družinami iz 

prvega in petega dohodkovnega razreda. Tako se v prostem času 61% anketiranih iz 

revnih družinah druži s prijatelji in obiskuje lokale, v petem je takšnih 82% anketirancev. 

V prvem dohodkovnem razredu se ukvarja s športnimi aktivnostmi 24% vprašanih, v 

petem pa 47%. Delež družin, ki lahko preživijo skupaj enotedenske počitnice (ne pri 

sorodnikih) je v petem  dohodkovnem razredu 64%, v prvem pa 47%.  
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Z raziskavo smo ugotovili, da otroci anketirancev večino prostega časa preživijo  na 

podoben način kot otroci, ki so bili zajeti v drugih socioloških raziskavah. Po izjavah  

velike večine staršev se v prostem času njihovi otroci največ družijo s prijatelji, gledajo 

televizijo in poslušajo radio ter surfajo po internetu. 66% staršev pravi, da se njihovi 

otroci ukvarjajo s športnimi aktivnostmi, 40%  pa da  se kulturno udejstvujejo (obisk kina, 

gledališča, muzeja, koncerta zabavne glasbe).  

Dobra polovica staršev (57 %) je navedla, da se otroci  izobražujejo in usposabljajo.  

Otroci staršev iz petega dohodkovnega razreda nekoliko več prostega časa  namenijo 

izobraževanju in usposabljanju, surfanju po internetu, športnim aktivnostim, več se jih 

tudi kulturno udejstvuje. Te dejavnosti  vsekakor zahtevajo od družine več izdatkov.  

V raziskavi smo ugotavljali tudi, kako anketirane osebe subjektivno doživljajo svoje 

trenutne življenjske razmere. V povprečju anketiranci svoje trenutne razmere doživljajo 

kot dobre (40%). Da živijo zelo slabo jih ocenjuje 4,6%, slabo pa 8,6%.  Primerjava med 

anketiranci iz prvega in petega dohodkovnega razreda pokaže, da v prvem 

dohodkovnem  razredu živi zelo slabo 15,5% anketiranih, v petem dohodkovnem 

razredu pa le 1,4%. V obeh dohodkovnih razredih pa zelo malo ljudi živi zelo dobro, v  

najbolj revnih družinah zelo dobro živi 1,4%, v petem dohodkovnem razredu pa 2% 

vprašanih.  

 
Desetina staršev meni, da njihovi otroci doživljajo razmere, v katerih živijo, kot zelo 

slabe (1,4%) in slabe (8%). Iz najrevnejših družin (prvi dohodkovni razred) tako meni kar 

16% staršev, v petem dohodkovnem razredu le 0,7% staršev.    

Velika večina anketirancev je zadovoljnih s seboj. Za trenutne življenjske razmere, v 

katerih se nahajajo, velika večina (94,1%) ne vidi razloga v lastni krivdi, saj jih 65% 

meni, da niso imeli prave priložnosti, 55%  ni imela sreče v življenju, 55% pa se jih ni 

imelo možnosti šolati, medtem ko jih 71% meni, da so drugi imeli boljše izhodiščne 

pogoje. V prvem dohodkovnem razredu jih  91% meni, da niso imeli prave priložnosti,  v 

petem pa 44%.  
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Največ anketirancev (77%) razlog za trenutne zelo slabe ali slabe življenjske razmere 

pripisuje prenizkim plačam, tretjina anketirancev (31,6%) brezposelnosti, 13,2% nizkim 

pokojninam (nizek delež je posledica dejstva, da je  med anketiranimi osebami bilo le 

10% upokojenih). Nizko plačo kot ključni razlog za slabe življenjske razmere  je  navedlo 

62% anketirancev iz prvega dohodkovnega razreda in 82% iz petega.  

Rezultati raziskave so pokazali, da se skoraj 70% anketirancev počuti najbolj 

prikrajšanih pri denarju, materialnih dobrinah in glede zaposlitve. Večjo prikrajšanost 

občutijo tudi na področju zdravja in stanovanjskih razmer. Pri zdravju je prikrajšanih 28% 

revnih družin, v srednjem razredu pa 16%. Glede ocene o prikrajšanosti pri 

stanovanjskih razmerah pa med prvim (28%) in petim dohodkovnim razredom (22%)  ni 

večjih razlik.  

 

Velika večina anketirancev (82%) ima občutek, da lahko izboljša svoje življenje.  Čeprav 

velika večina anketirancev (91%) meni, da se ne da nič storiti za izboljšanje njihovega 

življenja, po mnenju približno polovice anketirancev bi k temu prispevala zaposlitev 

oziroma prezaposlitev, dodatno delo za zaslužek in izobraževanje in prekvalifikacija. 

Tretjina jih meni, da bi k boljšemu življenju pripomogla osamosvojitev otrok, za 13% 

vprašanih preselitev v drug kraj, za 8% pa sprememba zakonskega stanu (razveza, 

poroka).  

 

Sklenemo lahko, da pri najrevnejših družinah (prvi razred otroškega dodatka) obstaja 

več vzrokov, ki pogojujejo socialno izključenost: nizki dohodki, višji deleži brezposelnih, 

nižja stopnja dosežene izobrazbe, bolj tvegane oblike zaposlitve. Posledično se to 

odraža v strukturi porabe dohodkov - v večjih  mesečnih izdatkih za nujne življenjske 

potrebe, pogostih omejitvah izdatkov, slabši prehrani,  slabših stanovanjskih razmerah, 

slabšem zdravstvenem stanju ter slabši kvaliteti preživljanja prostega časa, kot tudi v 

subjektivni percepciji vzrokov za trenutne življenjske razmere.  

 

Plača, nadomestila in drugi prejemki v prvem razredu predstavljajo le 13% vseh 

prihodkov. Kar 16,7% vseh prihodkov predstavljajo socialne pomoči, pri čemer otroški 

dodatki še niso všteti. Z skupnimi dohodki manj kot 800 EUR mesečno (povprečna neto 
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plača v letu 2007 je znašala 834,5 EUR) živi 60% družin iz prvega dohodkovnega 

razreda. Med družinami/gospodinjstvi, ki sodijo v prvi dohodkovni razred je takšnih, ki 

imajo pet ali več članov 35,2% družin/gospodinjstev, kar 31,9% pa je enostarševskih 

družin, stopnja tveganje revščine katerih je več kot še enkrat večja kot med vsemi 

družinami z otroki. Med družinami prvega dohodkovnega razreda delež tistih, ki menijo, 

da s svojimi dohodki shajajo težko ali zelo težko znaša kar 56,3%. Med ženskami v 

prvem dohodkovnem razredu jih je zaposlenih le okrog 37%, med moškimi pa 46%. Med 

moškimi je delež tistih, ki imajo nižje stopnje izobrazbe, dokončano poklicno šolo ali 

manj 63,3% pri ženskah pa 52,4%.  

 

Revne družine imajo večji delež izdatkov za hrano, najemnine za stanovanje, 

stanovanjske stroške (elektriko, plin, vodo). Revne družine se morajo bistveno pogosteje 

omejevati skorajda pri vseh izdatkih, še zlasti pa pri izdatkih za rekreacijo in šport, hobije 

ter za počitnice (skoraj 60% družin). Bistveno pogosteje kot v povprečju se morajo 

omejevati tudi pri izdelkih za osebno higieno, za zdravila in zdravstvene pripomočke.  

 

Med družinami, ki se uvrščajo v prvi razred prejemnikov otroškega dodatka je delež 

tistih, ki ocenjujejo, da njihova prehrana ni ustrezna znaša 13,2%.  

 

Slabše stanovanjske razmere pri najrevnejši družinah se kažejo predvsem v tem, da ima 

kar 18% družin zaradi previsokih tekočih obratovalnih stroškov hude ali zelo hude 

težave; kar 12,7% jih živi v stanovanjih brez osnovnih higienskih pogojev bivanja, njihov 

stanovanjski status pa je bolj negotov od ostalih, saj kar 32,4% teh družin prebiva v 

stanovanjih sorodnikov. 

 

Da je njihovo zdravstveno stanje slabo ali zelo slabo zase ocenjuje 14% anketirank iz 

prvega razreda prejemnikov otroških dodatkov, za partnerja pa celo 18%. Ta delež je 

kar 200% večji kot znaša ocena slabega zdravstvenega stanja partnerja za peti razred. 

 

Bistveno manj družin z najnižjimi dohodki kot v povprečju ima izdatke za zobozdravnika 

in za zdravstvene pripomočke (očala, slušni aparat, proteze, zobni aparat). 
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Predvidevamo lahko, da se manjši izdatki za te namene nedvomno odražajo tudi v 

stanju zobovja kot tudi v uspešnosti saniranja določenih zdravstvenih problemov 

(slabovidnost ipd.) 

 

Obseg omrežij socialne opore, ki jih imajo osebe iz prvega razreda otroškega dodatka 

majnjši kot v povprečju. To pomeni da so tisti člani, ki tvorijo omrežje bistveno bolj 

obremenjeni.  

 

Po izjavah anketirancev samih jih kar 15,5% anketiranih ocenjuje, da  živijo zelo slabo in 

zelo slabo. Desetina staršev iz najrevnejših družin pa meni, da tudi njihovi otroci 

doživljajo razmere, v katerih živijo, kot slabe oziroma zelo slabe. 

 

Kljub temu tem ugotovitvam pa lahko zaključimo, da imajo ključno vlogo pri izboljševanju 

socialnega položaja najrevnejših družin socialni transferji in subvencije storitev 

(brezplačni vrtci, šolska prehrana, prevozi, subvencije najemnin). V Sloveniji socialni 

transferji zmanjšujejo stopnjo tveganja revščine družin z otroki za polovico. Glede na 

učinek teh ukrepov se tako Slovenija uvršča med države, ki se najučinkoviteje 

spopadajo z revščino. Največji vpliv na zmanjševanje stopnje revščine teh družin imajo 

družinski prejemki, med njimi zlasti otroški dodatek.  

 

Vendar pa so socialni transferji ter ugodnejše subvencije storitev usmerjene predvsem k 

najrevnejšim (prvi razred otroških dodatkov), kjer se te oblike pomoči kumulirajo, 

medtem ko je obseg teh pomoči, kot kažejo tudi naši podatki, za drugi in vse nadaljnje 

razrede bistveno manjši (v prvem razredu otroškega dodatka socialne pomoči 

predstavljajo 16,7% vseh prihodkov, v drugem 7,5%, v tretjem 3,1%, v četrtem 2,0% in v 

petem 1,2%). Posledično to pomeni tudi nevarnost pasti revščine, ko se lahko družine v 

višjih razredih znajdejo v slabšem položaju kot formalno najrevnejše družine. 

 

V raziskavi pa nas je kljub vsemu presenetilo, da se pri indikatorji socialnega položaja, ki 

smo jih spremljali z našo raziskavo izkazujejo manjše razlike med dohodkovnimi razredi 

kot smo jih pričakovali. Dejstvo je, da so razlike v dohodkih med prvim in petim 
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razredom prejemnikov otroškega dodatka relativno majhne, zlasti če upoštevamo 

celoten učinek socialnih transferjev in subvencij, ki so jih deležne najrevnejše družine.  

Ob tem, ko je Slovenija vodila izredno uspešno socialno politiko v odnosu do 

najrevnejših, so zaskrbljujoče majhne razlike v plačah srednjega, zlasti spodnjega 

srednjega razreda19 ( npr. bruto razlika med prvim in petim tarifnim razredom izhodiščnih 

plač za zasebni sektor po kolektivni pogodbi je maja 2008 bila le 172,50 EUR, glej tudi 

graf v opombi). Zato niso presenetljive ocene, ki smo jih v naši anketi dobili med 

anketiranci. Kar 77% jih je navedlo, da so nizke plače največji razlog za trenutne slabe 

življenjske razmere njih in njihovih družin. Med njimi jih je navedlo ta razlog kar 82% 

anketirancev iz petega razreda prejemnikov otroških dodatkov. 

 

Zaključki ocen otrok o njihovem položaju 

 

V našo raziskavo smo dodatno vključili tudi poseben vprašalnik za otroke o subjektivni 

percepciji njihovega lastnega položaja. Podatki, ki smo jih pridobili s to anketo kažejo, da 

otroci ocenjujejo, da so v šoli relativno uspešni. Le 2,9% jih ocenjuje, da so v slabši 

polovici učencev. 

 

                                                 
19

  Takšne zaključke nam lahko potrjuje tudi spodnji 

graf.

Delež  prejemnikov plač  po razredih v razmerju do 

povpreč ne bruto plač e, s eptember 2006, 2007
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Kadar potrebujejo pomoč so v večini primerov le-te deležni tako s strani učiteljev kot s 

strani sovrstnikov. 55,8% jih meni, da so te podpore deležni vedno, 33,3% pa pogosto. 

Le 5,1% otrok je mnenja, da so podpore deležni le redko.  

 

V šoli se večina otrok dobro počuti in imajo tudi veliko prijateljev. Le 2,9% otrok je takih, 

ki nimajo  nobenega dobrega prijatelja ali prijateljice. Posledično so tudi neprijetne 

izkušnje v šoli redke. Večina otrok v šoli ne doživlja neprijetnih izkušenj, manjši delež te 

doživlja občasno, delež tistih, ki te izkušnje doživljajo bolj pogosto pa je majhen okrog 2 

do 3% otrok.  

 

Glede nasilja v šoli je 80% otrok odgovorilo, da se jim nikoli ne dogaja, da bi jih kdo 

udaril ali drugače prizadel, 18% otrokom se to dogaja občasno, 2,1% otrok vsaj enkrat 

na mesec, eden (0,7%) je odgovoril, da se mu to zgodi enkrat na teden, dvema 

učencema (1,4%) pa se to dogaja skoraj vsak dan. Večina otrok (71,2%) odgovarja, da 

niso nikoli udarili drugega otroka oziroma bili prisotni, ko je to počel nekdo od njihovih 

prijateljev. 23% otrok je odgovorilo, da to počnejo občasno, 2,9% otrok vsaj enkrat na 

mesec, vsaj enkrat na teden in skoraj vsak dan pa 1,4% otrok.   

 

Zanimivo je, da podatki kažejo, da so glede na odgovore otroci bolj pogosto sami 

povzročitelji psihičnega in fizičnega nasilja, kot pa ga sami občutijo. Otroci tako nekoliko 

bolj pogosto odgovarjajo, da se norčujejo iz drugih ali, da so nekoga udarili oziroma bili 

takrat prisotni, kot pa obratno, da bi takšno norčevanje in nasilje sami občutili.  

 

Pri poklicnih aspiracijah otrok jih velika večina že ve kakšen poklic bi želeli opravljati in 

prav tako kot njihovi starši menijo, da je njihova poklicna želja uresničljiva.  

 

Splošna ugotovitev, ki jo rezultati nakazujejo, je, da otroci svojih vsakdanjih okolij ne 

dojemajo kot grožnje, ampak se v njih počutijo zelo varne. To velja predvsem za njihov 

dom ( 98,6%) in šolo (97,8%), pa tudi za sosesko (99,3%) v kateri živijo.  

 

Otroci prav tako izražajo visoke stopnje razumevanja s strani staršev, kot tudi njihovo 
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pripravljenost za pogovor z njimi. Zanimivo pa je, da obstajajo razlike med kvaliteto 

razumevanja otrok z mamami in očeti, pri čemer se otroci občutno bolje razumejo s 

svojimi mamami. Podobno lahko ugotovimo za čas, ki si ga starši vzamejo za pogovor z 

otroki – očetje imajo tega časa manj. Iz tega logično sledi, da se otroci, ko se znajdejo v 

položaju, ki ga dojemajo kot zaskrbljujočega v večji meri obračajo na mame, in ne toliko 

na očete. Otroci svoj dom kot njihovo primarno življenjsko okolje, dojemajo kot okolje, 

kjer lahko razvijajo kvalitetne in nekonfliktne odnose v družini. 

 

Ko pa so otroci zaskrbljeni, se poleg staršev, najpogosteje zatečejo k pogovoru s 

prijateljem. Takih je kar 89,1%.  

 

Splošna ocena zdravstvenega stanja otrok kaže, da večina izprašanih otrok in 

mladostnikov v splošnem nima zdravstvenih težav. Otroci so v splošnem veseli in 

zadovoljni sami s seboj. Podatki kažejo, da je dobra polovica otrok v celoti a li delno 

zadovoljna s svojim videzom (86,9%). S svojim videzom ni preveč ali sploh zadovoljnih 

13% otrok. 

   

Glede zdravstvenih težav pa velja opozoriti, da se kljub temu psihosomatski simptomi 

med otroci pojavljajo, vendar občasno. Otroci imajo v največji meri težave z glavobolom 

(60%), sledi utrujenost v šoli (49,6%) in bolečine v trebuhu (48,2%). V primerjavi s 

podatki HBSC študije opažamo, da se pri anketirani populaciji psihosomatski simptomi 

pojavljajo bolj pogosto kot pa pri širši populaciji zajeti v študijo HBSC (Jeriček in drugi, 

2007). 

 

Pri tem bi poudarili, da bi bilo potrebno posebno pozornost in pomoč nameniti tistim 

otrokom, ki vsak dan slabo spijo (3,6%), so dnevno utrujeni v šoli (7,1%), imajo težave z 

glavobolom (1,4%) in občutijo stres vsak dan (1,4%).  

 

Glede prehranjevalnih navad smo prišli do podobnih zaključkov kot v HBSC študiji, da 

so prehranjevalne navade otrok in mladostnikov bolj redne in zdrave ob vikendih, kot pa 

čez teden, kar je verjetno povezano s pomanjkanjem časa. Največji problem predstavlja 
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izpuščanje zajtrka med tednom, saj naši podatki tako kot podatki HBSC študije kažejo, 

da kar tretjina otrok med tednom nikoli ne zajtrkuje.    

 

Glede zdrave prehrane podatki kažejo, da otroci in mladostniki še vedno ne uživajo 

sadja in zelenjave vsak dan ali večkrat na dan, takšnih je le okrog 40% otrok. Njihovi 

starši pa nasprotno trdijo, da 89% njihovih otrok uživa sveže sadje in zelenjavo vsaj 

enkrat dnevno.  

 

Podobno se razhajajo tudi ocene staršev in otrok o uživanju mesa, perutnine in rib. Da   

njihovi otroci vsak dan uživajo meso, perutnino ali ribe je trdila slaba polovica (47,3%) 

anketiranih staršev. Njihovi otroci pa so izjavili, da vsak dan uživa meso le slaba tretjina 

otrok (29,8%), dobra polovica pa jih je trdila, da uživajo meso, perutnino in ribe nekajkrat 

na teden (56,7%). 

 

Zaskrbljujoče pri prehrani otroka pa je, da relativno pogosto uživajo sladkarije, saj jih 

skoraj tretjina  sladkarije uživa vsak dan ali večkrat dnevno. 

 

Če primerjamo naše podatke s podatki za širšo populacijo vključeno v HBSC študijo 

ugotavljamo, da imajo anketirani otroci slabše in manj zdrave prehranjevalne navade. V 

manjši meri uživajo sadje in zelenjavo ter v večji meri sladkarije. Podobno kot pri HBSC 

študiji bi lahko pri tem našli povezavo z nižjim socialno ekonomskim statusom 

anketiranih otrok (Jeriček in drugi, 2007).     

 

Kar zadeva telesno aktivnost le okrog 15% otrok in mladostnikov izpolnjuje za njihovo 

starost priporočena merila telesne dejavnosti, to je vsaj eno uro skupaj vsak dan. V 

primerjavi z HBSC študijo se tudi tukaj pokažejo razlike in sicer, populacija zajeta v našo 

raziskavo je v splošnem manj telesno aktivna kot populacija zajeta v HBSC študijo. 

 

Uživanje tobaka in alkohola je med izprašano populacijo dokaj razširjeno. Tobak je 

poskusila skoraj tretjina izprašanih, od teh jih slaba tretjina tobak uživa vsak dan. Delež 

otrok, ki so že poskusili alkohol je večji kot pri tobaku, saj je alkohol že poskusilo skoraj 
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80% izprašanih. Mladi alkohol večinoma uživajo ob redkih priložnostih nekajkrat na leto, 

zaskrbljujoče pa je, da kar 17% izprašanih otrok redno oz. vsaj enkrat na teden uživa 

pivo, ki je med otroci najbolj razširjena alkoholna pijača.  

 

XXI. PREDLOGI ZA UKREPANJE 

 

Ključni pogoj za učinkovitejše reševanje problema revščine in socialne izključenosti je 

zaposlitev oziroma zmanjševanje brezposelnosti in ustrezno plačilo za opravljeno delo. 

Ne glede na to, da je velik del tistih prejemnikov otroškega dodatka, ki sodijo v prvi 

razred brezposelen, med njimi obstaja del (tretjina žensk in skoraj polovica moških),  ki 

je zaposlen in pri katerih je vzrok njihovega slabega socialnega položaja prav v nizkih 

plačah. Še toliko bolj to velja, za tiste družine, ki sodijo v višje razrede otroškega 

dodatka, saj skoraj polovica anketirancev izjavlja, da s svojim dohodki shajajo težko ali 

zelo težko. Vse več ljudi prejema tako nizke dohodke, da z njimi sebi in svoji družini ne 

morejo zagotoviti ustrezne socialne varnosti. Zato bi bile: 

 

• potrebne spremembe dohodkovne politike, ki bi zagotovile višjo raven minimalne in 

izhodiščne plače in omogočile sodelovanje zaposlenih v delitvi dobička.    

Socialni transferji in subvencije plačil storitev predstavljajo zelo učinkovite mehanizme 

zmanjševanja revščine in socialne izključenosti za najrevnejše. Ker pa je upravičenost 

do nekaterih prejemkov20 povezana s prejemanjem denarne socialne pomoči, 

koordinacije in pregleda nad vsemi prejemki pa ni, se lahko zgodi, da prihaja pri 

upravičencih z najnižjimi dohodki do kumulacije pomoči na eni strani, osebe in družine, 

ki so tik nad mejo revščine pa se lahko znajdejo v manj ugodnem položaju, kot tisti, ki jih 

družba prepozna za revne. Zato bi bilo potrebno: 

• vzpostaviti enotno vstopno točko v sistem socialnih pomoči ter zagotoviti celosten 

in pregleden sistem vseh prejemkov (socialnih pomoči in subvencij), ki jih 

prejema posameznik oziroma družina. 

                                                 
20

 dodatek za najemnino, brezplačna kosila v šoli, 100% subvencija cene vrtca, višja republiška štipendija 
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• zagotoviti enotno lestvico za ugotavljanje upravičenosti do socialnih transferjev z 

razponi mej dohodkov za različne pravice, ki bi zagotavljala bolj postopen prehod 

med dohodkovnimi razredi in stimulirala lastno aktivnost (delo) pri reševanju 

socialnega položaja.  

Večina socialnih prejemkov sicer zmanjšuje socialno ogroženost, vendar je njihov vpliv 

omejen. Predstavljajo namreč pasivne oblike pomoči. Kot vzroki za to, da posamezniki 

ali družine postanejo revni večplastni, morajo biti ukrepi, ki žele zmanjšati revščino 

vzpostavljeni na različnih področjih in kooordinirani med seboj. Načini spopadanja s 

problemom revščine bi moral biti zastavljen širše kot v preteklosti, v smeri zmanjševanja 

vseh oblik socialne izključenosti in z vzpostavljanjem učinkovitih mehanizmov za 

aktivnejše vključevanje revnih družin v reševanje njihovega problema. Zato bi bilo 

potrebno zagotoviti: 

• razvoj socialnega podjetništva, ki bi lahko vključili v delo velik del populacije (tudi 

prejemnikov DSP), ki zaradi svojih osebnostnih značilnosti ali drugih objektivnih 

razlogov (slaba izobrazba, bolezen, invalidnost...) niso primerni za vključitev na trg 

dela. Potrebno bi bilo razviti nove oblike dela  (delo s krajšim delovnim časom v 

socialnih podjetjih, delo na domu...) kjer bi tako zaposlenim plačilo za delo 

predstavljalo stimulacijo k prejeti denarni socialni pomoči.. 

• širšo vključenost v ukrepe aktivne politike zaposlovanja s poudarkom na 

izobraževanju, prekvalifikacijah in dokvalifikacijah. 

Potrebno pa bi bilo vzpostaviti tudi sistem, v katerem bi bile sistematično povezane vse 

službe in nevladne organizacije, ki se ukvarjajo z reševanjem revnih in  bi s svojim 

delovanjem zagotavljale celostno obravnavo socialno ogroženega primera. Kot so 

pokazale nekatere raziskave21 namreč obstaja del revne populacije, ki ni vključen v 

sisteme pomoči družbe, ker jih družba, zaradi različnih razlogov (kot so nepoznavanje 

terena, revni sami nimajo informacij o svojih pravicah,...) ne zazna. Zato bi bilo potrebno: 

                                                 
21

 Analiza revščine in socialne izključenosti družin z otroki-obraz revščine, IRSSV-Otroška opazovalnica, 2008 
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• določiti uradnega nosilca koordinacije dela med vsemi organizacijami, ki 

zagotavljajo pomoč socialno ogroženim (RK; Karitas, občine, nevladne 

organizacije). Zgolj vodeno timsko delo in povezanost vseh podsistemov 

omogoča optimalno delovanje in hitrejše pri reševanju socialne problematike 

revnih.  

• zagotoviti sistemsko sofinanciranje nevladnih organizacij, predvsem pri 

koordinaciji dela prostovoljcev (plačilo koordinatorjev prostovoljcev) in  

nadomestilo plačila davka za dodeljene pomoči.  

 

Stanovanje je poleg zdravja in materialnega položaja družin in vseh njenih članov 

osnovna potreba in tudi pravica družin. Varno in ustrezno bivanje je podlaga za 

normalno funkcioniranje vsakega posameznika in družine v vsakdanjem življenju in 

predstavlja eno od pomembnih podlag za normalen razvoj otrok. Raziskava je 

pokazala, da imajo naši anketiranci velike težave pri reševanju stanovanjskega 

vprašanja in pri prenovi stanovanj. Zato bi bilo potrebno : 

 

• zagotoviti ugodna posojila z nižjimi obrestnimi merami in, kadar je to potrebno, 

z odlogom plačila. Kadar je situacija na kreditnem trgu neugodna, lahko tudi 

država in lokalne skupnosti prek stanovanjskih skladov ponudijo ugodnejša 

posojila od bank.  

• nadaljevati s subvencioniranjem najemnin in razmisliti o tem, da je najemnina 

tudi v nekaterih novejših neprofitnih stanovanjih previsoka .22 

• pri prenovi stanovanj je poleg ugodnih posojil možno pomagati tudi z 

nepovratnimi pomočmi družinam (npr. za ureditev sanitarij, za zaščito proti 

vlagi in toplotnim izgubam, da popravilo napeljav in podobno). Ne nazadnje 

gre za preventivne ukrepe, saj se slabi stanovanjski pogoji odražajo v slabšem 

zdravju.  

• zagotoviti davčne olajšave za nakup stanovanja in za plačilo najemnin ter za 

                                                 
22

 za družine, ki jim je edini dohodek denarna socialna pomoč in otroški dodatek je previsoka tudi po 80% 

subvenciji najemnine.  
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stroške večje prenove stanovanj.23  

• zagotoviti pomoč pri zagotavljanju stanovanja: Poleg povečevanja sklada 

neprofitnih stanovanj je smotrno spodbujati delodajalce, da zagotavljajo 

stanovanje svojim zaposlenim. Država in občine so le do določene mere 

sposobne zagotavljati stanovanja, zato pa lahko prek akcije »Družini prijazno 

podjetje« in na druge načine motivirajo podjetja k tovrstnim aktivnostim. 

• zagotoviti zamenjavo stanovanj, kar je lahko aktualno predvsem v 

večstanovanjskih stavbah, v katerih starejše osebe živijo v višjih nadstropjih 

ali pa pri starostnikih, ki jim vzdrževanje večjega stanovanja predstavlja 

finančni problem ali pa problem čiščenja.  

• okrepiti nadzor nad oderuškimi najemninami, nad stanjem najemnih stanovanj 

(vlaga, svetloba, zidovi, pohištvo) in ne nazadnje nad kršitvami zasebnosti 

stanovalcev v najemnih stanovanjih.  

• urediti infrastrukturo: V tem primeru gre za pomoč, ki morda ne sodi 

neposredno v stanovanjsko politiko, posredno pa vpliva na kakovost življenja. 

Najprej je potrebno pri načrtovanju novih sosesk in javnih površin obvezno 

upoštevati prostor za igro otrok. Poleg tega naj bodo soseske zasnovane 

tako, da omogočajo razvoj infrastrukture v smislu servisov za pomoč družinam 

in njihovo lažje vsakdanje življenje.  

 

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje pomeni pogoj za uživanje polnih zdravstvenih 

pravic (druga alternativa je neposredno doplačilo storitev). Sprememba zakona o 

zdravstvenem zavarovanju je sicer oprostila plačila dopolnilnega zdravstvenega 

zavarovanja najbolj socialno ogrožene (prejemnike DSP). Problem pa ostaja 

nevključenosti kar 10% anketirancev v dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Razlog je 

verjetno v velikem finančnem bremenu, ki ga le-ta predstavlja za družino. Zato bi bilo 

potrebno: 

 

                                                 
23

 Iz Donnerjevega pregleda ukrepov je razvidno, da je v večini evropskih držav nakup stanovanja davčna 

olajšava med 15 in 20 let (Donner, 2003).  
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• razširiti krog upravičencev (morda preko lestvice doplačil) do subvencije 

dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja 

 
Glede na to, da številni strokovnjaki opozarjajo, da če pasivno preživljanje prostega časa 

postane navada, slabo vpliva na kakovost življenja v celoti, odnos do dela in družine, je 

vsekakor potrebno poskrbeti za vzpostavitev osnovnih pogojev za kakovostno 

preživljanje prostega časa. Posebno pozornost je treba nameniti najbolj socialno 

ogroženim družinam. Zato bi bilo potrebno: 

 

• zagotoviti brezplačno udejstvovanje zlasti otrok in mladine iz revnih družin na 

področju športa, kulture, obiskovanja različnih krožkov. Tem otrokom je treba 

omogočiti tudi brezplačno preživljanje počitnic, izlete, ekskurzije.  

 

Ker je je obseg omrežij socialne opore v večini primerov manjši kot v povprečju, izhajajo 

iz tega veliki izzivi za socialno politiko. Glede tudi na to da formalne oblike pomoči 

poišče manj kot 20 % najrevnejših bi bilo potrebno: 

 

• krepiti vlogo različnih organizacij, ki bi z ustreznimi programi razvijale ukrepe za 

krepitev posameznika in njegovih družinskih članov v obliki svetovanja in 

opremljanja z znanji in veščinami za večje socialno vključevanje. 

 

Na podlagi ugotovitev, ki izhajajo iz analize odgovorov na vprašalnik, ki so ga 

izpolnjevali otroci predlagamo zlasti  ukrepe, ki sledijo. 

 

Reševanje revščine otrok pa seveda za vsako družbo predstavlja še poseben izziv. 

Potrebno bi jo bilo bolj kot sedaj graditi na izenačevanju štartnih možnosti za vse otroke. 

Razvoj družinske politike bi morali zastaviti tudi v smeri vzpostavljanja dejanske 

brezplačne osnovne šole (učbeniki, prehrana, prevozi, izvenšolske dejavnosti, šola v 

naravi, ekskurzije...), da bi preprečili socialno izključevanje že v najnežnejšem obdobju. 

Zato bi bilo potrebno: 
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• znižati cenzus za pridobitev funkcionalnih oblik pomoči v sistemu izobraževanje, 

predvsem na ravni osnovne šole, z namenom zagotavljanja pomoči za širšemu krogu 

socialno ogroženih družin s šolajočimi se otroki zlasti v obliki šolske prehrane (malica 

in kosilo), šolskih potrebščin (zlasti delovnh zvezkov,  šole v naravi, šolskih 

prevozov.... ) 

 

Učinkoviteje pa bi morali urediti tudi sistem štipendiranja, ki vključuje premalo otrok,  saj 

prav dostop do šolanja še vedno predstavlja ključni faktor za izhod iz revščine. Zato bi 

bilo potrebno: 

 

• zmanjšati vstopni cenzus za pridobitev republiške  štipendije.  

• povečati število štipendij ob  začetku šolanja ali študija. 

 

Otroci so močno determiniran s tem v kakšni družini odraščajo. Ključen problem 

predstavlja spodbuda staršev pri uresničevanju poklicnih aspiracij otrok. Zato je poleg 

materialnih oblik pomoči potrebno zagotoviti tudi programe socialno pedagoške pomoči 

družinam in otrokom, s katerim bi nadomestili pogosto manjkajoče izkušnje, znanje in 

predvsem spodbude, ki so potrebni za otrokov razvoj. Zato bi bilo potrebno: 

 

• povečati število programov za družine, ki jih nudijo centri za socialno delo in 

nevladne organizacije v obliki programov socialno pedagoške pomoči družinam in 

otrokom.  

 

Posebno pozornost bi bilo potrebno posvetiti tisti manjšini otrok (3%), ki v šoli nimajo 

prijateljev in v šoli pogosto doživljajo negativne izkušnje. Poleg podpore učiteljev in 

staršev je za dobro počutje v šoli predvsem pomembna podpora, povezanost in 

prijateljstvo med vrstniki, zato bi bilo potrebno: 

 

• programe pomoči tej rizični populaciji posebej usmeriti tudi v zmanjševanje 

njihove socialne izoliranosti v šolskem okolju.   
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Sistematično izobraževanje tako staršev kot otrok o pomenu zdrave prehrane in redne 

telesne aktivnosti, lahko pripomore k spremembi življenjskih navad. V ta namen bi bilo 

potrebno: 

• v okviru roditeljskih sestankov organizirati predavanja o zdravi prehrani in 

pomenu telesne dejavnosti s pomočjo vabljenih strokovnjakov, prav tako bi bilo 

smiselno takšna gostujoča predavanja uvesti pri pouku gospodinjstva in telesne 

vzgoje ali kot dodatni seminar v okviru izbirnih vsebin.   

 

Glede na to, de je uživanje psihoaktivnih snovi predvsem povezano z druženjem in 

zabavo, bi bilo potrebno pri preprečevanju uživanja alkohola in tobaka med mladostniki 

poleg splošnega ozaveščanja o njihovi škodljivosti predvsem v večji meri spodbujati:  

 

• akcije kot je akcija »z glavo na zabavo«.  
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XXII. PRILOGA 
 
Priloga tabela 1: Pristojni izvajalec 
 
  Število Odstotek 
Valid AJDOVŠČINA 1649 1,2 
  BREŽICE 1863 1,4 
  CELJE 4591 3,3 
  CERKNICA 1114 ,8 
  ČRNOMELJ 1483 1,1 
  DOMŽALE 3301 2,4 
  DRAVOGRAD 705 ,5 
  GORNJA RADGONA 1726 1,3 
  GROSUPLJE 2536 1,8 
  HRASTNIK 788 ,6 
  IDRIJA 919 ,7 
  ILIRSKA BISTRICA 898 ,7 
  IZOLA 961 ,7 
  JESENICE 2115 1,5 
  KAMNIK 2286 1,7 
  KOČEVJE 1385 1,0 
  KOPER 2628 1,9 
  KRANJ 4865 3,5 
  KRŠKO 2259 1,6 
  LAŠKO 1474 1,1 
  LENART 1588 1,2 
  LENDAVA 1972 1,4 
  LITIJA 1577 1,1 
  LJUBLJANA-BEŽIGRAD 2188 1,6 
  LJUBLJANA-CENTER 894 ,7 
  LJUBLJANA-MOSTE POLJE 4182 3,0 
  LJUBLJANA-ŠIŠKA 3777 2,7 
  LJUBLJANA-VIČ RUDNIK 4850 3,5 
  LJUTOMER 1615 1,2 
  LOGATEC 867 ,6 
  METLIKA 713 ,5 
  MOZIRJE 1645 1,2 
  MURSKA SOBOTA 4686 3,4 
  NOVA GORICA 2955 2,2 
  NOVO MESTO 4211 3,1 
  ORMOŽ 1620 1,2 
  PIRAN 980 ,7 
  POSTOJNA 1317 1,0 
  PTUJ 5788 4,2 
  RADLJE OB DRAVI 1493 1,1 
  RADOVLJICA 2236 1,6 
  RAVNE NA KOROŠKEM 1771 1,3 
  RIBNICA 1106 ,8 
  SEVNICA 1535 1,1 
  SEŽANA 1179 ,9 
  SLOVENJ GRADEC 1780 1,3 
  SLOVENSKA BISTRICA 2943 2,1 
  SLOVENSKE KONJICE 2011 1,5 
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  Število Odstotek 
  ŠENTJUR PRI CELJU 1806 1,3 
  ŠKOFJA LOKA 2920 2,1 
  ŠMARJE PRI JELŠAH 3259 2,4 
  TOLMIN 1248 ,9 
  TRBOVLJE 1182 ,9 
  TREBNJE 1538 1,1 
  TRŽIČ 1162 ,8 
  VELENJE 3038 2,2 
  VRHNIKA 1396 1,0 
  ZAGORJE OB SAVI 1365 1,0 
  ŽALEC 3177 2,3 
  MARIBOR 9397 6,8 
  PESNICA 1631 1,2 
  RUŠE 1243 ,9 
  LJ-BEŽIGRAD - CENTRALNA ENOTA 25 ,0 
  Skupaj 137412 100,0 

 
Priloga tabela 2: Kaj bi bila rad/a po poklicu oziroma katero delo bi rad/a opravljala? 

  Frekvenc
a 

Odstote
k 

Veljavni 
odstotek 

Kumulativni 
odstotek 

 6 4,3 4,3 4,3 

arhitekt 5 3,5 3,5 7,8 
avtomehanik 3 2,1 2,1 9,9 

čistilka 1 ,7 ,7 10,6 
delo v multimedijih 1 ,7 ,7 11,3 
direktorica 1 ,7 ,7 12,1 
ekonomist 2 1,4 1,4 13,5 
farmacevt 1 ,7 ,7 14,2 

fizioterapevtka 2 1,4 1,4 15,6 
frizer 5 3,5 3,5 19,1 

geodet 1 ,7 ,7 19,9 
gradbeni inženir 4 2,8 2,8 22,7 
gradbenik 1 ,7 ,7 23,4 
inšpektorica na 
zavodu za okolje 1 ,7 ,7 24,1 

inštalater 1 ,7 ,7 24,8 

kemijski tehnik 2 1,4 1,4 26,2 

kirurg 1 ,7 ,7 27,0 
kozmetičarka 2 1,4 1,4 28,4 
kriminalist 4 2,8 2,8 31,2 
kuhar 3 2,1 2,1 33,3 

Veljav
ni 

logistični tehnik 1 ,7 ,7 34,0 
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medicinska maserka 1 ,7 ,7 34,8 

medicinska sestra 1 ,7 ,7 35,5 
medijski tehnik 2 1,4 1,4 36,9 
mehatronik operater 1 ,7 ,7 37,6 
menedžer 1 ,7 ,7 38,3 
modelar, mizar 1 ,7 ,7 39,0 
modna oblikovalka 1 ,7 ,7 39,7 

ne vem 25 17,7 17,7 57,4 

nogometaš 1 ,7 ,7 58,2 
novinarka 4 2,8 2,8 61,0 
odvetnica 2 1,4 1,4 62,4 
poklicni voznik 1 ,7 ,7 63,1 
miličnik 2 1,4 1,4 64,5 
pomorska šola 1 ,7 ,7 65,2 

poslovodja 1 ,7 ,7 66,0 
povezano s filmi 1 ,7 ,7 66,7 
pravnik 5 3,5 3,5 70,2 
prevajalka 1 ,7 ,7 70,9 
računalničar 6 4,3 4,3 75,2 
socialna delavka 1 ,7 ,7 75,9 

strojevodja 2 1,4 1,4 77,3 

strojni tehnik 2 1,4 1,4 78,7 
športni trener 1 ,7 ,7 79,4 
tajnica 1 ,7 ,7 80,1 
trgovka 1 ,7 ,7 80,9 
učitelj 5 3,5 3,5 84,4 
v zdravstvu 5 3,5 3,5 87,9 

veterinar 4 2,8 2,8 90,8 
vodilno mesto v banki 
ali prevajalka 

1 ,7 ,7 91,5 

vrtnarski tehnik 1 ,7 ,7 92,2 
vzgojiteljica 3 2,1 2,1 94,3 
zdravnik 4 2,8 2,8 97,2 
zdravstveni tehnik 1 ,7 ,7 97,9 

zobotehnik 1 ,7 ,7 98,6 

zobozdravnik 2 1,4 1,4 100,0 
Skupaj 141 100,0 100,0  
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