
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revščina in socialna izključenost družin z otroki:  

materialni in nematerialni obraz revščine 

 

Končno poročilo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ljubljana, februar 2016  



2 

Naročnik: MDDSZ, Direktorat za družino 

 Kotnikova 28 

 1000 Ljubljana 

  

Skrbnica naloge pri naročniku: Urška Trtnik 

  

Št. pogodbe:  2611-15-050010 

  

Izvajalec:  Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo 

 Tržaška 2 

 1000 Ljubljana 

  

Skrbnica naloge pri izvajalcu: dr. Tamara Narat 

  

Naloga: Terenska raziskava Revščina in socialna izključenost med 

družinami z otroki: materialni in nematerialni obraz revščine 

 

Naslov poročila: Revščina in socialna izključenost družin z otroki: materialni 

in nematerialni obraz revščine, končno poročilo 

  

Avtorji poročila: dr. Tamara Narat  

dr. Urban Boljka  

dr. Andreja Črnak-Meglič 

dr. Polona Dremelj 

mag. Mateja Nagode 

Lea Lebar, mag. družb. inf. 

mag. Barbara Kobal Tomc 

  

Drugi sodelujoči: Nadja Kovač, univ. dipl. soc. 

  

Anketiranje: Fakulteta za družbene vede, Center za raziskovanje javnega 

mnenja in množičnih komunikacij 

  

Lektoriranje: Jana Lavtižar 

  

Št. poročila 31/2015 

  

Datum izdaje poročila: 15. 2. 2016 

  

Št. izdaje poročila: 02 

  

Kopije: Skrbnica naloge na MDDSZ (1x tiskana verzija, e-verzija) 

 Skrbnica pogodbe na MDDSZ (1x tiskana verzija, e-verzija) 

Arhiv IRSSV (1x) 

Prosti izvodi z dovoljenjem naročnika 

  

Odgovorna oseba:  mag. Barbara Kobal Tomc, direktorica IRSSV 

 

 

 

 



3 

ZAHVALA SODELUJOČIM 

 

Za sodelovanje pri nastajanju naloge Revščina in socialna izključenost družin z otroki: 

materialni in nematerialni obraz revščine se zahvaljujemo vsem strokovnjakom, ki so 

sodelovali na fokusnih skupinah v Celju, Ljubljani, na Jesenicah, Murski Soboti, Trbovljah, 

Metliki in Črnomlju, od tega predstavnikom centrov za socialno delo, Rdečega križa, Karitas, 

osnovnih šol, društev prijateljev mladine, občin, Zavodov RS za zaposlovanje, domov za 

starejše občane, Stanovanjskih skladov RS, patronažnih služb, sindikatov, javnega Zavoda 

Socio in drugih nevladnih organizacij (Kralji ulice, Cona Fužine, Sezam). 

Še posebej se zahvaljujemo družinam z nizkimi dohodki, ki so z nami delile svojo zgodbo (z 

vidika izvedbe intervjujev) oz. podatke o njihovih življenjskih razmerah (z vidika izvedbe 

reprezentativne raziskave), saj smo le tako lahko pridobili poglobljen uvid v preučevano 

tematiko.  

 

 

  



4 

Seznam pogosto uporabljenih kratic in okrajšav: 

APZ aktivna politika zaposlovanja 

CSD center za socialno delo 

DSP denarna socialna pomoč 

EU Evropska unija 

EUR evro  

IDSP izredna denarna socialna pomoč 

IRSSV Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo 

MDDSZ Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 

MNZ Ministrstvo za notranje zadeve 

OD otroški dodatek 

RS Republika Slovenija 

ZRSZ Zavod RS za zaposlovanje 

ZUJF Zakon za uravnoteženje javnih financ 

ZUPJS Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in 

moške. 



5 

KAZALO 

1 UVOD ............................................................................................................................10 

2 TEORETIČNA IZHODIŠČA NALOGE ..........................................................................13 

3 METODOLOŠKA IZHODIŠČA NALOGE......................................................................19 

3.1 Kvalitativne raziskovalne metode ...........................................................................19 

3.2 Kvantitativne raziskovalne metode .........................................................................22 

3.2.1 Zbirka podatkov, ki obsega pravice iz javnih sredstev .....................................23 

3.2.2 Raziskava: merski instrument in zbiranje podatkov .........................................24 

3.2.3 Vzorčenje ........................................................................................................24 

3.2.4 Predstavitev vzorčnega okvira .........................................................................26 

3.3 Omejitve raziskave .................................................................................................27 

4 DISKURZIVNE PRAKSE O REVŠČINI DRUŽIN Z OTROKI NA MEZZO RAVNI .........29 

4.1 Ranljive skupine družin z otroki ..............................................................................31 

4.2 Poglavitni dejavniki revščine družin z otroki ............................................................34 

4.3 Posledice življenja v revščini za družine z otroki .....................................................42 

4.4 Reševanje posledic revščine, težave obstoječega sistema nudenja pomoči in 

predlogi za njihovo odpravljanje ........................................................................................48 

4.4.1 Preživetvene strategije revnih družin z otroki...................................................48 

4.4.2 Aktivnosti pristojnih institucij za reševanje revščine družin z otroki oz. za 

blaženje njenih posledic ................................................................................................57 

4.5 Sklep ......................................................................................................................65 

5 SUBJEKTIVNA ZAZNAVA REVŠČINE DRUŽIN Z NIZKIMI DOHODKI .......................67 

5.1 Subjektivna zaznava lastnega položaja ..................................................................71 

5.2 Vzroki za revščino ..................................................................................................73 

5.3 Posledice življenja v revščini ..................................................................................76 

5.4 Strategije preživetja ................................................................................................82 

5.5 Pogled v prihodnost ................................................................................................93 

5.6 Začarani krog revščine/kultura revščine .................................................................96 

5.7 Nove ranljive skupine .............................................................................................98 

5.8 Sklep ......................................................................................................................99 

6 MATERIALNI IN NEMATERIALNI OBRAZ REVŠČINE ............................................. 102 

6.1 Predstavitev vzorca .............................................................................................. 104 

6.2 Dohodkovna deprivacija ....................................................................................... 109 

6.3 Materialna deprivacija .......................................................................................... 124 

6.3.1 Stanovanjski položaj in standard družine ....................................................... 124 

6.3.1.1 Osnovni podatki ..................................................................................... 125 

6.3.1.2 Primerjava med letoma 2015 in 2008 ..................................................... 128 

6.3.1.3 Stanovanjski položaj in uvrstitev družine v razred OD ............................ 130 

6.3.2 Prehrana ....................................................................................................... 135 

6.4 Nematerialna deprivacija ...................................................................................... 137 

6.4.1 Zdravstveno stanje ........................................................................................ 137 

6.4.2 Socialne opore družin prejemnic OD ............................................................. 141 

6.4.2.1 Primerjava stanja danes z ugotovitvami iz leta 2008 .............................. 142 

6.4.2.2 Ponudniki posameznih vrst opore .......................................................... 145 

6.4.3 Preživljanje prostega časa............................................................................. 150 

6.4.3.1 Primerjava kakovosti preživljanja prostega časa v obeh časovnih točkah 

izvedbe raziskave (primerjava med letoma 2008 in 2015) ........................................ 151 



6 

6.4.3.2 Stanje v letu 2015 .................................................................................. 153 

6.4.4 Subjektivno doživljanje revščine .................................................................... 157 

6.4.4.1 Primerjava subjektivnega doživljanja revščine v obeh časovnih točkah 

izvedbe raziskave .................................................................................................... 157 

6.4.4.2 Stanje v letu 2015 .................................................................................. 159 

6.5 Preživetvene strategije družin z otroki .................................................................. 164 

6.5.1 Tipi preživetvenih strategij ............................................................................. 165 

6.5.2 Tipi preživetvenih strategij glede na sociodemografske značilnosti anketirancev

 167 

6.6 Ranljive skupine ................................................................................................... 171 

6.7 Položaj otrok ........................................................................................................ 180 

6.7.1 Primerjava položaja otrok v obeh časovnih točkah izvedbe raziskave ........... 181 

6.7.2 Ranljive skupine otrok ................................................................................... 188 

6.8 Sklep .................................................................................................................... 192 

7 ZAKLJUČEK IN PREDLOGI ....................................................................................... 195 

8 VIRI IN LITERATURA ................................................................................................. 202 

9 PRILOGA .................................................................................................................... 205 

 

  



7 

KAZALO SLIK 

 

Slika 4.1: Prevladujoče teme v fokusnih skupinah ................................................................................ 29 
Slika 4.2: Nove ranljive skupine družin z otroki ..................................................................................... 33 
Slika 4.3: Diskurz o revščini družin z otroki glede na različne tipe razlag revščine .............................. 35 
Slika 5.1: Model ugotavljanja subjektivnih zaznav življenja v revščini .................................................. 69 
Slika 5.2: Aktivne in pasivne preživetvene strategije............................................................................. 93 
Slika 6.1: Področja kvantitativnega raziskovanja ................................................................................ 102 
Slika 6.2: Delež družin z dohodki pod ravnijo povprečne neto plače po dohodkovnih razredih ......... 110 
Slika 6.3 Delež prihodkov družin od denarnih socialnih pomoči in otroških dodatkov glede na vse 
dohodke ............................................................................................................................................... 110 
Slika 6.4: Povprečni mesečni stroški družin (v EUR) .......................................................................... 111 
Slika 6.5: Dohodek v primerjavi z julijem 2014 glede na dohodkovni razred ...................................... 112 
Slika 6.6: Struktura izdatkov za različne namene po dohodkovnih razredih OD ................................ 114 
Slika 6.7: Struktura porabe za hrano in stanovanje po razredih ......................................................... 114 
Slika 6.8: Delež prejemnikov subvencionirane malice in kosila .......................................................... 116 
Slika 6.9: Mesečni stroški za varstvo, prehrano in nastanitev otrok (v EUR) ...................................... 116 
Slika 6.10: Subjektivna zaznava shajanja z dohodki ........................................................................... 117 
Slika 6.11: Ali se vam zdi, da živite v materialni stiski? ....................................................................... 117 
Slika 6.12: Ocena potrebnih mesečnih finančnih sredstev za prekinitev materialne stiske glede na prag 
tveganja revščine (delež potrebnih dodatnih finančnih sredstev glede na prag tveganja revščine, v %)
 ............................................................................................................................................................. 118 
Slika 6.13: : Primerjava pogostega omejevanja pri nakupih med dohodkovnimi razredi (delež 
anketriancev, ki se omejuje pri nakupih in izdatkih) ............................................................................ 120 
Slika 6.14:  Zamude pri plačilih (delež vseh družin in družin prvega dohodkovnega razreda) ........... 121 
Slika 6.15: Delež družin, ki so jim v zadnjem letu izklopili elektriko, ali telefon, ali kaj drugega po 
dohodkovnih razredih OD .................................................................................................................... 121 
Slika 6.16: Oddana vloga za odpis dolgov po razredih OD ................................................................. 122 
Slika 6.17: Težave na stanovanjskem področju .................................................................................. 126 
Slika 6.18: Potreba po prenovi oz. popravilu ....................................................................................... 126 
Slika 6.19: Potreba po menjavi oz. nakupu ......................................................................................... 126 
Slika 6.20: Tip lastništva in vrsta najema stanovanja .......................................................................... 127 
Slika 6.21: Sredstva za nakup stanovanja .......................................................................................... 128 
Slika 6.22: Položaj gospodinjstva v stanovanju leta 2008 in 2015 ...................................................... 129 
Slika 6.23: Ocena potrebe po popravilih leta 2008 in 2015 ................................................................. 129 
Slika 6.24: Sredstva za nakup stanovanja po dohodkovnih razredih OD ........................................... 133 
Slika 6.25: Pogostost uživanja sadja in zelenjave, mesa in rib ........................................................... 135 
Slika 6.26: Najpogostejši način zagotavljanja prehrane ...................................................................... 136 
Slika 6.27: Pomoč v hrani od različnih humanitarnih organizacij ........................................................ 137 
Slika 6.28: Delež anketirancev, ki svoje zdravstveno stanje ocenjujejo kot slabo ali zelo slabo,  po 
razredih OD ......................................................................................................................................... 138 
Slika 6.29: Status dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja .............................................................. 139 
Slika 6.30: Nezmožnost privoščiti si storitve po dohodkovnih razredih ............................................... 140 
Slika 6.31: Delež anketirancev, ki niso navedli nobene osebe pri posameznih vrstah socialne opore
 ............................................................................................................................................................. 144 
Slika 6.32: Delež sorodnikov – ponudnikov posameznih vrst socialne opore ..................................... 149 
Slika 6.33: Primerjava prostočasnih dejavnosti v letih 2008 in 2015 (% odgovorov »da«) ................. 152 
Slika 6.34: Primerjava prostočasnih dejavnosti otrok (po oceni staršev) v letih 2008 in 2015 (% 
odgovorov »da«) .................................................................................................................................. 153 
Slika 6.35: Delež anketirancev, ki preživljanje prostega časa ocenjujejo kot manj kakovostno, po 
dohodkovnih razredih OD .................................................................................................................... 154 
Slika 6.36: Izbrane prostočasne aktivnosti oseb prejemnic OD po dohodkovnih razredih (% 
odgovorov»da«) ................................................................................................................................... 155 
Slika 6.37: Druge izbrane prostočasne dejavnosti anketiranih po dohodkovnih razredih OD (% 
odgovorov»da«) ................................................................................................................................... 156 
Slika 6.38: Subjektivna zaznava dejavnikov revščine ......................................................................... 158 
Slika 6.39: Področja prikrajšanosti (% odgovorov»da«) ...................................................................... 160 
Slika 6.40: Rešitve za izboljšanje situacije (% odgovorov »da«) ........................................................ 160 



8 

Slika 6.41: Subjektivna zaznava možnosti za izboljšanje lastnega položaja glede na trajanje 
brezposelnosti in starost (povprečja) ................................................................................................... 162 
Slika 6.42: Aktivne preživetvene strategije .......................................................................................... 166 
Slika 6.43: Pasivne preživetvene strategije ......................................................................................... 167 
Slika 6.44: Število aktivnih in pasivnih strategij po posameznih sociodemografskih značilnostih 
vprašanih ............................................................................................................................................. 169 
Slika 6.45: Položaj otrok v letu 2015 ................................................................................................... 183 
Slika 6.46: Primerjava položaja otrok iz prvega dohodkovnega razreda OD glede na druge otroke .. 189 
Slika 6.47: Primerjava položaja spodnjih in zgornjih dohodkovnih razredov OD glede preživljanja 
enotedenskih počitnic .......................................................................................................................... 190 

 
 

KAZALO PREGLEDNIC 

 

Preglednica 2.1: Teorije revščine .......................................................................................................... 16 
Preglednica 3.1: Sociodemografske značilnosti intervjuvancev ............................................................ 20 
Preglednica 3.2:  Populacija in vzorec .................................................................................................. 25 
Preglednica 3.3: Ključne značilnosti družin iz vzorčnega okvira ........................................................... 26 
Preglednica 3.4: Dohodki in premoženje glede na razred OD (na letni ravni) ...................................... 27 
Preglednica 4.1: Oblike nudenja pomoči pristojnih institucij po različnih področjih .............................. 57 
Preglednica 4.2: Predlogi sodelujočih v raziskavi za izboljšanje položaja revnih družin z otroki (na 
sistemski ravni) ...................................................................................................................................... 62 
Preglednica 4.3: Predlogi sodelujočih v raziskavi za izboljšanje položaja revnih družin z otroki (na 
individualni ravni) ................................................................................................................................... 64 
Preglednica 6.1: Sociodemografske značilnosti odraslih anketirancev iz vzorca ............................... 104 
Preglednica 6.2: Dohodki in premoženje glede na razred OD (na letni ravni) .................................... 107 
Preglednica 6.3: Mesečna vrednost upoštevanih dohodkov z upoštevanjem denarne socialne pomoči 
in OD po dohodkovnih razredih ........................................................................................................... 107 
Preglednica 6.4: Sociodemografske značilnosti anketiranih otrok ...................................................... 108 
Preglednica 6.5: Povprečni mesečni dohodki družin skupaj z denarnimi socialnimi pomočmi in 
otroškimi dodatki (v EUR) .................................................................................................................... 109 
Preglednica 6.6: Primerjava mesečnih dohodkov in stroškov družin .................................................. 111 
Preglednica 6.7: Poraba po namenih in dohodkovnih razredih (v EUR) ............................................. 113 
Preglednica 6.8: Ocena potrebnih mesečnih finančnih sredstev za prekinitev materialne stiske ....... 118 
Preglednica 6.9:  Pogostost omejevanja pri porabi ............................................................................. 119 
Preglednica 6.10: Odgovori anketirancev prvega razreda na vprašanja o posledicah dohodkovne 
deprivacije v letu 2008 in 2015 ............................................................................................................ 123 
Preglednica 6.11:  Vključenost v dopolnilno zdravstveno zavarovanje po dohodkovnih razredih ...... 139 
Preglednica 6.12: Glavni viri (ponudniki) neformalnega druženja, oddaljenost virov opore od 
prejemnika opore in spolna struktura ponudnikov opore .................................................................... 145 
Preglednica 6.13: Glavni viri emocionalne opore, finančne opore in varstva otrok, oddaljenost virov 
opore od prejemnika in spolna struktura ponudnikov opore ............................................................... 146 
Preglednica 6.14: Glavni viri praktične opore (manjša materialna opora, opora v primeru bolezni), 
oddaljenost virov opore od prejemnika in spolna struktura ponudnikov opore ................................... 148 
Preglednica 6.15: Subjektivna zaznava možnosti za izboljšanje lastnega položaja glede na razred OD, 
status zaposlenosti (po spolu) in izobrazbo (po spolu) ....................................................................... 161 
Preglednica 6.16:  Omejitve pri določanju ranljivih ciljnih skupin ........................................................ 172 
Preglednica 6.17: Razvrščanje v skupine (primerjava skupin po izbranih kazalnikih) ........................ 173 
Preglednica 6.18: Ranljive skupine glede na dohodkovni razred, dohodke in premoženje (v % ali 
povprečna vrednost) ............................................................................................................................ 175 
Preglednica 6.19: Ranljive skupine glede na zaposlitveni status, trajanje brezposelnosti, tip pogodbe 
(v % ali povprečna vrednost) ............................................................................................................... 176 
Preglednica 6.20: Ranljive skupine glede na tip gospodinjstva in število otrok v gospodinjstvu (v %)177 
Preglednica 6.21: Ranljive skupine glede na tip naselja (v %) ............................................................ 178 
Preglednica 6.22: Ključne značilnosti posameznih ranljivih skupin..................................................... 180 
Preglednica 6.23: Prikrajšanost otrok zaradi omejenih finančnih virov družin .................................... 186 
Preglednica 6.24: Aktivna vloga otrok ................................................................................................. 187 

 
 



9 

POVZETEK 
 
Nalogo Revščina in socialna izključenost družin z otroki: materialni in nematerialni obraz 
revščine, ki jo je Inštitutu RS za socialno varstvo že drugič naročilo Ministrstvo za delo, 
družino, socialne zadeve in enake možnosti (prvič v letu 2008), smo izvedli, da bi pridobili 
vpogled v položaj družin prejemnic OD do vključno petega dohodkovnega razreda in njihovih 
otrok. V ta namen nas je v okviru analize zanimalo predvsem naslednje: a) položaj staršev in 
otrok po različnih kazalnikih kakovosti življenja in blaginje v letu 2015; b) spremembe, ki so 
se, upoštevaje različna področja življenja družin z otroki, zgodile v obeh časovnih točkah 
izvedbe raziskave, in c) kompleksnost pojava, saj smo dohodkovno dimenzijo kombinirali z 
nedohodkovnimi dimenzijami, kot sta materialni in nematerialni vidik. Podatke smo pridobili iz 
treh različnih virov. Opravili smo a) fokusne skupine s strokovnjaki, ki se pri svojem delu 
ukvarjajo s to tematiko in jih ta posredno ali neposredno zadeva; b) individualne intervjuje s 
starši, ki živijo z nizkimi dohodki; c) raziskavo na vzorcu družin prejemnic OD do vključno 
petega razreda (ob tem smo v anketo zajeli tudi otroke, ki prebivajo v teh družinah). Tako 
smo izmerili subjektivno zaznavo ciljnih skupin. Ugotavljamo, da so po različnih kazalnikih 
praviloma najranljivejše družine prejemnice OD prvega razreda. Poleg omenjenih se na 
nekaterih mestih kot izjeme v negativnem smislu pojavljajo še družine iz četrtega razreda OD 
(včasih tudi drugi). Na blaginjo otrok in njihovo kakovost življenja pa dohodek staršev vpliva 
manj kot na starše. 

Ključne besede: družina, otroci, materialna deprivacija, nematerialna deprivacija, 
dohodek, OD, preživetvene strategije. 

 
 
SUMMARY 
 
The study Poverty and Social Exclusion of Families with Children: Material and Non-material 
Faces of Poverty has been carried out for the Ministry of Labour, Family, Social Affairs and 
Equal Opportunities with the goal of shedding the light on the quality of lives of families with 
children up to fifth income class of child allowance. It represents the second wave of study 
following the one from 2008. The study encompasses: a) analysis of the situation of parents 
and children according to several quality of life and welfare indicators, b) analysis of the 
changes which occurred in several areas of everyday life from the first wave of the study in 
2008 and c) analysis of the complexity of phenomenon of poverty and social exclusion where 
material and non-material aspects have been taken into account. The data were obtained 
through various research methods: a) focus groups with professionals dealing with the focus 
in question directly or indirectly, b) in-depth individual interviews with parents from low 
income families, c) a survey on a representative sample of parents from low income families 
(children from these families were also included). Subjective perception of the quality of their 
lives is therefore measured. According to the study, respondents from the first income class 
of child allowance are the most vulnerable. Nevertheless, there seem to be some exceptions 
to this general rule as the respondents from the fourth income class also face some 
difficulties (in some areas the same can be said for other income classes). The children are 
affected to a lesser extent by the family’s unfavourable situation, lower quality of life and 
wellbeing than their parents.    

Key words: family, children, material deprivation, non-material deprivation, income, 
child allowance, survival strategies. 
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1 UVOD 

 

V letu 2015 je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (v 

nadaljevanju MDDSZ) v okviru letnega programa dela in razvoja Inštituta RS za socialno 

varstvo (IRSSV) za leto 2015 naročilo nalogo o revščini in socialni izključenosti družin z 

otroki. Namen naloge je ugotoviti vzroke za življenje v revščini pri družinah z otroki in 

prepoznati posledice, ki jih pomanjkanje na različnih področjih prinaša (npr. 

(ne)zadovoljenost materialnih potreb, zdravstveno stanje, preživljanje prostega časa, 

subjektivna zaznava položaja ipd.). Cilj je pripraviti nabor ukrepov za izboljšanje 

socialnega položaja družin z otroki, ki bi bili uporabni za politične odločevalce. Glede 

na to, da je pričujoče poročilo nadaljevanje raziskave, ki smo jo opravili v letu 2008 (glej 

Črnak Meglič idr. 2009), bomo pri tem posebej pozorni na spremembe, ki so nastale od 

takrat do danes.  

Prva teza, ki jo preverjamo v nadaljevanju, je, da se je v splošnem položaj družin z otroki v 

opazovanem obdobju (torej od leta 2008 do leta 2015) poslabšal. Temu namreč 

pritrjujejo podatki uradne statistike, po katerih se je v tem času povečal obseg revščine 

gospodinjstev1 z otroki po vseh poglavitnih kazalnikih revščine: za 47,3 % je narasla stopnja 

tveganja revščine gospodinjstev z vzdrževanimi otroki, delež resno materialno prikrajšanih 

oseb se je povečal za 8,2 %, narasla je stopnja tveganja socialne izključenosti vseh 

prebivalcev za 19,3 %, medtem ko je subjektivna zaznava lastnega položaja, izmerjena s 

kazalnikom, kako gospodinjstva preživijo s svojimi dohodki, ostala približno enaka. Obenem 

se je stopnja tveganja revščine za celotno prebivalstvo in otroke poglobila, in kar je še zlasti 

zaskrbljujoče – stopnja dolgotrajnega tveganja revščine vseskozi narašča in danes dosega 

najvišjo raven: v dolgotrajni revščini živi 9,5 % celotnega prebivalstva in 10,5 % otrok (SURS 

2015).2 To pomeni, da vedno več odraslih in otrok živi v težkih razmerah, iz katerih ne morejo 

izstopiti. Poslabšanje položaja družin z otroki ugotavljajo tudi analize, ki temeljijo na podatkih 

o koriščenju socialnih pomoči (kot so na primer denarna socialna pomoč, izredna denarna 

socialna pomoč ipd.) (glej na primer Dremelj idr. 2013, Trbanc idr. 2014; Trbanc idr. 2015). 

Te poslabšane socialne situacije družin z otroki raziskujejo v kontekstu strukturnih 

dejavnikov, kot so sprememba socialne zakonodaje, nižja učinkovitost socialnih transferjev 

pri blaženju tveganja revščine, brezposelnost in revščina zaposlenih (Dremelj idr. 2013, 

Trbanc idr. 2014). 

                                                           
1 Gospodinjstvo pomeni širše kot družina in je po Registrskem popisu (2011) definirano kot »prebivalci, ki 

prebivajo v istem stanovanju in imajo opredeljeno isto številko gospodinjstva«. 
2 Prvi val raziskave temelji na podatkih iz leta 2008, zato smo za primerjavo položaja družin z otroki v obeh 

časovnih točkah vzeli podatke SURS iz leta 2009 (ki prav tako kažejo stanje iz preteklega leta) in zadnje podatke, 

ki so na voljo za leto 2014. 
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V navezavi na zgoraj predstavljeni trend položaja družin z otroki nas pri drugi tezi zanima 

pojav novih ranljivih skupin, ki imajo v okoljih z manj priložnostmi okrnjene strategije 

preživetja. Menimo, da so na tem mestu še zlasti ranljive družine z otroki nižjega srednjega 

razreda. To utemeljujemo s konceptom »pasti revščine«, kar pomeni, da nekateri 

posamezniki revščini ne morejo »ubežati«. To velja za situacije, v katerih so kot brezposelni 

upravičeni do socialnih oblik pomoči, v primeru zaposlitve pa izgubijo pravico do njihovega 

prejemanja in so na podlagi dohodka iz dela v enakem položaju kot prej ali celo na slabšem. 

Problematika poslabšanja položaja prej omenjene skupine družin z otroki (torej nižjega 

srednjega razreda), ki jo popiše že tudi poročilo Socialni položaj v Sloveniji 2013–2014 

(Trbanc idr. 2014), povezujemo s cenzusi, ki določajo upravičenost za dostopanje do 

socialnih pomoči in subvencij. Ti so postavljeni v višini, ki jo nižji srednji razredi s svojimi 

dohodki praviloma presežejo (ali pa do njih niso več upravičeni zaradi varčevalnih ukrepov, 

kot je npr. ukinitev osmega in sedmega razreda otroškega dodatka (v nadaljevanju OD), 

znižanje OD za peti in šesti razred dohodkovnega razreda itd.), po drugi strani pa s svojimi 

dohodki iz dela težko preživijo.  

Tretja teza naloge pa se ukvarja s preverjanjem kompleksnosti revščine družin z otroki. 

Menimo, da je pojav multidimenzionalen v več pogledih, in sicer ko skušamo ugotoviti, kdo je 

reven (saj zgolj raba konvencionalne dohodkovne dimenzije ne zadostuje, kar se povezuje z 

drugo tezo, ki zadeva vprašanje ugotavljanja ranljivih skupin), zakaj je reven (kjer gre za 

preplet individualnih in strukturnih dejavnikov, pri čemer individualni običajno izhajajo iz 

pomanjkanja izbir in priložnosti določenega okolja) in kako se kažejo posledice revščine (ko 

na nekaterih mestih zaradi prepletenosti in součinkovanja težko razlikujemo med posledico in 

vzrokom revščine). Idejo o multidimenzionalnosti revščine je sicer v študijah s tega področja 

zaslediti že dalj časa in je že tudi uveljavljena. Poznavanje problematike revščine družin z 

otroki je prvi pogoj za oblikovanje predlogov za odpravljanje negativnih posledic revščine in 

morebitnih vzrokov; ravno zato je pomembno, da je omenjena tematika na makro ravni 

percipirana skozi perspektivo, ki osvetljuje njene različne pojavne oblike in dejavnike. 

Ključen prispevek naloge k obstoječim študijam s tega področja je pridobitev mikro uvida v 

problematiko revščine družin z otroki. Odločili smo se za izvedbo reprezentativne raziskave 

na vzorcu družin prejemnic OD do vključno petega dohodkovnega razreda in poglobljenih 

intervjujev z družinami, ki imajo nizke dohodke, s čimer smo ugotavljali subjektivno zaznavo 

ciljne skupine, kar je pomembno za natančno razumevanje kompleksnosti položaja. 

Upoštevanje »glasu« preučevane ciljne populacije daje interpretacijam pojava revščine 

potrebno širino, saj poglablja in dopolnjuje znanje, ki je pri nas pogosto osredotočeno na 

makro raven preučevanja. V nalogi bomo tako skušali zajeti subjektivni pogled družin z 

otroki na njihovo situacijo, kar zadeva njihov odnos do razlogov za obstoj revščine, shajanja 
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z dohodki in preživetvenih strategij, ki jih uporabljajo, ter posledic življenja v revščini. Pri tem 

preživetvene strategije razumemo kot aktivnosti, ki jih osebe uporabljajo, ko se znajdejo v 

depriviranem položaju, z namenom, da bi omilile negativne posledice revščine. Preživetvene 

strategije pokažejo, kako se ranljive skupine lotevajo reševanja neugodne finančne situacije. 

Predstavljajo torej, kaj lahko v okviru omejenih možnosti in izbir storijo, da bi izboljšali in 

spremenili svoj položaj. 

Poročilo poleg uvoda sestoji iz sedmih poglavij. V uvodnem poglavju, v katerem se 

osredotočamo na teoretična izhodišča, utemeljimo kompleksnost pojava revščine z vidika 

prepoznavanja in identifikacije ciljnih skupin, dejavnikov in posledic življenja v revščini. 

Sledijo metodološka izhodišča naloge v tretjem poglavju, v katerem opišemo metodološka 

orodja, ki smo jih uporabili za raziskovanje postavljenih tez. Obenem v tem delu izpostavimo 

tudi nekatere dileme in omejitve, s katerimi smo se srečali pri preučevanju tematike revščine 

družin z otroki. Temu sledi empirični del, ki je razdeljen na tri večja poglavja in obsega 

ugotovitve fokusnih skupin s strokovnjaki, ki se pri svojem delu vsakodnevno ukvarjajo z 

reševanjem socialnih in materialnih stisk (četrto poglavje). Z izvedbo fokusnih skupin smo 

želeli pridobiti spoznanja o tem, kako strokovnjaki na terenu zaznavajo in identificirajo nove 

ranljive skupine družin z otroki, vzroke in posledice revščine, past revščine, kakšen odnos 

imajo do obstoja »začaranega kroga revščine« in sub(kulture) revščine, pri čemer smo bili 

posebej pozorni tudi na diskurz o revščini, ki se je izoblikoval na teh skupinskih srečanjih. 

Tako smo dobili širši okvir subjektivnih zaznav o pojavu revščine med družinami z otroki 

(mezzo raven), kamor smo nato vpeli zaznave posameznih družin z otroki. V naslednjem, 

petem poglavju tako opišemo izsledke intervjujev s starši, ki imajo izkušnjo revščine. Njihove 

odgovore smo uporabili za primerjavo z mnenji in stališči strokovnjakov, obenem pa jih 

uporabljamo kot orodje za razčlenitev kompleksnosti pojava revščine družin z otroki, kar tvori 

poglobljeno podlago za razumevanje naslednjih poglavij, ki temeljijo na kvantitativnem 

raziskovanju. V šestem poglavju tako predstavimo ugotovitve reprezentativne ankete. 

Namen zadnjega empiričnega poglavja je predvsem ugotoviti posledice življenja v revščini, 

prikazati spremembe od prve izvedbe raziskave do njene ponovitve (v točkah, kjer je to 

izvedljivo) in predstaviti kompleksnost pojava revščine družin z otroki. Eden izmed fokusov 

tega poglavja je tudi ugotavljanje posledic življenja v revščini za otroke. V sklepnem poglavju 

povzamemo ključne ugotovitve in predstavimo predloge za izboljšanje stanja na tem 

področju.  
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2 TEORETIČNA IZHODIŠČA NALOGE 

Osrednje vodilo poročila je raziskati in pokazati na kompleksnost revščine družin z otroki. 

Kompleksnost v smislu a) identifikacije revnih družin (kdo spada v preučevano množico in je 

s tem upravičen do zaščitnih ukrepov države) ter b) dejavnikov in c) posledic življenja v 

revščini. Kot bomo pokazali v tem poglavju, analize, ki za izhodišče vzamejo zgolj eno 

dimenzijo (npr. pomanjkanje dohodka), niso ustrezne, saj odkrivajo le del problema. Pri 

identifikaciji revnih družin tako spregledamo nekatere skupine, ki so po drugih 

(nedohodkovnih) merah lahko razumljene kot ranljive (v našem primeru so to družine nižjega 

srednjega razreda). Podobno velja za preučevanje posledic revščine, ki segajo na različna 

področja življenja in med drugim pomembno vplivajo na duševno zdravje ljudi, ki živijo v 

pomanjkanju. Ta vidik je po našem mnenju poglaviten za razumevanje pojava revščine oz. 

za odkrivanje dejavnikov revščine, saj otežuje razlikovanje med individualnimi in strukturnimi 

dejavniki revščine. V tem pogledu je v nekaterih primerih namreč težko določiti, kaj je vzrok 

in kaj posledica revščine (na primer apatija, vdanost v usodo, brezvoljnost kot najpogosteje 

navedeni individualni dejavniki revščine, o katerih govorijo sogovorniki iz fokusnih skupin). 

Pri odkrivanju vzrokov revščine v poročilu zagovarjamo stališče, da gre za preplet dejavnikov 

na mikro in makro ravni, torej individualnih in strukturnih dejavnikov, pri čemer so individualni 

dejavniki praviloma odgovor na omejene priložnosti okolja.    

V socioloških in socialnopolitičnih razpravah ni enotnega pogleda na to, kako opredeliti 

revščino, kako jo izmeriti. Ni konsenza o njeni definiciji, merah, določitvi praga revščine 

(Schweiger in Graf 2015), kar kaže na omenjeno kompleksnost preučevane tematike. 

Mogoče pa je opaziti skupno točko teh razprav, pri katerih prevladuje mnenje, da je revščina 

multidimenzionalen koncept, kar pomeni, da ga moramo razumeti širše, ne le skozi 

dohodkovno dimenzijo.  

V evropskem prostoru sta se uveljavili predvsem dve opredelitvi revščine: a) relativna 

revščina in b) materialna deprivacija (Atkinson in Marlier 2010), pri čemer je dohodkovna 

mera (ki se nanaša na prvo opredelitev) še vedno poglavitni označevalec revščine. 

Relativno revščino merimo s stopnjo tveganja revščine, ki pove, kolikšen delež oseb oz. 

gospodinjstev se nahaja pod pragom revščine, ki je postavljen v višini 60 % mediane 

nacionalnega ekvivalentnega razpoložljivega dohodka. Gre za mero, ki je zaradi relativnosti 

praga, ki se spreminja glede na povprečni dohodek v določeni državi, občutljiva za kontekst 

preučevanja, kar ustreza Townsendovi opredelitvi revščine (1979), po kateri je ta vedno 

vprašanje pomanjkanja virov, ki so v kakem okolju privzeta za »običajna«. Med 

najpogostejšimi kritikami omenjene mere se pojavljata predvsem naslednji dve: a) relativna 
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mera bolj kot samo revščino meri neenakost v družbi. Sen (1983) pravi, da s tako 

opredeljeno revščino pridemo do napačnih sklepov o tem, kdo je reven, saj bi v skladu s tem 

vidikom med revne npr. prištevali osebe z enim kadilakom, če živijo v družbi, v kateri je 

običajno, da imajo osebe v lasti dva kadilaka. Po drugi strani pa je po mnenju Leskošek in 

Dragoša (2014, 47) opozarjanje na neenakosti v kontekstu revščine pomembno in nujno, saj 

je revščina posledica socialnih neenakosti (pri čemer velja, da vse oblike neenakosti ne 

povzročajo revščine); b) neprimerljivost med državami zaradi relativnosti praga revščine, saj 

npr. oseba, ki se po tej definiciji umešča med revne na Švedskem, v Romuniji (kjer je prag 

tveganja revščine nižji) ne velja za revno.  

Nekatere pomanjkljivosti relativne mere dopolnjuje absolutna mera revščine, izražena s 

stopnjo materialne deprivacije. Absolutna, ker gre za seznam osnovnih, nujnih stvari in jih 

lahko primerjamo med različnimi državami; po SURS seznam trenutno obsega 9 elementov: 

1) zamuda pri plačilu hipoteke ali najemnine, rednih stanovanjskih stroškov, obrokov za 

kredit ali drugih odplačil posojil; 2) zmožnost gospodinjstva, da si vsi člani lahko privoščijo 

enotedenske letne počitnice; 3) zmožnost gospodinjstva, da si privošči mesni ali 

enakovreden vegetarijanski obrok vsaj vsak drugi dan; 4) zmožnost gospodinjstva, da iz 

lastnih sredstev poravna nepričakovane izdatke v višini mesečnega praga tveganja revščine 

iz prejšnjega leta; 5) gospodinjstvo si ne more privoščiti fiksnega ali mobilnega telefona; 6) 

gospodinjstvo si ne more privoščiti barvnega televizorja; 7) gospodinjstvo si ne more 

privoščiti pralnega stroja; 8) gospodinjstvo si ne more privoščiti osebnega avtomobila in 9) 

zmožnost gospodinjstva, da si zagotovi primerno ogrevano stanovanje. Če oseba ne 

razpolaga s tremi ali štirimi kriteriji s seznama, je definirana kot materialno deprivirana ali 

resno materialno deprivirana. Glede na to, da je »nujnost« ali  »osnovnost« vedno določena 

v odnosu do specifik določenega okolja, predvsem ekonomske blaginje, lahko tudi 

materialno deprivacijo dojemamo kot relativno mero. Njeno relativno naravo npr. ponazarja 

trend o izbiri elementov, ki naj bi bili umeščeni na seznam. V prihodnje naj bi zaradi 

neuporabnosti s seznama črtali posedovanje barvnega televizorja, telefona in pralnega stroja 

(Guio idr. 2012). Guio idr. (2012) so namreč ugotovili, da se osebe oz. gospodinjstva v času, 

ko imajo na voljo manj virov, najprej odpovedo letnim počitnicam, prihrankom, namenjenim 

za nepričakovane izdatke, novemu pohištvu, prostočasnim in družabnim dejavnostim. Če se 

njihova sredstva še naprej krčijo, si v nadaljevanju niso zmožni privoščiti primerne prehrane, 

ogrevanja stanovanja, plačevanja računov, dostopanja do internetne povezave in sčasoma 

celo dveh parov obutve, primerne za različne vremenske razmere.3  

                                                           
3 Guio idr. (2012) ugotavljajo, da se enak vzorec ponavlja v vseh državah EU 27. Po njihovem mnenju to 

dokazuje, da revščina ni posledica neznanja ravnanja z denarjem. 
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Schweiger in Graf (2015) menita, da se meri med seboj ne izključujeta, prav nasprotno: šele 

upoštevanje obeh, tako stopnje tveganja relativne revščine kot materialne deprivacije, 

celostno dopolnjuje razumevanje revščine. Če bi analizirali zgolj en vidik, ne bi pridobili uvida 

v kompleksnost preučevane problematike (podatki o stopnji tveganja revščine in podatki o 

materialni deprivaciji se namreč precej razlikujejo. Če bi obseg revščine merili s prvim 

kazalnikom, bi bil ta precej večji, kot če bi se odločili za rabo drugega. V Sloveniji je bilo npr. 

v letu 2014 6,6 % resno materialno depriviranih oseb, medtem ko je pod pragom tveganja 

revščine živelo 13,4 % vseh ljudi (SURS 2015)). Za celosten vpogled v problematiko 

revščine je treba v analitičen proces torej vključiti različne vidike tega pojava.   

Koncept materialne deprivacije je blizu konceptu socialne izključenosti, ki skuša zaobjeti 

tiste dimenzije, ki pomembno določajo vključenost posameznikov v kako družbo (Nolan in 

Whelan 2010). Gre za vprašanje nerazpolaganja z viri, ki omogočajo dostojno življenje, kar 

posameznike omejejuje pri družbeni participaciji. Dohodek ni edini dejavnik socialne 

izključenosti, to so lahko tudi življenjske razmere, družbeni status, rasna in etnična 

pripadnost, spol, zdravje, izobrazba ipd. (Schweiger in Graf 2015, 98). Na ravni Evropske 

unije ga merimo s kazalnikom »stopnja tveganja socialne izključenosti«, ki pokaže odstotek 

oseb, ki živijo pod pragom tveganja revščine, ali so resno materialno prikrajšane, ali živijo v 

gospodinjstvih z zelo nizko delovno intenzivnostjo. 

Podobno kot dohodkovne mere imajo tudi nedohodkovne nekatere  pomanjkljivosti. Koncept 

materialne deprivacije npr. problema arbitrarno določenega praga ne rešuje; seznam nujnih 

dobrin oz. storitev tudi ni utemeljen na premišljeni konceptualni osnovi (Schweiger in Graf 

2015). Ena ključnih pomanjkljivosti koncepta socialne izključenosti pa je nejasnost, kaj 

pravzaprav obsega, kar izhaja iz njegove (pre)široke opredelitve (Schweiger in Graf 2015). 

Konceptualna zasnova naloge je zato postavljena tako, da med seboj prepleta različne ideje 

in koncepte o revščini, kar je razvidno že iz naslova naloge.  

Ideji o multidimenzionalnosti revščine sledimo tudi pri identifikaciji dejavnikov za obstoj 

revščine. Poznamo različne sociološke teorije revščine, s katerimi razložimo dejavnike, ki 

vplivajo na življenje v pomanjkanju, pri čemer nas vsaka od njih napeljuje k drugačnim 

rešitvam oz. naborom ukrepov, ki bi bili namenjeni političnim odločevalcem, kar je poglavitni 

namen te naloge. Dragoš (2014) kritično opiše šest takšnih teorij, ki pa so po njegovem 

mnenju precej »omejene« (v smislu šibke interpretativne moči), saj pogosto temeljijo na 

stereotipnih sodbah, predsodkih, pavšalnih sklepih, ideologijah (glej spodnjo preglednco). 

Skupek vseh predstavi revščino v njeni kompleksni podobi, kar preverjamo v empiričnem 

delu, ko skušamo razložiti tretjo tezo naloge.  
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Preglednica 2.1: Teorije revščine 

 Teorije revščine Poglavitni vzrok revščine 

1 
Individualistična »teorija« (Spencer) negativne značajske lastnosti posameznikov, 

kot sta lenoba in nesposobnost 

2 

Revščina kot »začaran krog« (oz. spirala) pozitivna povratna zveza: revščina na enem 

področju je vzrok revščine na drugem 

področju, ki je vzrok revščine na tretjem 

področju … 

3 

Revščina kot (sub)kultura (Lewis; Murray) ponotranjeni življenjski vzorci, vrednote in 

socializacija, ki so odsev prilagoditvenih 

vzorcev preživetja in se razlikujejo od večinske 

kulture prebivalcev 

4 
Revščina kot situacijska prisila prisilno pomanjkanje  

(deprivacija) 

5 Revščina kot stratifikacija (marksistični pristop) izkoriščanje  

6 
Revščina kot tržna situacija (weberjanski 

pristop) 

neopremljenost za tekmovanje na trgu delovne 

sile 

Vir: povzeto in prirejeno po Dragošu (2014). 

Zgoraj navedene teorije bi po zgledu van Oorshota in Halmana (2000) na podlagi 

identifikacije odgovornih akterjev za obstoj problema revščine v grobem lahko razdelili na 

dve skupini: a) na tiste, ki odgovornost pripisujejo posameznikom, in b) tiste, ki vzroke za 

omenjeni družbeni problem vidijo v strukturnih dejavnikih. Van Oorsshot in Halman (2000) 

sta distinkcijo o razlagah revščine, ki temeljijo na dveh dimenzijah: a) individualna raven-

družbena raven in b) krivda-usoda, vpeljala za analizo javnega mnenja o revščini. Na podlagi 

njunega modela je mogoče identificirati štiri tipe razlag revščine: 

- krivda posameznika (revni so leni, ne znajo pravilno ravnati z denarjem, so 

nemoralni),  

- krivda družbenih procesov (revni so žrtve delovanja drugih, so žrtve družbene 

nepravičnosti), 

- usoda posameznika (revni nimajo sreče v življenju), 

- usodni družbeni procesi (revni so žrtve nenadzorovanega družbenega in globalnega 

razvoja). 

V prvo skupino, ki je osredotočena na individualno raven, umeščamo prve tri teorije revščine, 

podane v zgornji preglednici, pri čemer ni nujno, da neposredno »okrivijo« posameznika za 

njegov deprivirani položaj – značilno je namreč prepletanje krivde in usode posameznika. 

Individualistična »teorija« na primer na prvi pogled velja za povsem krivdno usmerjeno do 

posameznikov (s tem ko jih razume kot brezdelne in lene člane družbe), vendar obenem tudi 
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prepoznava vzroke revščine v nižjih sposobnostih ljudi, v njihovi nižji inteligentnosti, kar kaže 

na element usode, saj na to sami ne morejo vplivati.  

Podobno je tudi teorija o sub(kulturi) revščine razpeta med oba pola: krivda posameznikov se 

zrcali v neprimernih vrednotah, vedenjskih vzorcih in življenjskih stilih (kot so npr. nasilje, 

zasvojenost z alkoholom in drugimi opojnimi substancami, izkoriščanje socialnih pomoči ipd. 

(Lewis 1966; 1986; Murray 1984), ki se v procesu socializacije prenašajo z generacijo na 

generacijo, kar lahko razumemo tudi kot usodo, saj si posameznik družine ne izbira sam. V 

tem pogledu se tretja teorija revščine tesno povezuje z drugo, ki govori o začaranem krogu 

revščine, pri čemer druga precej jasneje poudarja moment usode in vzroke za obstoj 

revščine pripisuje zunanjim okoliščinam, na katere posamezniki ne morejo vplivati. Dragoš 

(2014) takole povzame bistvo teorije revščine kot »začaranega kroga«: »Kdor se znajde v 

stiski, se ne znajde več, saj ga njegov položaj potiska v vedno nove stiske, ki so posledica 

prejšnje stiske in hkrati vzrok nadaljnjim situacijam istega tipa. Z izgubo službe izgubiš 

sredstva za življenje, prodaš avto za hrano in najemnino, brez avta pa težje konkuriraš za 

službo.«  

Ne glede na to, ali teorije percipirajo položaj posameznika z vidika krivde ali usode, so 

predlogi za reševanje revščine pri vseh (z izjemo druge teorije4) oblikovani na način, ki 

nasprotuje izplačevanju denarnih socialnih pomoči, če je kršen princip recipročnosti (Boljka 

2011)5. Pri individualistični teoriji je tako zato, ker vsakršno posredovanje države v življenje 

ljudi, prvič, krši pravico do svobodnega razvoja posameznikov in drugič, negativno vpliva na 

evolucijo družbe, ki z naravno selekcijo skrbi, da preživijo najmočnejši člani družbe. Podobno 

je po teoriji o sub(kulturi) revščine nesmiselno izplačevati denarne socialne pomoči, saj je 

treba spremeniti neprimerne ponotranjene življenjske vzorce ljudi; da bi posamezniki 

spremenili svoje »napačne« vrednote, bi bile zato bolj kot gotovinska izplačila smiselne npr. 

spodbude za delo in izobraževanje (Dragoš 2014) oz. pogojevanje le-teh s ciljem, da bi se 

posamezniki priučili potrebnih veščin in delovnih navad. 

Druga skupina teorij, kot že rečeno, odgovore za obstoj pojava revščine išče v strukturnih, 

družbenih dejavnikih. Četrta teorija, torej revščina kot situacijska prisila, namreč pomanjkanje 

pripisuje posledicam razmer, v katerih so posamezniki prisiljeni živeti, pri tem pa poudarja, 

da so njihovi življenjski stili med seboj precej bolj različni, kot je moč sklepati iz predpostavk 

individualistične teorije in teorije o sub(kulturi) revščine. Peta teorija (ki revščino analizira s 

                                                           
4 Druga teorija o revščini ne ponuja jasnih rešitev za odpravljanje problema, saj ne razloži vzrokov, zakaj nekdo 

postane reven, temveč ponuja vpogled v položaj posameznika, ko je ta že depriviran, kar je po Dragošu (2014) 

ena njenih ključnih pomanjkljivosti. 
5 Te verjamejo v koncept recipročnosti v najožjem smislu. Povezujejo ga s striktno proporcionalnostjo, kar 

pomeni, da mora biti produktivni prispevek posameznika enak njegovemu socialnemu prejemku (Boljka 2011, 51). 
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konceptom stratifikacije) vzroke pripisuje izkoriščanju in dohodkovnim neenakostim med 

spodnjim in zgornjim družbenim slojem. Ker sta naraščajoča dohodkovna neenakost in 

izkoriščanje značilnosti kapitalističnega družbenega sistema, vidi marksistični pogled na 

revščino edino pravo rešitev v odpravi kapitalizma. Zadnja, šesta teorija revščine pa 

poglavitni dejavnik tveganja revščine pripisuje neopremljenosti posameznikov za tekmovanje 

na trgu delovne sile (Dragoš 2014). Dragoš (2014) se  strinja z idejami te teorije in zagovarja 

predlog, da naj »država nastavi varovalno mrežo samo za tiste, ki izpadejo s trga in iz 

družinske mreže«. Zavzema se za to, da bi osnovne življenjske potrebe plačevala država, in 

sicer v višini, ki omogoča preživetje6. 

Če upoštevamo zgolj posamično teorijo, ne dobimo pravega vpogleda v tako kompleksno 

problematiko, kot je revščina, saj se vse pavšalno, pristransko lotevajo obravnave problema 

revščine. Izmed vseh omenjenih teorij zgolj četrta in šesta ne poenostavljata analitičnega 

pristopa k razumevanju revščine, kar pa je po našem mnenju ključna podlaga za poznavanje 

in interpretacijo različnih življenjskih potekov ljudi, ki imajo izkušnjo revščine; na ta vidik 

opozarja že Dragoš (2014). V nalogi bomo zato pri identifikaciji vzrokov revščine upoštevali 

multidimenzionalnost revščine ne le takrat, ko bomo govorili o njeni opredelitvi in obsegu,  

temveč tudi v kontekstu analize dejavnikov tveganja revščine ljudi, natančneje družin z 

otroki, ki sestavljajo našo ciljno skupino.  

Interpretacija problema implicira, kako so oblikovane javne politike, ki problem naslavljajo 

(prepoznavanje skupin, ki so percipirane kot najbolj ranljive in s tem upravičene do pomoči, 

vrsta programov pomoči itd.). Če naj bi identificirali vse ranljive skupine in pripravili primeren 

predlog nabora ukrepov za reševanje problematike revščine družin z otroki, je zato nujno 

kompleksno razumevanje družbenih problemov, kar je cilj naše naloge.  

 

                                                           
6 S tem želi opozoriti na zvišanje denarne socialne pomoči na raven, ki omogoča preživetje. Znesek minimalnega 

dohodka, ki je v veljavi, je nižji od izračunanih minimalnih življenjskih stroškov (Dremelj idr. 2013).  
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3 METODOLOŠKA IZHODIŠČA NALOGE 

Za dokazovanje uvodoma postavljenih tez smo uporabili kombinacijo različnih metod 

raziskovanja, tako kvalitativnih kot kvantitativnih, da bi karseda natančno in celovito zaobjeli 

kompleksnost preučevanega pojava. Med kvalitativnimi metodami smo uporabili 

polstrukturirani intervju in izvedbo fokusnih skupin, v okviru kvantitativnih pa smo uporabili 

anketni vprašalnik. Vsako od omenjenih treh metod v nadaljevanju podrobneje opišemo. 

3.1 Kvalitativne raziskovalne metode 

Kot omenjeno, smo uporabili dve kvalitativni metodi: a) fokusne skupine in b) polstrukturirani 

intervju. S tem smo pridobili uvid v subjektivne zaznave strokovnjakov, ki delujejo na 

področju reševanja stisk posameznikov, ki živijo v revščini, ter samih predstavnikov ciljne 

skupine o multidimenzionalnosti problematike revščine ter ranljivih skupinah družin z otroki. 

a) Fokusne skupine s strokovnjaki, ki se s problematiko revščine družin z otroki 

vsakodnevno ukvarjajo pri svojem delu 

Od januarja do maja 2015 smo izvedli 6 fokusnih skupin po različnih krajih Slovenije: januarja 

v Celju, februarja v Ljubljani, marca v Murski Soboti, aprila na Jesenicah in maja v Metliki in 

Črnomlju ter v Trbovljah. Posamezne fokusne skupine se je v splošnem udeležilo približno 

osem do deset ljudi, vsega skupaj pa je na fokusnih skupinah sodelovalo 47 različnih 

strokovnjakov, kot so predstavniki društev prijateljev mladine, Rdečega križa, Karitas, 

centrov za socialno delo (v nadaljevanju CSD), osnovnih šol, občin, patronažne službe, 

drugih nevladnih organizacij (npr. Kralji ulice, Cona Fužine), stanovanjskega sklada, zavodov 

RS za zaposlovanje, sindikatov.  

Za potrebe analize smo fokusne skupine posneli in transkribirali. Tako dobljene citate smo 

nato kodirali v programu za kvalitativno analizo podatkov. Oblikovali smo naslednje kode:   

- preživetvene strategije: tu so nas zanimala neformalna omrežja, iskanje novih 

priložnosti, odlog plačila položnic, izkoriščanje socialnih prejemkov, formalna omrežja, 

prostovoljstvo, samooskrba, delo na črno, vlaganje v izobraževanje, socialni prejemki, 

kriminal, število otrok, skromnost, kupovanje rabljenih stvari/popusti, prihranki. 

- Posledice življenja v revščini: te smo razdelili še na podkode, kot so: a) 

stanovanjske razmere; b) osebnost; c) zdravstveno stanje; d) materialne dobrine; e) 

težave v duševnem zdravju; f) pomanjkanje hrane; g) prostočasne dejavnosti otrok; 

h) nasilje in alkoholizem; i) zanemarjanje otrok. 
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- Diskurz o revščini: razlikovali smo med predsodki in sodbami na eni strani ter 

prepoznavanjem občutka sramu in stigmatiziranosti na drugi. 

- Reševanje problematike in predlogi, v smislu, kako se strokovnjaki sami lotevajo 

reševanja posledic revščine in kaj predlagajo za izboljšanje položaja ter kako se po 

njihovem mnenju družine z otroki spopadajo z revščino.  

- Ranljive skupine družin z otroki. Identificirali smo več ranljivih skupin, ki so se v 

pogovorih najpogosteje pojavljale: zaposleni revni, priseljenske družine, družine s 

krediti, samo en starš zaposlen, brezposelne družine, enostarševske družine, 

družine, v katerih starši neredno prejemajo dohodke z dela. 

- Pomanjkljivosti obstoječega sistema za zagotavljanje pomoči. 

- Vzroki revščine, med katere smo umestili finančno nepismenost, brezposelnost, 

nizke plače, kapitalistični sistem, kredite, bolezen, brezposelnost enega od staršev, 

ekonomsko krizo in odklanjanje socialnih pomoči. 

- Začarani krog revščine, kultura revščine, če sta se termina pojavila v pogovorih. 

Citate fokusnih skupin v besedilu označujemo tako: Fkraj izvedbe (npr. FMS). 

b) Polstrukturirani intervjuji s predstavniki družin z otroki, ki imajo nizke dohodke 

S pomočjo CSD in nevladnih organizacij (Kralji ulice, Karitas in društva prijateljev mladine) 

smo od januarja do junija 2015 opravili 25 intervjujev s starši, ki živijo v dohodkovnem 

pomanjkanju. Intervjuje smo opravili v prostorih CSD v krajih, kjer so potekale fokusne 

skupine, torej v Murski Soboti, Celju, Ljubljani, Metliki in Črnomlju, Trbovljah in na Jesenicah. 

Pogovori so trajali od dvajset minut do največ ure in pol, v povprečju približno 45 minut.  

V spodnji preglednici predstavljamo ključne sociodemografske značilnosti staršev, ki so 

sodelovali v intervjujih.  

Preglednica 3.1: Sociodemografske značilnosti intervjuvancev 

ID Izobrazba 
Kraj 

bivanja 
Spol Starost Tip družine 

Zaposlitveni 

status 

Število 

otrok 

1 osnovna šola mesto ž 42 dvostarševska brezposelna 2 

2 srednja šola mesto ž 38 enostarševska brezposelna 2 

3 poklicna šola primestje ž 35 dvostarševska zaposlena 2 

4 osnovna šola primestje ž 50 enostarševska brezposelna 2 

5 

magisterij 

znanosti mesto ž 42 dvostarševska 

samozaposlena 

v kulturi 1 
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ID Izobrazba 
Kraj 

bivanja 
Spol Starost Tip družine 

Zaposlitveni 

status 

Število 

otrok 

6 osnovna šola vas ž 28 dvostarševska brezposelna 5 

7 osnovna šola vas ž 32 velika družina brezposelna 2 

8 osnovna šola mesto ž 20 dvostarševska brezposelna 1 

9 srednja šola mesto ž 32 dvostarševska brezposelna 2 

10 poklicna šola vas ž 34 enostarševska brezposelna 2 

11 poklicna šola mesto ž 39 enostarševska brezposelna 1 

12 srednja šola mesto ž 40 dvostarševska brezposelna 3 

13 poklicna šola mesto ž 41 enostarševska brezposelna 2 

14 srednja šola primestje ž 41 dvostarševska brezposelna 3 

15 poklicna šola mesto m 53 velika družina brezposelna 3 

16 poklicna mesto m 42 dvostarševska brezposelna 4 

17 srednja šola mesto ž 30 dvostarševska brezposelna 1 

18 srednja šola mesto ž 33 dvostarševska brezposelna 3 

19 poklicna šola mesto ž 30 enostarševska brezposelna 1 

20 osnovna šola mesto ž 60 enostarševska upokojena 1 

21 poklicna mesto ž 37 dvostarševska brezposelna 5 

22 srednja šola mesto ž 41 velika družina zaposlena 4 + 27 

23 srednja šola mesto ž 26 enostarševska študentka 1 

24 osnovna šola vas ž 24 enostarševska brezposelna 1 

25 poklicna mesto ž 40 enostarševska brezposelna 2 

 

Podatke intervjujev smo analizirali podobno kot pri fokusnih skupinah. Dobljene citate smo s 

pomočjo programa za kvalitativno analizo podatkov uvrstili v različne kode. Uporabili smo 12 

glavnih kod (s pripadajočimi podkategorijami): 

- diskurz o revščini, pri katerem smo bili pozorni zlasti na izražanje občutij stigme,  

- ključni momenti v življenju (pomembno jih je upoštevati z vidika razumevanja smeri 

življenjskega poteka), 

- nova socialna zakonodaja, 

- nove ranljive skupine. To smo nadalje razdelili na devet podkategorij, pri čemer 

popis seznama ustreza tistemu, ki smo ga uporabili že pri analizi fokusnih skupin. 

Ranljive skupine smo tako razdelili na: brezposelne družine, druge nove ranljive 

skupine, enostarševske družine, družine s krediti, neizplačevanje plač (oz. neredno), 

družine priseljencev, družine, v katerih je samo en starš zaposlen, zaposleni revni, 

- zaznava lastnega položaja, 

                                                           
7 Gre za otroka iz drugega zakona, ki ne živita skupaj z intervjuvanko v istem gospodinjstvu. 
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- pomanjkljivosti obstoječega sistema za zagotavljanje pomoči, 

- posledice revščine na kakovost življenja družin z otroki, kjer so nas posebej 

zanimali: materialne dobrine, nasilje in alkoholizem, osebnost, pomanjkanje hrane, 

prostočasne dejavnosti otrok (plačljive in neplačljive), stanovanjske razmere, učni 

uspeh, zanemarjanje otrok, zdravstveno stanje, težave v duševnem zdravju, 

- preživetvene strategije revnih družin z otroki, ki smo jih opazovali na različnih 

ravneh: delo, delo na črno, formalna omrežja, iskanje novih priložnosti, izkoriščanje 

socialnih prejemkov, kriminal, kupovanje rabljenih reči, neformalna omrežja, odlog 

plačila položnic, prihranki, prostovoljstvo, samooskrba, skromnost, socialni prejemki, 

število otrok, vlaganje v izobraževanje, 

- pričakovanja za prihodnost, 

- reševanje problematike in predlogi, 

- trajanje revščine, 

- vzrok revščine, kamor so vprašani umestili različne dejavnike, kot so: bolezen, 

brezposelnost, brezposelnost enega od staršev, finančna nepismenost, izobrazba, 

kapitalistični sistem, krediti, kriza, nizka plača, odklanjanje socialnih oblik pomoči, 

začarani krog revščine/kultura revščine, drugo.  

S podatki, analitično obdelanimi na prikazan način, nam je uspelo napredovati proti dvema 

ciljema. Prvič, s tem smo dobili neposreden vpogled v položaj družin, ki se soočajo s 

težavami pomanjkanja dohodka. Drugič, tako smo lahko primerjali njihovo subjektivno 

zaznavo revščine s subjektivno zaznavo tistih, ki na mezzo ravni vsakodnevno prihajajo v 

stik z njimi in imajo izkušnje z dodeljevanjem materialnih, nematerialnih, finančnih in drugih 

oblik pomoči. 

Citate intervjujev v besedilu prikazujemo tako: Ispol, starost (npr. IM, 39). 

3.2 Kvantitativne raziskovalne metode 

V tem poglavju predstavimo kvantitativni metodi zbiranja podatkov. Predvsem smo se oprli 

na bazo podatkov oz. register vlagateljev OD; pridobili smo jo od upravljavca zbirke podatkov 

(MDDSZ), ki obsega pravice iz javnih sredstev. Na podlagi te baze podatkov smo opravili 

tudi vzorčni izbor enot, na katerih smo opravili anketiranje. V nadaljevanju najprej 

predstavljamo zbirko podatkov o vlagateljih OD, sledi predstavitev merskega instrumenta ter 
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poteka in načina zbiranja podatkov za raziskavo, opis vzorčenja, na koncu pa predstavimo 

še vzorčni okvir. 

3.2.1 Zbirka podatkov, ki obsega pravice iz javnih sredstev 

Podatki o osebah, ki oddajo vlogo za uveljavljanje pravice iz javnih sredstev (med njimi tudi 

pravice do OD), se vodijo v enotnem informacijskem sistemu centrov za socialno delo 

(ISCSD). Ta je sestavljen iz dveh aplikacij, ISCSD in ISCSD2. ISCSD je aplikacija, ki je v 

uporabi od leta 2000 in pretežno pokriva področje zakonodaje starševskega varstva in 

družinskih prejemkov ter štipendij. ISCSD2 je osnovno orodje pri odločanju o pravicah iz 

javnih sredstev s področja socialnovarstvenih prejemkov, družinskih prejemkov in 

štipendiranja. Za CSD prestavlja ISCSD integriran informacijski sistem, ki jim daje predvsem 

podporo pri pridobivanju in združevanju podatkov, podporo pri odločanju, standardiziran izpis 

pravnih aktov ter obračun podatkov, ki so podlaga za izplačilo transferjev. Zato CSD sproti 

vnaša podatke. MDDSZ kot nosilec podatkovne baze uporablja ISCSD predvsem kot 

upravljavski informacijski sistem, ki omogoča pravilo izplačilo transferjev, podporo pri 

odločanju na drugi stopnji ter planiranje sredstev in kontrolo podatkov. 

Za potrebe te raziskave smo od MDDSZ kot nosilca oz. upravljavca zbirke podatkov o 

pravicah iz javnih sredstev pridobili seznam vseh družin, ki so imele veljavno odločbo za OD 

na dan 1. 7. 2015, njihov dohodkovni razred pa je bil manjši ali enak petemu razredu. 

Seznam je obsegal naslednje podatke: številko vloge, priimek in ime vlagatelja, naslov, naziv 

CSD, ki je izdal odločbo, spol, starost, tip družine, dohodkovni razred in podatke o družinskih 

članih vlagatelja. S temi podatki smo izbrali  vlagatelje v vzorec za anketiranje. Ker inštitut po 

52. členu Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (v nadaljevnju ZUPJS) lahko 

podatke iz zbirke uporablja za analize ter znanstvenoraziskovalne in statistične namene le v 

anonimizirani obliki, je MDDSZ obdelavo osebnih podatkov za namen izvedbe raziskave 

prenesel na IRSSV s pisno pogodbo. V drugi fazi  smo od upravljavca zbirke podatkov 

pridobili še podatke o dohodkovnem položaju družin, ki so bile izbrane za anketiranje. 

Podatki so obsegali naslednje anonimizirane podatke: status osebe (sorodstveno razmerje 

do vlagatelja, vrsta šolanja, podlaga zavarovanja osebe, iz česar je razvidno, ali je oseba 

zaposlena, upokojena ipd., starost), višina in vrsta dohodkov in premoženja (v skladu z 12., 

17. in 19. členom ZUPJS) ter podatke o drugih prejemkih družine (denarna socialna pomoč 

(znesek), varstveni dodatek (znesek), obvezno in dodatno zavarovanje (število upravičenih 

oseb), subvencija vrtca (število upravičenih oseb in razred za subvencijo vrtca)). S pomočjo 

teh podatkov smo dobili uvid v dohodkovni položaj družin, ki so bile izbrane za anketiranje. 
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3.2.2 Raziskava: merski instrument in zbiranje podatkov 

V okviru kvantitativnega dela raziskave smo v sodelovanju s Centrom za raziskovanje 

javnega mnenja (CJM) na Fakulteti za družbene vede v času od 14. oktobra do 11. 

novembra 2015 izvedli raziskavo na reprezentativnem vzorcu družin prejemnic OD od 

prvega do petega dohodkovnega razreda8. Osnovni merski instrument je bil standardiziran 

vprašalnik, ki je z manjšimi prilagoditvami in nekaj vsebinskimi popravki izhajal iz raziskave iz 

leta 2009 (Črnak Meglič idr. 2009). Raziskava je sestavljena iz dveh vprašalnikov. Vprašalnik 

za starše Socialni položaj družin z otroki (osnovni vprašalnik) vsebuje 12 vsebinskih sklopov 

(struktura gospodinjstva/družine, izobrazba staršev, zaposlitveni status staršev, varstvo 

otrok, poklicne aspiracije otrok, dohodki, poraba in materialne dobrine, stanovanjska situacija 

in standard družine, prehrana, zdravstveno stanje članov družine, prosti čas, socialne opore 

ter subjektivno doživljanje revščine), medtem ko vprašalnik za otroke, Moje vsakdanje 

življenje, ki je bistveno krajši, vsebuje štiri: šola, dom, aktivnosti in prosti čas ter počutje in 

zdravje. Odgovarjali so otroci, stari od 12 do 18 let. 

3.2.3 Vzorčenje 

Populacija raziskave so družine, ki so imele na dan 1. 7. 2015 veljavno odločbo za OD od 

prvega do vključno petega dohodkovnega razreda. Obsegala je 120.270 enot, primernih za 

vzorčenje. Vzorčenje je potekalo na podlagi registra vseh vlagateljev9 OD v 62 CSD v 

Sloveniji z veljavno odločbo na dan 1. 7. 2015. Register je zagotovil naročnik, MDDSZ. 

Glede na potrebe, obseg in pogoje raziskave je bilo v izhodiščni vzorec izbranih 823 oseb 

(vlagateljev) s predvidenim ciljnim izplenom 500 izpolnjenih anket. Postopek vzorčenja je bil 

dvostopenjski. Najprej je izvajalec (CJM) določil kvantume anketirancev proporcionalno 

glede na velikost CSD. Znotraj vsakega CSD je nato izbral dve centralni točki, urbano – 

center CSD in naključno izbrano ruralno – periferijo CSD. Delež anketirancev v CSD so 

enakomerno porazdelili na obe točki. Če je bilo na prvi stopnji zajetih manj kot 7 enot (zelo 

majhni CSD), so te točke združili z najbližjim sosednjim centrom. Tako so izbrali 823 oseb na 

44 točkah na prvi stopnji. Na drugi stopnji so bile te točke razdeljene na dve točki, torej je 

anketiranje potekalo na 88 prostorskih točkah. Najmanjši okoliš (na prvi stopnji) je imel 8 

enot (Gornja Radgona, Lenart, Mozirje, Sevnica in Sežana), največji pa 51 (Maribor). V 

                                                           
8 V skladu s 25. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih 
sredstev (Uradni list RS, št. 99/2013) so meje med posameznimi razredi OD postavljene sledeče: a) v prvi razred 
OD se umeščajo družine s povprečnim mesečnim dohodkom na osebo v višini do 18 % (kar znaša do 177,73 eur 
na osebo); b) za drugi razred OD je meja postavljena nad 18 % do 30 % povprečnega mesečnega dohodka na 
osebo (nad 177,73 eur do 296,22 eur); c) za tretji razred OD velja meja nad 30 % do 36 % (ali nad 296,22 eur do 
355,46 eur); d) za četrti razred OD pa nad 36 % do 42 % (355,46 eur do 414,70 eur); e) medtem ko so za peti 
razred meje postavljene nad 42 % do 53 % povprečnega mesečnega dohodka na osebo (nad 414,70 eur do 
523,32 eur). 
9 Vlagatelji so odrasle osebe (eden izmed staršev), ki za svoje otroke uveljavljajo pravico do OD. 
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družinah z ustrezno starimi otroki so anketarji, kjer je bilo to mogoče, opravili tudi anketo z 

otroki.  

Raziskava je bila končana s 519 zaključenimi anketami med odraslimi (in 110 dodatnimi 

anketami med otroki).  

V preglednici so primerjalno prikazani (skupaj in po razredih OD) deleži populacije, 

izhodiščnega vzorca, končne realizacije ter uteženega vzorca. 

Preglednica 3.2:  Populacija in vzorec 

 
Populacija Izhodiščni vzorec Realizacija Utežen vzorec 

Skupaj10 N = 120.270 N = 823 N = 519 N = 519 

Razred OD N % N % N % N % 

1 21.109 17,6 154 18,7 90 17,3 91 17,6 

2 25.342 21,1 152 18,5 93 17,9 109 21,1 

3 17.307 14,4 112 13,6 73 14,1 75 14,4 

4 20.275 16,9 138 16,8 90 17,3 87 16,9 

5 36.236 30,1 267 32,4 173 33,3 156 30,1 

 

V izhodiščnem vzorcu je bilo 45 enot nedostopnih, kar pomeni, da je izvajalec razpolagal s 

778 enotami. Pri realiziranih 519 anketah to pomeni, da je bil delež vzorčne realizacije 66,7 

%. Primerjalno, glede na druge raziskave tipa osebnega anketiranja (na CJM), je odziv ob tej 

stopnji sodelovanja zelo zadovoljiv. Izstopajoča razloga za vzorčni izpad in za nesodelovanje 

povabljenih v anketiranje (teh je bilo 259) sta bila, da oseba nima časa za anketiranje (34,7 

%) in da osebe nikoli ni doma (31,0 %). Med drugimi razlogi izvajalec našteva še: oseba je 

preseljena, naslov iz registra ni ustrezen (13,5 %), oseba ima slabe izkušnje z anketiranjem 

(4,0 %), sodelovanje je zavrnil kdo od družinskih članov (3,6 %), oseba pravi, da se ne 

spozna na vsebino (2,6 %), oseba je odsotna v času trajanja ankete (2,6 %), nezmožnost 

sodelovanja (1,0 %), oseba je nedostopna (0,3 %) ter drugi razlogi (6,6 %). 

Po koncu raziskave je izvajalec anketiranja zaradi možnih odstopanj, ki so lahko posledica 

vzorčenja oz. posledica neenakomerne odzivnosti populacije, ter zaradi omilitve možne 

pristranskosti, pridobljene podatke utežil. Korekcijska utež je bila oblikovana na podlagi 

odstopanj pri spremenljivki »razred OD«. Iz prejšnje preglednice je sicer razvidno, da se je 

struktura v veliki meri ohranila in da so odstopanja majhna. Tako je tudi učinek uteži 

večinoma neznaten. Za kvantitativno obdelavo podatkov smo uporabili statistični paket SPSS 

22. 

                                                           
10 Število enot. 
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3.2.4 Predstavitev vzorčnega okvira 

Za vlagatelje iz izhodiščnega vzorca je značilno, da so ne glede na razred OD večinoma 

ženskega spola (76,7 %) in povprečne starosti 38 let. Najpogosteje prihajajo iz 

dvostarševskih družin z dvema (41,6 %) ali enim otrokom (24,8 %). Ta dva tipa družin 

prevladujeta pri družinah iz drugega do petega razreda OD, medtem ko je za prejemnike OD 

iz prvega razreda značilno, da prevladujejo enostarševske družine z enim otrokom (26,6 %). 

V vzorčnem okviru je 77 družin (9,4 %), v katerih sta ena (36 družin) ali dve osebi (41 družin) 

upravičeni do obveznega zdravstvenega zavarovanja (skupaj 118 oseb) ter prav toliko družin 

s skupaj 110 upravičenci do dodatnega zdravstvenega zavarovanja (44 družin z eno 

upravičeno osebo ter 33 družin z dvema). Gre predvsem za družine, ki se uvrščajo v prvi 

razred OD. Podobno ugotavljamo za prejemanje denarne socialne pomoči (v nadaljevanju 

DSP), ki jo prejema 9,2 % družin, večinoma iz prvega razreda OD. Za 40 % družin iz 

vzorčnega okvira je značilno, da so upravičeni do subvencije vrtca, skupaj prejemajo 

subvencijo za 396 otrok. Družine iz prvega razreda OD večinoma prejemajo subvencijo iz 

prvega in drugega razreda subvencije, družine iz drugega večinoma iz drugega in tretjega, 

družine iz tretjega iz tretjega in četrtega, družine iz četrtega iz četrtega in petega ter družine 

iz petega razreda OD večinoma prejemajo subvencijo vrtca iz petega razreda. 

Preglednica 3.3: Ključne značilnosti družin iz vzorčnega okvira 

Razred OD 1 2 3 4 5 Skupaj 

Spol  

(% žensk) 
77,3 74,3 76,8 74,6 78,7 76,7 

Starost  

(AS [min,max]) 
37 [20,60] 38 [21,72] 38 [22,59] 39 [25,60] 38 [23,61] 38 [20,72] 

Tip družine 

(najpogostejša 

dva) 

1-

starševska
11, 1 otrok 

(26,6 %); 

2-

starševska, 

3 otroci ali 

več (26,0 

%) 

2-

starševska, 

2 otroka 

(40,1 %); 

2-

starševska, 

1 otrok 

(27,0 %) 

2-

starševska, 

2 otroka 

(43,8 %); 

2-

starševska, 

1 otrok 

(22,3 %) 

2-

starševska, 

2 otroka 

(47,1 %); 

2-

starševska, 

1 otrok 

(21,7 %) 

2-

starševska, 

2 otroka 

(49,8 %); 

2-

starševska, 

1 otrok 

(31,5 %) 

2-

starševska, 

2 otroka 

(41,6 %); 

2-

starševska, 

1 otrok 

(24,8 %) 

Upravičenci 

do obveznega 

zavarovanja 

71 družin 

(46,1 %) 

za 106 

oseb 

5 družin 

(3,3 %) za 

10 oseb 

1 družina 

(0,9 %) za 

2 osebi 

0 0 

77 družin 

(9,4 %) za 

118 oseb 

Upravičenci 

do dodatnega 

71 družin 

(46,1 %) 

5 družin 

(3,3 %) za 

1 družina 

(0,9 %) za 
0 0 

77 družin 

(9,4 %) za 

                                                           
11 V poročilu ne uporabljamo definicije enostarševske družine po ZUPJS, temveč sledimo SURS-ovi opredelitvi, v 

kateri je ključen kriterij za določitev tipa gospodinjstva bivanje v skupnem gospodinjstvu, in ne izpolnjevanje 

skrbstvenih nalog staršev (predvsem z vidika preživljanja), kot je to opredeljeno v relevantni zakonodaji. 
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Razred OD 1 2 3 4 5 Skupaj 

zavarovanja za 98 oseb 10 oseb 2 osebi 110 oseb 

Upravičenci 

do subvencije 

vrtca in razred 

za subvencijo 

59 družin 

(38,3 %) 

za 70 

otrok; 

večinoma 

1. in 2. 

razred 

(98,3 %) 

63 družin 

(41,4 %) 

za 82 

otrok; 

večinoma 

2. in 3. 

razred 

(98,4 %) 

50 družin 

(44,6 %) 

za 59 

otrok; v 3. 

(60 %) ali 

4. razredu 

(40 %) 

58 družin 

(42,0 %) 

za 68 

otrok; v 4. 

(55,2 %) ali 

5. razredu 

(44,8 %) 

97 družin 

(36,3 %) 

za 117 

otrok; 

večinoma v 

5. razredu 

(85,6 %) 

327 družin 

(39,7 %) 

za 396 

otrok; 

največ v 5. 

razredu 

(33,3 %), 

sledi 2. 

razred 

(22,0 %) 

Prejemniki 

DSP 

71 družin 

(46,1 %) 

4 družine 

(2,6 %) 

1 družina 

(0,9 %) 
  

76 družin 

(9,2 %) 

 

Če pogledamo materialno stanje družin iz vzorčnega okvira, pri četrtem razredu OD opazimo 

nekatere posebnosti. Povprečna skupna vrednost upoštevanih letnih dohodkov (12. člen 

ZUJPS) se od prvega od petega razreda OD postopno zvišuje, medtem ko je pri upoštevanju 

premoženja situacija nekoliko drugačna. V tem primeru družine iz četrtega razreda bistveno 

odstopajo od družin iz sosednjih razredov OD. V povprečju imajo celo nižji skupni znesek 

upoštevanega premoženja na letni ravni (17. člen ZUPJS) od družin iz drugega razreda. To 

se posledično kaže tudi v upoštevanem znesku premoženja na letni ravni (19. člen ZUPJS), 

ki je v povprečju najnižji za družine iz prvega razreda OD (199,6 EUR), sledijo družine iz 

drugega razreda (531,8 EUR), temu družine iz četrtega (554,9 EUR), nato pa s podobnim 

povprečnim zneskom še iz tretjega (708,2 EUR) in petega razreda OD (708,6 EUR).   

Preglednica 3.4: Dohodki in premoženje glede na razred OD (na letni ravni) 

Razred 

OD 

Upoštevani znesek 

premoženja  

(19. člen ZUPJS) 

Skupni znesek 

upoštevanega 

premoženja  

(17. člen ZUPJS) 

Skupna vrednost 

upoštevanih dohodkov  

(12. člen ZUPJS) 

AS MIN MAX AS MIN MAX AS MIN MAX 

1 199,6 0,0 5.633,7 6.680,2 0,0 162.824,6 3.431,5 0,0 12.118,3 

2 531,8 0,0 6.922,8 18.520,0 0,0 228.452,2 10.209,3 815,0 21.091,1 

3 708,2 0,0 8.995,5 23.703,5 0,0 259.985,8 14.043,0 4.806,5 21.860,0 

4 554,9 0,0 5.660,6 17.538,2 0,0 163.601,9 16.649,4 8.495,1 31.436,8 

5 708,6 0,0 8.535,6 24.046,7 0,0 295.629,7 20.165,2 8.796,8 37.242,2 

Skupaj 554,9 0,0 8.995,5 18.638,3 0,0 295.629,7 13.772,5 0,0 37.242,2 

Opombe: AS = aritmetična sredina ali povprečje, MIN = najmanjša podana vrednost (odgovor), MAX = 

najvišja podana vrednost (odgovor)  

3.3 Omejitve raziskave  

Izpostavljamo dve metodološki omejitvi, ki ju je treba upoštevati pri interpretaciji podatkov: 
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- vzorec anketiranih otrok ni reprezentativen, tako kot to velja za njihove starše. 

Sklepamo, da bi bili dobljeni podatki v primerih, kjer smo imeli malo enot, nekoliko 

drugačni, če bi razpolagali z vzorcem, ki bi ga bilo mogoče aplicirati na celotno 

populacijo; kljub vsemu pa ocenjujemo, da tako pridobljene informacije  omogočajo 

dokaj relevanten vpogled v položaj otrok, ki so ciljna skupina naše raziskave, saj je 

dobrih 100 enot analize precej velik zajem vzorca. 

- Zaradi sprememb socialne zakonodaje iz leta 2012 je potrebna previdnost pri 

interpretaciji sprememb, ki so nastale pri prejemnikih OD v obeh časovnih točkah 

izvedbe raziskave. Zaradi uvedbe vrstnega reda uveljavljanja pravic iz javnih 

sredstev, drugačnega načina upoštevanja dohodka in premoženja se je namreč 

nekoliko spremenila struktura družin v posameznih dohodkovnih razredih OD.  
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4 DISKURZIVNE PRAKSE O REVŠČINI DRUŽIN Z OTROKI NA MEZZO RAVNI 

V tem delu naloge prikazujemo mnenja in izkušnje predstavnikov institucij, ki se pri svojem 

delu vsakodnevno ukvarjajo s problematiko revščine družin z otroki. Njihove izjave 

predstavljajo interpretacijo problemov, s katerim se v praksi ukvarjajo in jih rešujejo. Tako 

pridobimo širši uvid v preučevano temo (perspektivo mezzo ravni), ki je v nadaljevanju 

poročila prikazana izključno na individualni ravni. 

Pri analizi subjektivne zaznave strokovnjakov, ki so sodelovali v fokusnih skupinah, smo bili 

posebej pozorni na sedem točk:  

- diskurz o revščini družin z otroki,  

- nove ranljive skupine,  

- pomanjkljivosti obstoječega sistema nudenja pomoči,  

- posledice revščine na kakovost življenja družin z otroki,  

- preživetvene strategije revnih družin z otroki,  

- reševanje problematike in predlogi ter vzroki revščine, kar ponazarja spodnja shema.  

Pri ključnih točkah analize sta nas še posebej zanimala kompleksnost pojava revščine družin 

z otroki ter položaj in identifikacija ranljivih skupin, s poudarkom na položaju revnih 

zaposlenih in nižjega srednjega razreda, tako kot se kaže iz odgovorov sodelujočih v 

fokusnih skupinah.  

Slika 4.1: Prevladujoče teme v fokusnih skupinah  
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4.1 Ranljive skupine družin z otroki 

Na podlagi pridobljenih odgovorov strokovnjakov, ki so sodelovali v raziskavi, ugotavljamo, 

da ti revnih družin z otroki ne prepoznavajo kot uniformirane družbene skupine, saj so med 

ranljivimi družinami identificirali več različnih skupin: 

- Družine, v katerih noben od staršev ni zaposlen:  

»Tisti, ki so izgubili službe in imajo nadomestila oz. so na bolniški in so se jim dohodki 

občutno znižali.« (FJE) 

»Še naprej opažamo masovne izgube zaposlitve.« (FMS) 

- Enostarševske družine: 

»Več kot polovico vlog vložijo mame samohranilke.« (FMS) 

»Med prosilci je največ mladih družin, in sicer revnih enostarševskih družin.« (FTR) 

- Družine, ki so najele kreditna posojila oz. so v dolgovih: 

»Tudi tiste družine, ki so v času zaposlitve vzele visok kredit, sedaj pa so 

brezposelne. Na videz se tem družinam revščina ne vidi, ker imajo novo hišo, nov 

avto. V svojem okolju so dojeti, kot da jim nič ne manjka.« (FCE) 

»Nekateri so si naredili velike dolgove, ki jih sedaj ne morejo poplačati. Včasih se 

čudim, kako so sploh lahko dobili takšne kredite.« (FJE). 

»Ljudje so se zakreditirali, so izgubili službe in sedaj ne zmorejo več plačevati 

kreditov.« (FLJ) 

»Ne moremo mimo samozaposlenih. Pri njih gredo družinske hiše na ta račun. Zato 

ker je še vztrajal, nabrali so se dolgovi in so še na slabšem kot prej, ko je bil 

brezposeln.« (FLJ) 

»Ogromno je tudi zadolževanja. Ogromno je kreditov, limitov. Ko dobimo podatke od 

DURS, zgleda, da je neka plača, dejansko pa, ko pogledamo izplačilo oz. bančni 

izpisek, ugotovimo, da je tega precej manj. To so krediti iz preteklosti, krediti za 

poravnavo.« (FMETLIKA, ČRNOMELJ) 

»Primer očeta, ki mi je zaupal, da se je zakreditiral: trenutno je brez službe, in ko sem 

ga vprašal, zakaj je vzel kredit, je odgovoril, da zato, da so lahko preživeli.« (FTR) 
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- Družine, v katerih starši plačila za opravljeno delo ne prejemajo oz. ga 

prejemajo neredno: 

»Pri zaposlenih je velikokrat problem ta, da plača ni izplačana ali pa je izplačana z 

zamikom. Ti ljudje so morda še najbolj ranljivi.« (FMETLIKA, ČRNOMELJ) 

»Imeli smo tudi primere delavcev, ki so bili zaposleni, vendar po tri ali štiri mesece 

niso prejemali plače. Morali so prihajati na delo, imeli so stroške s prevozom na delo. 

Delodajalec jim je zagotavljal samo še plačilo malice. Dati odpoved ni učinkovito za 

posameznika, ker je v Pomurju težko najti delo. Vedno so imeli upanje, da se bo 

delodajalec izvlekel iz težav.« (FMS) 

- Družine priseljencev:12 

»Tragične zgodbe migrantskih družin. Imajo probleme z delodajalci, so nepismeni, 

naivni, to potem postane družinska tragedija.« (FLJ) 

»Težave, ki jih mi opažamo, so pri priseljencih. Ti niso zaposljivi, ker ne znajo jezika.« 

(FCE) 

- Družine, v katerih je zgolj eden od staršev zaposlen: 

»Vedno več je primerov, da je samo eden od staršev zaposlen.« (FMS) 

»Težava se mi zdi v tem, da je starš zaposlen, pa nima za osnovne stvari. Če sta oba 

brezposelna, dobita pomoč, če je en zaposlen, pa ne dobiva toliko pomoči, so pa 

ravno tako na dnu.« (FMETLIKA, ČRNOMELJ) 

- Družine, v katerih sta starša zaposlena, vendar s svojimi dohodki ne zmoreta 

pokrivati potreb družine (zaposleni revni): 

»Po mojem mnenju so najbolj ranljive tiste družine, v katerih sta oba starša 

zaposlena, imata pa nizke dohodke.«  (FCE) 

»Veliko je družin, v katerih sta en ali oba starša zaposlena z minimalnim dohodkom, s 

tem pa je težko preživljati dva otroka, kaj šele tri ali štiri.« (FMS) 

»Družine, ki so se prej še držale nad vodo. To so mladi prekarci, ki imajo že družine.« 

(FLJ) 

                                                           
12 Gre za družine priseljencev prve generacije (sogovorniki so najpogosteje govorili o družinah, ki so se priselile iz 

Albanije). 
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»Zadnja leta opažamo spremembe na področju izredne denarne socialne pomoči. Po 

pomoč so začele prihajati družine, v katerih sta oba starša zaposlena, bodisi z 

minimalno plačo bodisi sta imela pred krizo primerne dohodke in kredite, potem pa so 

s krizo prišli izguba zaposlitve, zmanjšane plače, krediti pa so ostali.« (FTR) 

Na podlagi števila citatov sklepamo, da med novimi ranljivimi skupinami družin z otroki 

prevladujejo predvsem zaposleni revni, družine, ki so v dolgovih, ter družine priseljencev, kar 

prikazujemo v spodnji shemi. Strokovnjaki, ki so sodelovali pri prvi izvedbi raziskave, so 

navedene ranljive skupine že takrat, v letu 2008, prepoznali kot take (od tega predvsem 

revne zaposlene in družine s krediti oz. v dolgovih), vendar jih pri tem niso izpostavljali v 

tolikšni meri kot zdaj, v drugem valu raziskave.  

Slika 4.2: Nove ranljive skupine družin z otroki 

 

O posameznih ranljivih skupinah so lahko sogovorniki iz določene fokusne skupine poročali 

veliko pogosteje kot drugod, kjer določena skupina morda niti ni bila identificirana kot ranljiva. 

Družine z revnimi zaposlenimi starši so bile v Trbovljah (in tudi v Murski Soboti) npr. 

omenjene neprimerno večkrat kot na drugih fokusnih skupinah. Problematiko priseljenskih 

družin so najpogosteje omenjali strokovnjaki, ki so sodelovali na fokusnih skupinah v Celju, 

Ljubljani in na Jesenicah, medtem ko v drugih krajih, kjer smo izvedli fokusne skupine, 

sogovorniki  o njih niso spregovorili. Na podlagi števila citatov se zdi problem družin s krediti 

najbolj pereč v Murski Soboti, posledice neizplačevanja dohodka oz. nerednega plačila za 

opravljeno delo in zaposlenost zgolj enega od staršev pa v Metliki, Črnomlju in Murski 

Soboti. To seveda ne pomeni, da nekaterih ranljivih skupin družin z otroki v določenem kraju 

ni; gre predvsem za to, da niso bile omenjene v skupinskem pogovoru. Ker ne moremo z 

gotovostjo trditi, zakaj se je na eni fokusni skupini pogovor dotaknil posamezne ranljive 

skupine, na drugi pa ne, težko interpretiramo razlike v odgovorih sodelujočih med 
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posameznimi kraji. Kljub vsemu pa citati kažejo na to, kaj se je sogovornikom v tem 

kontekstu zdelo pomembno izpostaviti. 

Glede na posamezne organizacije, predstavniki katerih so sodelovali v raziskavi, po številu 

citatov sklepamo, da imajo v raznolikost ranljivih skupin najboljši uvid CSD. Sledijo Karitas, 

društva prijateljev mladine, Zavodi RS za zaposlovanje in Rdeči križ. O sami globini 

poznavanja problematike revščine družin z otroki to samo po sebi sicer ne pove veliko. Ker 

pa so se navedeni akterji najpogosteje vključevali v razpravo (v splošnem smislu, ne le pri 

novih ranljivih skupinah družin z otroki), menimo, da veljajo za pomembne sogovornike, ki jih 

je pri razmišljanju o revščini družin z otroki treba upoštevati (kot kompetentne sogovornice na 

to temo so se izkazale še osnovne šole). 

 

4.2 Poglavitni dejavniki revščine družin z otroki 

Sodelujoče v raziskavi smo spraševali, kaj so po njihovem mnenju ključni vzroki za obstoj 

revščine družin z otroki. Njihove odgovore smo nato umestili v tipologijo van Oorschota in 

Halmana (2000), ki je primerna za raziskovanje javnega mnenja o tej tematiki in smo jo na 

kratko predstavili v teoretičnih izhodiščih naloge. Ugotavljamo, da predstavniki 

organizacij, ki se pri svojem delu vsakodnevno ukvarjajo s tematiko revščine družin z 

otroki, vzroke za njihov depriviran položaj najpogosteje pripisujejo posameznikom 

samim, v smislu krivde in odgovornosti za nastali položaj. Na drugem mestu so po njihovem 

mnenju krivični družbeni procesi, usodni družbeni procesi in nazadnje nesrečna usoda 

posameznika (glej spodnjo sliko). 
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Slika 4.3: Diskurz o revščini družin z otroki glede na različne tipe razlag revščine13 

 

Pri prvi tipologiji, ki se navezuje na posameznikovo krivdo, v citatih zasledimo naslednje 

elemente: 

- Osebne, značajske lastnosti posameznikov, kot so: 

o Neznanje upravljanja družinskih financ (bodisi v smislu funkcionalne 

nepismenosti bodisi v smislu razsipnega ravnanja z denarjem in nezmožnostjo 

živeti skromno): 

»Ljudje hodijo plačevat položnice na pošto, kjer je najvišja provizija, na bankomatu  

trikrat dnevno preverjajo stanje, kar stane dva evra, ipd.« (FJE) 

»Potrebujemo programe za učenje ravnanja z denarjem, tudi zato, da se nekdo 

ukvarja s tabo. Gre za ta 'Mar mi je zate' in 'Hočem, da splezava'. Ampak treba je 

ozavestiti ljudi. Položnice je treba plačati. Pa to, da če ne more plačati, da pokliče 

stanovanjski sklad, pokliče elektro. Vode ne bi smeli odklopiti.« (FLJ) 

»Ljudje so bili funkcionalno nepismeni, ker si niso znali izračunati, koliko bodo imeli 

plačila, koliko fiktivnih stroškov … Pri s. p. gredo družinske hiše na ta račun. Zato ker 

je še vztrajal, nabrali so se dolgovi in so še na slabšem kot prej, ko je bil brezposeln. 

                                                           
13 Upoštevani so citati sodelujočih v raziskavi, ki vsebujejo tri kode: a) diskurz o revščini; b) nove ranljive skupine; 

c) vzroki revščine. 
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Poslovne načrte so bolj kot ne vse potrdili. Program so sedaj ukinili, ker je bil tako 

neuspešen.« (FLJ) 

»Se mi zdi, da starejši znajo bolj varčevati. Ko gledam srednjo generacijo, imela sta 

oba službo, je bilo za sprotno življenje. In sedaj jo en izgubi. Ne govorim, z eno plačo 

je abnormalno, da preživiš, ampak vseeno mogoče kje malo bolj pogledaš. Včasih pa 

ti prinese račun za mobitel za 25 evrov. To ni ravno pametna poraba. Določeni bi 

morali vseeno malo bolj gledati, gledati na vsak evro.« (FMETLIKA, ČRNOMELJ) 

»Mora biti tudi kavica. Saj, kaj pa je 1 evro na dan? Ampak je, se nabere.« (FMETLIKA, 

ČRNOMELJ) 

»Je tudi ta problem z ljudsko univerzo, smo se začeli dogovarjati, da bi  začeli s 

prostovoljnim predavanjem na temo obvladovanja stroškov, finančno opismenjevanje. 

Upam, da bo kaj odziva. Veliko ljudi zaide v krizo … eden bo rekel po lastni krivdi, 

dobro, mi krivde ne iščemo, ampak tudi to je problem, ker se enostavno ne znajdejo, 

ostane jim toliko in gredo pa kupit neko stvar za 500 evrov. Potem nastanejo 

problemi, blokada računa itd.« (FTR) 

»Ne, tega zavedanja, da ne znajo z denarjem, še ni. Do tega spoznanja še niso prišli. 

Pogovarjamo se z njimi, povejo stiske, se odprejo, ampak to zavedanje imajo le redki 

(to so tisti, ki so imeli kar spodobne službe, pa so sedaj brez ostali).« (FTR) 

o Pomanjkanje ustreznih socialnih veščin, kar vpliva na neodgovorno 

ravnanje posameznikov: 

»Mi potrebujemo eno inštitucijo, ki bo te ljudi naučila tudi bivanja. Ljudje, ki ne 

poravnajo obveznosti, nam uničujejo stanovanja. Ko gredo ven, potrebuješ potem 15 

do 20 tisoč evrov, da stanovanje nazaj vzpostaviš v normalno stanje. In ti kot lastnik, 

ti ga ne moreš naučiti. Saj mu pišeš, daš mu navodila. Ampak nekje mora nekdo biti, 

ki jih bo naučil bivanja.« (FLJ) 

»Na drugi strani so ljudje, ki imajo premalo veščin, da bi znali z njimi razpolagati oz. 

se odgovorno obnašati. Dogaja se, da ljudje založijo položnice, jih izgubijo, ne vedo, 

koliko imajo dolga, nekateri ne znajo niti kuhati in namesto tega kupujejo že 

pripravljeno hrano v trgovini ipd.« (FJE) 

»Večinoma tisti, ki so že dlje časa nezaposleni. So slabo organizirani, nimajo razvitih 

socialnih veščin.« (FJE) 
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o Pasivnost (kar opažajo predvsem pri dolgotrajnih prejemnikih denarnih 

socialnih pomoči. Glede na njihova opažanja je pasivnost ena ključnih osebnih 

lastnosti, ki pri revnih družinah z otroki vodi v začarani krog revščine, ki ga 

poganja (sub)kultura revščine, ker starši ne spodbujajo otrok k doseganju višje 

izobrazbe; na začarani krog revščine so sicer opozarjali že sogovorniki, ki so 

sodelovali v prvi izvedbi raziskave v letu 2008 (Črnak Meglič idr. 2009)):  

»Tri generacije v revščini je redkost, dve pa že zelo močno prisotno: starši in sedaj še 

otroci prihajajo za njimi. Težava je v tem, da imajo mlajši drugačen odnos. DSP je 

kultura revščine. Pri nižje izobraženih znanje ni več vrednota, brezvoljnost opažamo. 

Niso pripravljeni privzeti drugačnih rešitev, bolj varne poti iščejo.« (FCE) 

»To so kompleksni problemi, ne gre samo za materialno stisko, ampak tudi za 

duševno zdravje, vzgojno nemoč, z njimi se ukvarjamo generativno. Začaran krog 

lahko pretrgamo z razvijanjem potencialov, ki jih ljudje imajo. Da se otroke aktivira na 

različnih področjih, da se lahko potrjujejo. Zdi se mi, da so ljudje nekako otopeli, da se 

kar vdajo.« (FJE) 

»Nekdo, ki je 20 let na podpori in potem so tudi njegovi otroci na podpori, bi prej 

rekla, da je to kultura. Pa potem posledično nizka stopnja izobrazbe.« (FMETLIKA, 

ČRNOMELJ) 

»Opažam, da revščina prehaja iz generacije v generacijo – otroci prejemnikov 

denarne pomoči so sedaj prejemniki denarne pomoči. Je že začaran krog. Ljudje so 

se navadili živeti s tistim, kar imajo, so apatični, se niti ne razburjajo, ker nimajo dovolj 

denarja.« (FTR) 

Po njihovem mnenju je stanje še posebej zaskrbljujoče pri mladih: 

»Ugotavljam, da so mladi, stari okrog 20 let, ki že dlje časa prejemajo denarno pomoč 

in nimajo niti šole dokončane, so preveč pasivni. Zaprosijo tudi za IDSP in navedejo, 

da za oblačila ali ne vem kaj vse. Takim povem, da si lahko zvišajo DSP in bodo tako 

vsak mesec malo več imeli. Napotimo jih na prostovoljsko delo in ostanejo v socialnih 

stikih. Ne gre samo za denar, treba jih je aktivirati in spodbuditi, da raziščejo druge 

možnosti, preden pridejo na center, Rdeči križ ali Karitas, praksa je namreč ravno 

obratna. Najprej raziščejo Karitas, CSD, RK, potem pa ugotovijo, da so še druge 

možnosti.« (FTR) 

o Brezbrižnost: 
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»Vsak mesec damo samo za izvršbe, ker starši niso plačali malice v šoli, in potem ko 

jih pokličemo in vprašamo, zakaj niso dali, in rečejo: 'Ja, mi smo pozabili.' In pride 

ženska s čikom v roki, ko veš, da tisti otrok nič nima od te naše pomoči, da samo 

rešujemo to, da bo imel otrok malico.« (FMETLIKA, ČRNOMELJ) 

o Neznanje jezika (kar, po njihovem mnenju, prav tako lahko vodi v začarani 

krog revščine): 

»Mi res prehajamo na kastni sistem v začarani krog revščine. Slabo znanje 

slovenskega jezika – težave v šoli – to je podlaga za naslednjo generacijo.« (FLJ) 

o Lenoba: 

»Niso pripravljeni nabrati zelenjave v naravi, ampak raje kupijo pripravljeno hrano v 

trgovini.« (FJE) 

»Ne gre samo za to, ali imajo možnost. So tudi taki, ki imajo možnost za kmetijstvo, 

pa je ne izkoristijo.« (FMS) 

»Okrog Trbovelj je še nekaj zemlje, ki bi rodila, če bi kdo kaj 'noter dal'. Ko se ob 

nedeljah sprehajam po zaselkih, vidim ljudi, ki čakajo za kruh, in jih vprašam, če ste 

že posadili kaj solate. Pravijo, da se ne izplača. Vprašam, če so šli nabrat kaj 

kostanja. Pravijo, da bodo v gozdu dobili klope. Povedal sem jim, da bi lahko šli z 

otroki v gozd, nabrali kostanj in imeli z družino kostanjev piknik. Nekateri dejansko 

samo čakajo.« (FTR) 

- Zasvojenost z različnimi opojnimi substancami: 

»Da ne govorim o odvisnosti, za travco bo vedno denar.« (FLJ) 

- Zavračanje zaposlitve, dodatnih izobraževanj in usposabljanj: 

»Novodobne težave pa so sedaj tudi te: v stečaj gredo tudi firme, ki so bile prej dobro 

stoječe (z dva- oz. trikratnikom povprečne plače). Ljudje niso znali ravnati z denarjem, 

ko so prejemali visoke plače, sedaj pa zbegani zaradi nizkih dohodkov v obliki 

nadomestil, so na zavodu in nočejo sprejeti javnih del. To se nam bo na dolgo rok 

poznalo.« (FTR) 

»So pa spet drugi primeri, ko pa niti ne iščejo in so se tako odločili živeti. Raje živijo 

na DSP in vidiš, da bodo že otroci tako živeli.« (FMETLIKA, ČRNOMELJ) 
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»Ob vsej nezaposlenosti v občini Črnomelj in Metlika nismo mogli zbrati 15 

kandidatov, ki bi se bili pripravljeni vključiti v projekt, se tudi izobraževati, in za to 

izobraževanje jim je zavod namenil še 1,5 evra na uro za predavanja, ki bi jih 

poslušali.« (FMETLIKA, ČRNOMELJ) 

»Ta teden sem šla dve gospe osebno prosit na dom, da bi šli v službo, za čistilki, pa 

sta me odklonili. Bolj se jim izplača DSP.« (FMETLIKA, ČRNOMELJ) 

»Nekateri ljudje tudi ne želijo delati, ker imajo veliko blokad in zaprtih računov pri 

družinah in potem pravijo, da se jim ne splača, ker jim vse poberejo.« (FMS) 

- Odklanjanje pomoči (kjer se kot ključna kažeta dva dejavnika: a) stigma in b) strah 

pred posledicami, če bi se odločili pomoč sprejeti): 

»Mislim, da je pa tudi veliko zaposlenih, ki jim je tudi težko ob tem prosit, da je tu tudi 

vprašanje dostojanstva. Preprosto ne želijo.« (FMETLIKA, ČRNOMELJ) 

»Pa še to, ti, ki prejemajo DSP, ne delajo nič v javno korist. Poleg financ se jim 

ponudi tudi javno kuhinjo, pakete od RK, Karitas itd. – ampak za to pa rečejo, to pa 

ne, to pa je bela smrt in eni nočejo vzeti. Rečejo, da je z javno kuhinjo povezana tudi 

stigma.« (FCE) 

»Treba je pogledati, zakaj je do tega prišlo. Veliko ljudi ve, da se s socialno pomočjo 

naredi vknjižba. Socialna pomoč je vračljiva zadeva. Eno leto bodo imeli pomoč, 

drugo leto pa bodo kakšno položnico manj plačali, večina jih ima majhne kmetije, 

gozdove … in nočejo več zaprositi za pomoč, ker ne želijo, da bi njihovi otroci vračali. 

Ne želijo naprtiti otrokom.« (FTR) 

Ko so sogovorniki v pogovorih poudarjali, da so revni žrtve delovanja drugih, da je torej 

odgovornost oz. krivda na strani družbenih procesov, so se navezovali zlasti na naslednje 

tri točke: 

- (Ne)dostopnost socialnih oblik pomoči (kar so omenjali predvsem pri priseljenih 

družinah, še pogosteje pa pri družinah nižjega srednjega razreda, in sicer v kontekstu 

pasti revščine) in druge omejitve, ki so po njihovem mnenju nepravične za nekatere 

skupine: 

»Pri tem so družine, ki so v celoti na denarni pomoči, na boljšem (kriti so jim celotni 

stroški za vrtec) kot tiste, ki ravno presegajo cenzus za upravičenost do pomoči (te 

morajo plačati 10 % za vrtec, tj. 45 do 50 evrov na mesec za vrtec, kar je zanje  velik 
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strošek). Te družine otroka potem ne dajo v vrtec ali pa imajo probleme s 

plačevanjem položnic.« (FTR) 

»Dejansko je stvar taka, da je družina, ki nima nobenih dohodkov, z vsemi 

subvencijami v boljšem položaju kot družina, v kateri so starši zaposleni z minimalno 

plačo. Primer štiričlanske družine, ki ima take dohodke, da dobijo 1 cent denarne 

pomoči, in štiričlanske družine, ki za 1 cent presega ta cenzus, pri prvi bosta imela 

oba starša brezplačno dodatno zdravstveno zavarovanje, kar znese mesečno skoraj 

50 evrov, druga pa bo morala to plačati in bodo imeli manj.« (FTR) 

»Ljudje, ki niso državljani, ne morejo imeti subvencionirane najemnine, ker so taki 

razpisni pogoji.« (FCE) 

»Problemi se pojavljajo pri bolnih ljudeh, ki ne dobijo službe zaradi zdravstvenih 

omejitev. Imeli smo primere, ko ljudje sami najdejo delodajalca, pa ne dobijo službe 

zaradi neuspešno opravljenega zdravniškega pregleda, ker ima ZPIZ v odločbi takšne 

omejitve. To je ranljiva skupina, delati ne morejo, čeprav bi želeli, na centru ne dobijo 

pomoči, upravičeni so samo do 220 evrov nadomestila.« (FMS) 

- Značilnosti trga dela z vidika prenizkih plačil, nerednega izplačevanja dohodkov 

in izkoriščanja migrantskih delavcev (ki z družinami živijo v Sloveniji): 

»Večina zaposlenih je v delovno intenzivnih panogah in največji delež delavcev, ki 

prejemajo minimalno plačo. Ti vedno težje odplačujejo kredite, za preživetje jim 

ostane minimum. Pojavljalo se je tudi, da so bili delavci zaposleni, vendar je 

delodajalec zamujal s plačo. Delavcem so se kopičile položnice, imeli so samo za 

mleko in kruh.« (FMS) 

»Primer migrantskih delavcev, ki jih je lastnik propadle elektrarne pustil na delovišču 

brez denarja, hrane in vode. Ko smo prišli, so bili prestrašeni, oskrbeli smo jih vsaj s 

hrano. Čisto suženjstvo.« (FTR) 

- Nezmožnost pristojnih institucij, da bi dajale ustrezne oblike pomoči oz. 

nasploh prepoznale problem: 

»Ali je mogoče krivda na nas drugih, ki ne vidimo teh stisk ljudi?« (FMS) 

»Pomembno je tudi, da navežemo dober stik z njimi, saj jim to veliko pomeni, 

predvsem tistim, ki nimajo razširjene družine. Od vseh nas je odvisno, kakšen vtis 

naredimo, ali bodo potem še prišli nazaj.« (FMS) 
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Pri citatih, ki smo jih umestili pod tretji tip razlage revščine, smo usodne družbene procese 

prepoznali na mestih, kjer so bili omenjeni kapitalizem, značilnosti obstoječega sistema, 

za katerega velja visoka stopnja brezposelnosti (zlasti za tiste z nižjo izobrazbo) ter 

negativne posledice nenadzorovanega globalnega in tehnološkega razvoja: 

»Saj delodajalci se izogibajo nekoga, ki je slabšega zdravja. Alergija, astma, vse 

mogoče stvari. V tem smislu pa smo kapitalizem. Iščemo samo zdrave, sposobne in 

bog ne daj, da imaš kaj. In EMŠO ne sme biti prevelik. Pri petinštiridesetih si že star. 

Nekateri delodajalci ne jemljejo že pri petintridesetih. Zahtevajo zdrave, sposobne.« 

(FMETLIKA, ČRNOMELJ) 

»V regiji je bila večinoma tekstilna industrija, ki ne nudi več delovnih mest, ni pa 

alternativ.« (FMS) 

»V tovarnah so bili večinoma zaposleni ljudje z nizko izobrazbo (OŠ ali nedokončana 

OŠ). Pojavlja se problem strukturne brezposelnosti.« (FMS) 

»Jaz tudi opažam, da je prehitro prišel kapitalizem in se ljudje niso znali pripraviti. Če 

bi to prišlo v dvesto letih, bi se mogoče znali sorazmerno znajti, tako pa se ne.« 

(FMETLIKA, ČRNOMELJ) 

»Do sedaj je tudi še kakšen brezposeln dobil zaposlitev z nedokončano osnovno 

šolo, sedaj pa tudi komunala ne zaposluje več takih, ker če ni končane osnovne šole, 

ni osnovnega pogoja za zaposlitev.« (FMETLIKA, ČRNOMELJ) 

Glede nenaklonjene usode posameznikov se v citatih sogovornikov pojavlja zlasti element 

slabega zdravstvenega stanja: 

»Dokler so še zdravi, dve plači, gor, dol, še nekako gre. Ampak ko en zboli, pa 

čedalje več je tega, vsi vemo. Mladi zbolevajo za rakom itd. Že tako je breme. Če je 

nekdo bolan, je logično, da imaš več stroškov … to se pozna. Sploh pa če so otroci 

bolni. Tu z dvema plačama, bolnim otrokom in terapijami ne zmoreš.« (FMETLIKA, 

ČRNOMELJ) 

»V ozadju je lahko tudi duševna bolezen.« (FMS) 

Če smo sedaj ugotavljali, da v splošnem velja, da so sodelujoči v fokusnih skupinah med 

dejavniki tveganja revščine družin z otroki najpogosteje omenjali tiste, ki se povezujejo s 

krivdo posameznika, precej manj pogosto tiste, ki spadajo pod krivdne družbene procese, in 

najredkeje te, ki jih označujemo kot usodne dejavnike (tako na družbeni kot individualni 
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ravni), se razmerje med posameznimi tipi razlag revščine spremeni, če odgovore kodiramo 

samo v točki, ki se nanaša na konkretne ranljive skupine družin z otroki.  

V primeru, ko so sogovorniki opisovali situacijo točno določene skupine družin z otroki, so 

namreč neprimerno pogosteje identificirali dejavnike, ki kažejo na odgovornost družbe za 

nastali položaj, kot pa te, ki obtožujejo posameznike. Ko so na primer govorili o revnih 

zaposlenih, priseljenih družinah, družinah, v katerih starši ne prejemajo plače oz. jo 

prejemajo neredno, so vzroke za njihov položaj pripisovali krivičnim družbenim procesom, 

omenjene družine so dojemali kot žrtve družbene nepravičnosti. So pa o odgovornosti 

posameznikov govorili z vidika brezposelnih, ki imajo šibka socialna omrežja, enostarševskih 

družin, ki po njihovem mnenju najpogosteje izmed vseh tipov družin izkoriščajo sistem 

dodeljevanja socialnih pomoči, in priseljenih družin, v katerih živijo težje zaposljivi starši 

(zaradi nerazumevanja slovenskega jezika). Diskurz o vzrokih revščine družin z otroki se pri 

tem ni razvil v smeri, ki smo jo opisali zgoraj (v smislu, da bi sogovorniki navajali lenobo, 

neznanje ravnanja z denarjem, pasivnost ipd.). 

Zanimivo bi bilo ugotoviti trend diskurza o revščini družin z otroki. Transkripti fokusnih skupin 

v času izvedbe prve raziskave (2008) niso bili pripravljeni na način, ki bi omogočal primerjave 

v obeh časovnih točkah, zato na ta vidik v nalogi ne moremo odgovoriti. 

4.3 Posledice življenja v revščini za družine z otroki 

Ko smo strokovnjake, ki so sodelovali na fokusnih skupinah, spraševali o vplivu revščine na 

družine z otroki, so najbolj poudarjali negativne učinke na stanovanjsko področje, 

posedovanje materialnih dobrin, osebnost in zdravstveno stanje. Omenili so tudi nasilje, 

alkoholizem, prostočasne dejavnosti in zanemarjanje otrok. Iz pogovorov smo izluščili še eno 

pomembno posledico, ki so jo omenjali sogovorniki, to je sram oz. stigma.  

Po mnenju sogovornikov je revščina povezana z depriviranim stanovanjskim položajem  v 

naslednjih treh točkah: 

- (Ne)dostopnost subvencionirane najemnine, pri čemer so kot ranljivo skupino 

navajali zlasti družine migrantov 

»Ljudje, ki niso državljani, ne morejo imeti subvencionirane najemnine, ker so taki 

razpisni pogoji.« (FCE) 

»Priseljene družine, ki nimajo državljanstva. Te plačujejo privatniku 600 evrov in kako 

bo 5-članska družina preživela? Pošiljam jih na vse humanitarne organizacije, ampak 
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ne vem, če je vedno dovolj. Denarja primanjkuje za ogrožene družine in enostavno ne 

moreš rešiti veliko.« (FLJ) 

»Problem bo postala tudi tržna najemnina, ker ne bo več subvencionirana.« (FLJ) 

»V praksi imam problem, ker gre subvencija na lastnika. Ti tega zneska nočejo imeti 

na TRR računu in potem se z njimi kregam. Pa mi rečejo: 'Jaz nisem socialni 

problem,' in  zato tudi tisti, ki bi imeli pravico, tega ne dobijo. Zelo težko jih je 

prepričati – od stotih morda dva prepričam. Če lastniki nepremičnin ne dajo soglasja, 

potem ni subvencije za družino, čeprav je do nje upravičena (čeprav zakon daje 

pogoj, da morajo dati davčno in TRR).« (FLJ) 

»Družine si iščejo tudi profitna najemna stanovanja, ki jih ne plačujejo in so potem  na 

cesti. Vse več je družin, ki so na Kraljih ulice. Še nikoli to ni bilo, da so družine z 

otroki klošarji.« (FLJ) 

- Bivanje v slabih stanovanjskih razmerah 

»Hrastnik, Trbovlje … stara rudarska naselja, neizolirano, ni kurjave ustrezne, 

ogrevajo se na elektriko. Stroški so približno 30 evrov na mesec, poračune pa imajo 

za 600 evrov.« (FCE) 

»Opozorila bi na priseljene družine. Vse več jih je in v nemogočih razmerah živijo. 

Jezni so, nestrpni, funkcionalno nepismeni in vse to vpliva tudi na stanovanjsko 

področje.« (FLJ) 

- Dolgovi in deložacije, ki najpogosteje nastanejo zaradi nezmožnosti pokrivanja 

stanovanjskih stroškov 

»Zakonodaja pravi, da jim moraš dati primerno stanovanje. Ampak to primerno 

stanovanje ima pa tudi stroške. In novo zgrajeno stanovanje nikakor ne more imeti 

poceni obratovalnih stroškov.« (FLJ) 

»To je problem države. Ta bi morala spremeniti sistem in reči, da bo družina dobila 

stanovanje, ki ga bo zmogla plačati.« (FLJ) 

»Poklicala sem na nepremičnine in so mi razložili, da imajo dolžniki veliko možnosti, 

da jih dolgo čakajo, da prejmejo opomin in šele potem gredo v postopek. Če 

ignorirajo, mislijo, da se bo rešilo samo od sebe. Prej so neplačnike kar puščali na 

miru, kar naenkrat pa deložacije sedaj. Take stvari običajno rešujemo tako, da gredo 

potem v stanovanjske skupine (Šent, Ozara); zavetišče imamo polno.« (FCE) 
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»Težava je v tem, da čakajo do zadnjega. Ne vem, kako naj jim pomagamo, da 

pridejo prej, ne potem, ko je že tako velik znesek.« (FCE) 

Pri povezovanju revščine z zdravstvenim stanjem so vprašani najpogosteje izpostavili 

predvsem težave v duševnem zdravju ter tudi fizično zdravje, vzorce prehranjevanja in 

vprašanje dostopnosti do zdravstvenih storitev. 

- Težave v duševnem zdravju in odklanjanje strokovne pomoči 

»Dolgotrajni materialni stiski se pridružujejo še težave v duševnem zdravju in nasilje.«  

(FCE) 

»Starši se otepajo strokovne pomoči. Če bi čutili, da jo rabijo, potem bi šli. Problem je, 

ker moraš ti na njih pritiskati, ne vedo, da je psihiatrična pomoč prestiž. Imamo 

začaran krog potem. Otroci slej ko prej začnejo ponavljati vzorce staršev in naloga 

države je presekati ta krog.« (FCE) 

»Ljudje so danes še bolj apatični. Govorijo o samomoru in nekateri ga celo izvršijo. 

Brezup, tega nisem prej čutila. Jezni so na državo, kam to pelje. Manj so 

samoiniciativni.« (FCE) 

»Problem je duševna obolevnost mladostnikov, ki ne gredo niti v šolo več, ki se 

zapirajo in izločajo. Teh je ogromno. Imamo prostovoljce, zato da gredo k njim 

domov, da jih zbezajo iz doma.« (FLJ) 

»Ljudje poleg materialne in socialne pomoči potrebujejo tudi duševno pomoč, ki jim v 

določenem trenutku pomeni več kot denarna.« (FMS) 

- Negativne posledice za telesno zdravje, ki nastanejo kot rezultat nepravilne 

prehrane (kar so najpogosteje povezovali z zdravjem otrok14) in obremenitev na 

delovnem mestu 

»Ogromno stvari si morajo sami kupiti in v tem je problem, ker ne zmorejo. 

Zavarovalnica krči pravice, ogromno je stvari, ki se morajo doplačati, za socialno 

šibke je to finančno breme. Mamice recimo kupujejo cenejše in manj kvalitetno mleko. 

Tri četrtine otrok se nezdravo prehranjuje, povečujejo se s tem povezane bolezni.« 

(FMS) 

                                                           
14 Glede vzorcev prehranjevanja lakota kot ključen problem med sogovorniki ni prevladovala. Veliko več so 

govorili o nezdravem načinu prehranjevanja.  
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»Precej je tudi fluktuacije. Tukaj pustijo delo, gredo v Avstrijo, ampak tam opravljajo 

težko delo (recimo v hladilnicah) in se spet vrnejo v Slovenijo, z zdravstvenimi 

težavami.« (FJE) 

- (Ne)dostopnost zdravstvenih storitev 

»Dopolnilno zdravstveno zavarovanje plačujejo tisti, ki so zelo bolni, in raje ne 

plačujejo kakšnih drugih položnic. Tisti, ki so zdravi, pa tega ne plačujejo.« (FTR) 

»Stiske so zaradi stroškov izredno velike v družinah, v katerih so kronične bolezni, še 

posebej če gre za kronično bolne otroke.« (FMS) 

»Največja tragedija je zdravstvo: ko s. p. ne more plačevati in plača potem z zamikom 

(pa čeprav za teden dni), potem tisti mesec ni upravičen do storitev zdravstva; pri nas 

pa je veliko onkoloških bolnikov.« (FLJ) 

V povezavi s prikrajšanostjo za materialne dobrine so sogovorniki poudarjali zlasti vidik 

otrok. Na tem mestu je v pogovorih prišla do izraza relativna narava revščine, od tega 

časovni element precej bolj kot prostorski. 

»V obdobju novorojenčka še ne opazimo velike krize. To se začne šele potem. V tem 

času so zelo pomembni prijatelji, največji problem je, ko gre otrok v šolo, tam so tudi 

veliko bolj podvrženi tem stvarem.« (FCE) 

»Našim otokom je težje, kot je nam bilo, ker so vzgojeni v tem, da vse imajo. Jaz 

recimo, mi nismo imeli mobitelov, moja nečakinja, ona to že vse obvlada, gre v prvi 

razred in seveda bo imela mobitel. Stvari se spreminjajo.« (FMETLIKA IN ČRNOMELJ) 

Sodelujoči v fokusnih skupinah ugotavljajo, da so otroci prikrajšani zlasti pri oblačilih, obutvi, 

izletih z družino in počitnikovanju, pa tudi pri udeleževanju plačljivih šolskih dejavnosti. O 

tem, koliko to prispeva k izključenosti otrok iz vrstniških omrežij, je težko podati enoznačen 

odgovor, saj na omenjeno vplivata vsaj dva dejavnika, in sicer a) značilnosti okolja in b) 

otrokocentričnost staršev: 

»V Metliki so to super naredili, da otroci ne prinašajo igrač. Ker je bila velika težava, 

ko je nekdo prinesel zelo lepe igrače, drugi pa jih ni imel. Otroci v vrtcu so se začudili: 

'On ima, jaz pa nimam'.« (FMETLIKA IN ČRNOMELJ) 

»Ampak zanimivo, da bodo eni starši, ki pa imajo manj denarja kot drugi, kupili nekaj 

takega. Ker jim je to res pomembno.« (FMETLIKA IN ČRNOMELJ) 
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»Za 200 evrov imajo otroci v šolah mobitele. Nekako bi starši raje dali 200 evrov 

otroku za mobitel, kot pa da on tega ne bi imel.« (FMETLIKA IN ČRNOMELJ) 

»Ne, ni toliko tega izključevanja. Ker otrokom že kupijo mobitel in imajo tudi internet, 

nekako v smislu, da to pa že mora biti. Družina mogoče nobene položnice v šoli ne 

poravna, vendar imajo doma VOYO. Tisto, kar otroci mogoče izsilijo, to potem dajo. V 

šolskem okolju se te razlike ne poznajo toliko.« (FMS) 

Glede vpliva revščine na posameznikovo osebnost je med sogovorniki prevladovala ideja o 

dveh možnostih: izkušnja revščine bodisi vzbuja v ljudeh apatično vedenje, brezvoljnost in 

vdanost v usodo bodisi agresijo in nasilno vedenje. Prvi vidik naj bi po njihovem mnenju 

prevladoval predvsem pri ljudeh, ki v revščini živijo dalj časa, kar vodi v začarani krog 

revščine. Glede na to naj bi bilo apatično vedenje in samoizključevanje iz družbe po 

opažanjih sogovornikov še posebej pereče prav pri otrocih. 

»Ljudje se ne združujejo več, sami so v svoji jezi in sovraštvu.« (FLJ) 

»To so jezni ljudje, jaz vam ne morem povedati, koliko enega gneva je.« (FLJ) 

»Se mi zdi, da so pa starši kar apatični in so tudi otroci posledično taki, jaz rečem sivi. 

Nimajo toliko energije, so sramežljivi. Otroci marsikaj začutijo, starši ne potrebujejo 

nič reči. Otroci čutijo energijo staršev. Sploh če neko stanje dlje časa traja, se to 

odraža na otrocih. Posebno v Beli krajini, tisti, ki res intenzivno iščejo službo, 

zapadejo v obup, ker brezposelnost je izredno velika.« (FMETLIKA IN ČRNOMELJ) 

»Ne vidijo izhoda. Še učenci rečejo, da prihodnosti v naši državi ni. Upada volja do 

učenja. Rečejo: 'Moja mama ima magisterij, pa je brez službe.' Stisko strokovnih 

delavcev opažam, v smislu, kako motivirati mlade.« (FCE) 

»Ko določimo zaposlitvene cilje, mladi moški navajajo poklice, ki presegajo njihove 

zmožnosti (ker nima niti izkušenj, nič), medtem ko pa pri dekletih opažamo, da cilje 

postavljajo precej nižje od svoje ravni (natakarica, čistilka …), ni ambicije, da bi vložila 

še več. Po enem letu so osebnostno spremenjeni. Svoj stil razvijejo.« (FCE) 

V povezavi z negativnim učinkovanjem revščine na različna področja življenja družin z otroki 

ugotavljamo, da so sogovorniki v pogovorih zelo pogosto poudarjali tudi vidik stigme. 

Največkrat so vprašanje izgube dostojanstva, sramu, stigme navezovali na 

nepripravljenost družin v stiski na sprejetje pomoči, do katere so upravičene. Kot pravijo 

sogovorniki, ti običajno zelo dolgo vztrajajo pri skrivanju svoje situacije navzven. Tudi CSD je 

kot institucija pogosto percipirana v slabšalnem pomenu in jo povezujejo z občutki sramu. To 

po njihovem mnenju ne velja za osebe, ki so v slabem položaju dlje časa. 
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»Ljudi je sram priti po pomoč, potem ko so prej imeli zaposlitev in nekateri tudi visoke 

dohodke.« (FJE) 

»Tisti, ki so resnično v stiskah, najtežje pridejo. Prej poskušajo sami razviti 

preživetveno strategijo, tisti, ki so nas bolj navajeni, pa pridejo že prej. V Kranjski Gori 

in Žirovnici ljudje zaradi stigme niso prišli po opremo, zato bomo letos to akcijo 

organizirali samo na Jesenicah.« (FJE) 

»Ljudje se sami od sebe opravičujejo, ko pridejo k nam po pomoč. Moram jim 

razložiti, da sem zaradi njih tukaj.« (FLJ) 

»Težko jim je prositi za pomoč, nekateri celo ne prosijo za pomoč. Mi v takih primerih 

pokličemo center in jih prosim, naj ljudem ponudijo in jim povejo, da pomoč obstaja. 

Tako jim pomagamo, v taki stiski so ljudje tudi velikokrat osamljeni.« (FMETLIKA, 

ČRNOMELJ) 

»Se mi zdi, da če bo nekdo vprašal, prosil za pomoč, da je pa dosegel dno. Po navadi 

pridejo ženske in se čisto zlomijo, ker nikoli niso imele v načrtu, da se bo to njim oz. 

njihovi družini zgodilo. To so ti primeri, ko so šli v šolo, imeli željo, da bi imeli družino, 

otroke, službo, pa se ni tako izteklo. Kar se pa dandanes redko kateremu izteče 

tako.« (FMETLIKA, ČRNOMELJ) 

»V zadnjem času se čuti, da družine ne prihajajo povedat svojih problemov. Drastično 

se nam je povečalo neplačevanje šolske prehrane, nato pošiljamo opomine. Včasih 

so starši povedali probleme in smo skupaj iskali rešitve. Danes se te položnice samo 

nabirajo, samo romski starši še pridejo urejat stvari. Mogoče tudi otroci vplivajo na 

starše: 'Ti pa ne smeš v šolo in tam razlagat stvari.' Drugače pa poskušamo, če starš 

pride, smo povezani z organizacijami, npr. z DPM, prek Siti besed imamo nekaj 

družin, in iščemo poti prek CSD.« (FMS) 

»Starši na roditeljskih sestankih udeležbo otrok v počitnikovanju, izletih, kinu 

večinoma potrjujejo. Ampak potem pa pridejo k nam in se tam razgovorijo (ne upajo 

se izpostaviti pred drugimi, zaradi stigme).« (FTR) 

Zaradi občutljivosti problematike je zato izredno pomembno, kakšno izkušnjo posamezniki 

doživijo, ko se vendarle obrnejo po pomoč na pristojne institucije. To nazorno oriše primer 

dobivanja toplih obrokov javne kuhinje v Murski Soboti: 

»Prostovoljski delavci (ki so v resnici špijuni, ki so se deklarirali za zavedne občane v 

imenu iskanja pravice na tem svetu) v javni kuhinji iščejo 'izkoriščevalce sistema'. 

Vendar oni ne vidijo celotne slike, ampak samo utrinek, ne vedo, da je bila družina 
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recimo nekoč dobro situirana, sedaj pa je žena podedovala kredite po umrlem možu 

in jih mora vračati, s čimer porabi vsa sredstva. Za take primere, sive lise, je nevladni 

sektor, da pomaga. Ti špijuni pa o teh t. i. kršitvah poročajo centru za socialno delo, 

občini, policiji in ljudem domov, ljudje pa tega pritiska ne prenesejo in se odpovejo tej 

vrsti pomoči.«   

Na podlagi pregleda citatov ugotavljamo, da so negativne posledice, ki jih ljudem prinaša 

pomanjkanje dohodka, za določeno skupino družin z otroki bolj značilne kot za druge. Med 

najbolj ranljivimi se tako zdijo predvsem družine priseljencev, družine, v katerih živijo starši s 

težavami v duševnem zdravju, otroci in dolgotrajno brezposelni starši oz. tisti, ki v revščini 

živijo neprekinjeno dolgo obdobje. Pri navedenih skupinah obstaja večja verjetnost življenja v 

začaranem krogu, kot je mogoče sklepati iz izjav sodelujočih v raziskavi, saj so apatijo, njen 

ključni del, ki jo poganja naprej, povezovali predvsem z njimi. Ob tem opažamo, da je vzrok 

in posledico revščine v nekaterih primerih težko ločiti med seboj (to velja predvsem na ravni 

osebnosti). Za primer vzemimo »slabo duševno zdravje«, ki je bilo v diskurzu o revščini 

družin z otroki pogosto poudarjeno. Mogoče je oboje: a) posamezniki so težje zaposljivi 

zaradi težav v duševnem zdravju in b) zaradi dolgotrajne brezposelnosti in stresnih 

obremenitev, ki jih takšno stanje prinaša posameznikom, se ti spopadajo s težavami v 

duševnem zdravju. Ugotovitev pritrjuje ideji o kompleksnosti pojava revščine. 

4.4 Reševanje posledic revščine, težave obstoječega sistema nudenja pomoči in 

predlogi za njihovo odpravljanje  

V tem delu prikazujemo, kako revne družine po mnenju sogovornikov rešujejo svojo situacijo, 

kako se spopadajo z negativnimi posledicami revščine, kar poimenujemo preživetvene 

strategije. Zanima nas tudi, kako se reševanja revščine lotevajo sami kot predstavniki 

pristojnih institucij: s kakšnimi težavami se pri tem srečujejo v praksi in kakšni so njihovi 

predlogi za izboljšanje položaja revnih družin. 

4.4.1 Preživetvene strategije revnih družin z otroki 

Po zgledu raziskave Lokshina in Yemtsowa (2001) smo preživetvene strategije, ki so jih 

navedli sogovorniki, razvrstili v tri tipe. Razlikujemo med: 

- aktivnimi strategijami preživetja (ki se nanašajo na uporabo lastnih virov 

gospodinjstva) in  

- pasivnimi preživetvenimi strategijami (zniževanje stroškov porabe in prejemanje 

socialnih oblik pomoči).  
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Jasne opredelitve, po kateri bi razlikovali oba tipa preživetvenih strategij, ni, zato je v praksi 

težko potegniti strogo ločnico med njima, saj bi v dobesednem pomenu besede pasivne 

strategije pomenile, da posameznik za izboljšanje lastnega položaja dejansko ne stori nič. 

Odločili smo se, da za kriterij privzamemo aktiven prispevek k lastnim sredstvom in virom. 

Obračanje na formalne in neformalne oblike pomoči prej omenjena avtorja umestita zunaj 

stroge ločnice, utemeljene na osi aktivno/pasivno, in jih obravnavata ločeno. Podobno jih 

razumemo tudi mi in jih poimenujemo mešane preživetvene strategije. 

Iz citatov smo izluščili vsaj 15 preživetvenih strategij, od tega največ različnih aktivnih 

strategij preživetja, o katerih so sogovorniki tudi najpogosteje govorili; to še zlasti velja za 

delo na črno, iskanje novih priložnosti, izkoriščanje socialnih prejemkov in odlog plačila 

položnic. 

Med aktivne strategije smo umestili: 

- Delo na črno, kar razumemo kot tvegano obliko preživetvene strategije, saj so v tem 

primeru delavci brez pravic, ki izhajajo iz dela, pogosti so izostanki v izplačilu plač ipd. 

Zaradi strožje zakonodaje delavci te možnosti sedaj uporabljajo manj kot včasih. Gre 

za občasna, priložnostna dela, kot so varovanje otrok, opravljanje gospodinjskih del 

ter tudi dela v gradbeništvu. 

»Po zaostritvi zakonodaje so nekateri prenehali z delom na črno. Taki, ki so se 

preživljali z njim, so zdaj na centru.« (FJE) 

»V zadnjem času se ljudje tega mogoče poslužujejo v nekoliko manjši meri zaradi 

strogih carin (to mi večkrat povedo ljudje). Sicer pa recimo starejše ženske, ki so bile 

zaposlene v tovarni, sedaj pazijo otroke, čistijo, likajo itd. Povejo, da ne potrebujejo 

paketa, ker so dobile delo (pazijo otroke). To so tisti, ki se niso vdali in niso obupali. V 

katerih je več borbenega duha.« (FMS) 

»Po pomoč prihajajo ljudje, ki dajo vlogo za denarno pomoč, in ko jih vprašajo, s čim 

so se do zdaj preživljali, povejo, da z delom na črno. Zdaj tudi tega ni več.« (FTR) 

- Iskanje novih priložnosti. V to skupino smo umestili različne preživetvene strategije, 

kot so delo v tujini, selitev v tujino, odprtje samostojne podjetniške dejavnosti, 

razglasitev osebnega stečaja in skrb za ostarele starše na domu zaradi pridobitve 

statusa družinskega pomočnika, kar družinam nekoliko zviša razpoložljivi dohodek. 

Vse navedene strategije ne veljajo za povsem varne izbire, kot je razvidno iz spodnjih 

citatov. 
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»Starše vzamejo k sebi domov in dobivajo denar za družinskega pomočnika. Teče jim 

delovna doba, da zadostijo pogojem za upokojitev.« (FCE) 

»Na Zavodu jim svetujejo, naj si s. p. odpro, da jim bo tekla delovna doba.« (FCE) 

»Že v preteklosti smo imeli zelo malo s. p., par na leto, drugi pa bolj za preživetje, kot 

prisila. Redki naredijo z idejo preboj. Brez finančnih virov se podjetništva ne moreš 

iti.« (FCE) 

»Precej je tudi fluktuacije. Tukaj pustijo delo, grejo v Avstrijo, ampak tam opravljajo 

težko delo (recimo v hladilnicah) in se spet vrnejo v Slovenijo, z zdravstvenimi 

težavami.« (FJE) 

»Veliko je bilo primerov, ko so ljudje šli delat v tujino prek agencij, potem pa še po 

nekaj mesecih niso dobili plačila za delo in so si morali še celo sposoditi od soseda 

par 100 evrov, da so imeli za življenje.« (FMS) 

»Kar nekaj je družin, ki se selijo. Pridejo povedat, javit spremembo, 'se selimo v 

Nemčijo'.« (FMETLIKA IN ČRNOMELJ) 

»Največ osebnih stečajev je med s. p.-ji, ki so samske osebe.« (FJE) 

- Sprememba bivališča, da si tako znižajo stanovanjske stroške: 

»Prosijo za manjše stanovanje. Neprofitne najemnine so lahko tudi visoke oz. stroški, 

odvisno je od tega, kako staro je stanovanje.« (FCE) 

»Ker imamo v Trbovljah visoko razvito kulturo pomoči, poceni stanovanja (rudniški 

fond je velik in slabega stanovanja ni težko dobiti), je veliko priseljevanja revnih. Npr. 

iz Litije in drugih krajev. In prav povejo, da so prišli, ker je tukaj cenejše stanovanje.« 

(FTR) 

- Izkoriščanje socialnih prejemkov.15 Na tem mestu so se vprašani v splošnem 

strinjali, da takšnih primerov v praksi ne zasledijo pogosto, da pa se občasno 

vendarle dogajajo, predvsem kot lažno prikazovanje premičnega in nepremičnega 

premoženja in tipa gospodinjstva. V zadnjem času, ko se povečuje zanimanje za 

prostovoljske oblike dela, ki po novem prinaša dodatek k DSP (kar v nadaljevanju 

podrobneje opišemo), sogovorniki opažajo, da želijo nekateri izkoristiti to novo obliko 

pomoči in se nanje obrnejo v upanju, da bodo od njih pridobili potrdilo o 

                                                           
15 Omenjeno strategijo smo umestili med aktivne tipe, saj od posameznikov zahteva precej zavzetosti in 

informiranosti. Očitno je, da aktivne strategije ne pomenijo nujno tudi pozitivne strategije.  
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prostovoljskem delu, čeprav ga dejansko ne nameravajo opravljati. Za odkrivanje 

goljufij je po mnenju sodelujočih (zlasti strokovnjakov s centrov za socialno delo) 

ključno terensko delo. 

»Smo pozorni na ljudi, včasih nam tudi uidejo stvari, recimo avto do 8.000 evrov se 

ne upošteva, če imaš dva avta po 5.000, pa se tudi ne upošteva, ob tem da sta dva 

stara avtomobila bistveno večji strošek. Tisto, kar nam evidence povejo, lahko 

upoštevamo, problem je tisto, kar gre mimo nas (če recimo ljudje prijavijo avto na ime 

drugega). Če imamo le možnost, gremo tudi na teren. Anomalija zakona je, da pri 

priseljencih vidimo vse premoženje v Sloveniji, ne pa tistega v Bosni, ga niti ni 

zaznati, vemo pa, da je premoženja tam veliko. Ljudje tega ne povedo, ampak se 

razbere iz pogovorov, da imajo v Bosni hiše, da tudi veliko vlagajo vanje. Ni 

enakopravnosti.« (FJE) 

»Pri nas lahko vsak dobi oblačila in tudi posteljnino. Sedaj popisujemo stvari, ker so 

nekateri to izkoriščali (kopičili stvari in jih prodajali).« (FJE) 

»Zlorabe se dogajajo tudi pri premoženju, kdo ima na koga kaj napisano (npr. vozila, 

lizingi, da so samo uporabniki vozila).« (FMS) 

»Pojavljajo se nove izvenzakonske skupnosti, v katerih starša plačujeta preživnino ali 

pa ne, potem se ustvari nova izvenzakonska skupnost, problem je, ker to zamolčijo 

(reorganizirane družine).« (FMS) 

»Pri enostarševskih družinah je sedaj tega sicer malo manj, po uvedbi nove socialne 

zakonodaje. Dokazno breme je sedaj na strani vlagatelja, težko je nekomu na vasi 

reči in pripeljati tri sosede za pričo, kjer se vsi poznajo. Malo je manj tega, pa vendar 

…« (FMETLIKA, ČRNOMELJ) 

»Rečejo: dajte samo potrdilo, da delam. Ne upam jih spustiti med ljudi, ki pridejo k 

nam. Ene par jih je sicer res super.« (FLJ) 

- Odlog plačila položnic16 je, kot je mogoče sklepati iz pogovorov, ena pogostejših 

strategij, ki jo uporabljajo družine v dohodkovni stiski. Pri tem neplačevanje položnic z 

vidika aktivnega soočanja s situacijo razumemo zgolj v primerih, ko se zavestno tako 

odločijo in ko sledijo lastni hierarhiji potreb; kadar je ta strategija rezultat neznanja 

                                                           
16 Neplačevanje položnic je izmed vseh navedenih aktivnih strategij morda najbolj dvoumna, saj bi jo lahko 

prištevali tudi med pasivne oblike spopadanja s situacijo. Odločili smo se, da odlog plačila razumemo kot aktiven 

prispevek k izboljšanju položaja (sicer trenutnega, na dolgi rok pa nikakor ne, saj takšno vedenje s kopičenjem 

dolgov lahko vodi v spiralo revščine), ker v okviru omejenih možnosti delovanja daje posameznikom občutek 

moči, v smislu možnosti izbire in vplivanja na lasten položaj.  
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ravnanja z denarjem, ne gre za premišljeno dejanje, ker ne temelji na izboljšanju 

trenutnega položaja. Dolgoročno ta strategija prinaša tveganja, saj družine tako lahko 

zabredejo v velike dolgove, ki jih ne zmorejo poravnati, poleg tega jim potem kasneje 

težje pomagajo tudi pristojne institucije. 

»Plačajo tiste nujne položnice, druge pa odlagajo.« (FTR) 

»Elektriko še plačujejo, komunalo odlagajo, občinsko najemnino tudi, ker vedo, da v 

Trbovljah praktično ni deložacij.« (FTR) 

»Težava je v tem, da čakajo do zadnjega. Ne vem, kako naj jim pomagamo, da 

pridejo prej, ne potem, ko je že tako velik znesek.« (FCE)  

- Prostovoljstvo sogovorniki ocenjujejo kot izredno pozitiven ukrep, ne le ker si osebe 

tako lahko nekoliko zvišajo DSP, temveč se z aktivnim vključevanjem v družbo tudi 

sicer poveča njihova blaginja. Ob tem poudarjajo, da bi bilo treba področje sistemsko 

še nekoliko bolje urediti, da bi preprečili zlorabe.  

»Veliko je tudi takih, ki so se dejansko vključili v prostovoljstvo ravno zaradi višje 

denarne pomoči. Že prej je bilo veliko prostovoljcev, odkar je bila sprememba, da je 

za 70 evrov višji ponder za samsko osebo, pa je bilo sklenjenih kar nekaj novih 

prostovoljskih pogodb.« (FJE) 

»Čim prej je treba postaviti standard, to je nujno.« (FMS) 

»Primer gospoda, ki je ostal brez službe. Prihajal je po kruh, drugače soliden, urejen 

človek, in smo ga vprašali, če bi pomagal deliti kruh, šel na kako izobraževanje … 

Želel je biti zaposlen, ker bi tako lahko več delal. Zdaj je prostovoljec in uživa pri delu 

v skladišču, pomaga tudi drugim pri delu. Ima nekaj malega pokojnine in se 

prehranjuje v javni kuhinji. Najbolj srečen je, ko zjutraj obleče naš brezrokavnik z 

znakom, in ko pride tovornjak s hrano, gre on na cesto promet urejat in je dva metra 

velik. Treba je človeku dvigniti dostojanstvo.« (FTR) 

»En moški, ki ima družino, kjer je tudi zdravje problem, mi je zadnjič zaupal, da mu je 

žena rekla, da odkar hodi na prostovoljsko delo, so kot družina postali bolj umirjeni, 

zdravje se je izboljšalo in tako naprej.« (FMS) 

- Sogovorniki v splošnem ugotavljajo, da med družinami obstaja zanimanje za 

samooskrbo, vendar se pri uresničevanju ideje srečujejo z nekaterimi ovirami, ki so 

povezane s stroški najema zemlje, (ne)dostopnostjo obdelovalnih površin v nekaterih 

lokalnih okoljih in pomanjkanjem kulturnega kapitala: 
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»Tukaj je veliko blokov in stolpnic in ne morejo imeti vrta, razen če gredo v naravo.« 

(FJE) 

»Veliko jih ima kakšno njivo, gozd, živino in na tak način poskušajo. Da je mogoče za 

položnice en zaposlen, hrano pa si na tak način priskrbijo.« (FMETLIKA IN ČRNOMELJ) 

»Smo ruralno območje, ampak je kljub vsemu veliko ljudi, ki nimajo kosa zemlje in se 

obračajo na nas, če lahko kaj storimo.« (FMS) 

»Včasih je bila v Trbovljah močna kultura zemlje, večina je imela vrtove, prašičke, 

kokoši … danes vrtove obdelujejo samo še starejši. Skoraj pri vsaki hiši je bil svinjak. 

Rudnik jim je odstopal zemljo brezplačno. Priseljenci nimajo te kulture, ta kultura se 

vzdržuje samo še med starejšimi.« (FTR) 

»Za vrtičke je še vedno nekaj najemnine. Nekdo z nizkimi dohodki si ga niti ne more 

privoščiti. Te vrtički so v najemu, včasih je imel vsak zraven hiše svoj vrt. Tudi hitro 

zaokroži med njimi, če se kdo odreče vrtičku.« (FTR) 

- V kolikšni meri starši namenijo pozornost izobraževanju otrok, je po izkušnjah 

sodelujočih v raziskavi odvisno predvsem od statusa zaposlenosti. Pri brezposelnih 

starših (predvsem pri dolgotrajno brezposelnih) naj bi bilo po mnenju sogovornikov 

vlaganja v izobraževanje otrok manj kot pri drugih. 

»V družinah, v katerih so starši prej imeli zaposlitev in so dobro živeli, je znanje tudi 

sedaj vrednota, v družinah, kjer so bile že prej težave z brezposelnostjo, pa znanje je 

ali pa ni vrednota, prej ne.« (FTR) 

»Po pomoč prihaja veliko staršev iz bivših republik, ki nimajo narejenih šol, otroke pa 

želijo šolati in iščejo pomoč, da bi lahko živeli bolje, kot so živeli oni.« (FTR) 

»Tudi iz vrtcev izpisujejo otroke, ker ne zmorejo plačevati. Imamo pet, šest takih 

primerov na mesec. Vrtec v bistvu zdaj ni več brezplačen. Pa tudi kosila nimajo vsi 

brezplačnega, tudi če imajo DSP. Potem pa nastajajo dolgovi.« (FMS) 

Med aktivne strategije, ki so jih na fokusnih skupinah izpostavili strokovnjaki, prištevamo še 

kriminalna dejanja, kupovanje cenejših rabljenih izdelkov, izdelkov s popusti in izmenjavo 

dobrin ter odločanje za otroke z namenom zvišanja socialnih prejemkov, kar so sogovorniki 

omenjali precej redkeje v primerjavi z zgoraj navedenimi strategijami. 

Pri naslednjem tipu strategij, povezanih s socialnimi omrežji, so po opažanjih strokovnjakov 

pomembna tako formalna kot neformalna omrežja. Med formalnimi oblikami pomoči so za 
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deprivirane družine po njihovem mnenju ključni nevladne organizacije ter centri za 

socialno delo. Oboji pomenijo varno obliko pomoči (z izjemo stigme in izgube dostojanstva, 

kar pogosto doživljajo ob obiskovanju teh institucij), kar pa ne velja za zastavljalnice, ki po 

opažanju sodelujočih v raziskavi pripomorejo zgolj k kratkotrajnim rešitvam, dolgoročno pa 

položaj družin zgolj poslabšajo.  

»Mi smo zadnji v verigi in vse stiske toliko bolj eksponentno občutimo. Po pomoč 

pridejo, ko recimo zmanjka elektrike, sploh je problem, ko se to zgodi družini z otroki. 

Takim ljudem težko pomagamo.« (FMS) 

»Ko pridejo do svetovalnih delavcev, se pa zlomijo. Raje gredo na RK, ZPM itd.« 

(FCE) 

»Na podeželju je težje kot v mestu, starši v mestu hitreje pridejo reševat situacijo. 

Tukaj je tudi več možnosti za reševanje situacije, imamo RK, Karitas, tudi mrežo proti 

nasilju itd.« (FMS) 

»Ljudje jemljejo te privatne kredite z ogromnimi obrestmi. Ko to slišimo, smo zelo 

nesrečni.« (FMS) 

»Če ljudje potrebujejo sredstva recimo za kakšno popravilo, v banki ne dobijo kredita, 

zato hodijo v privatne zastavljalnice, ki pa imajo še višje obrestne mere, to pa ljudi 

spravlja v še težjo finančno situacijo.« (FMS) 

V povezavi z neformalnimi oblikami pomoči so strokovnjaki omenjali zlasti preživetvene 

strategije v kontekstu sorodstvenih vezi; prijateljska omrežja niso bila omenjena. Pri opiranju 

družin z otroki na sorodstvena razmerja naj bi po mnenju vprašanih največje breme prevzeli 

stari starši. Nemalokrat so pri tem pomembno vlogo pripisovali celo otrokom.  

»In tam, kjer so starejši ljudje in je dohodek, ker starejši pa imajo (skoraj vsak ima 

kako vrsto dohodka iz prejšnjih časov in sistema), je v mnogih družinah to edini vir 

prihodka in živijo na račun starejšega. To mi vemo.« (FMETLIKA IN ČRNOMELJ) 

»Velikokrat pride kakšna starejša ženska k nam, pa nam jamra, da nima nič, ker vse 

razda mladim. Ker so brezposelni, imajo otroke in tega je tudi veliko.« (FMETLIKA IN 

ČRNOMELJ) 

»Zaradi visokih stroškov domskega varstva je prišlo tudi do velikega porasta ljudi, ki 

so doma. Vzeli so jih iz domov.« (FMS) 
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»Precej jih je šlo čez mejo (Hrvaška, Madžarska), kjer je cenejše domsko varstvo, 

vendar se ob tem pojavlja problem zdravstvenega varstva, ker morajo starostnike 

voziti k zdravniku v Slovenijo.« (FMS) 

»Imeli smo celo primer, ko je srednješolska hčerka prišla z obupanim očetom, da bi 

zaprosila za sredstva za preživetje družine.« (FMS) 

»Problem so tudi družine, kjer je eden od članov dlje časa bolan, preživljajo jih 

otroci.« (FMS) 

»Tukaj je še tista družinska solidarnost.« (FTR) 

O pasivnih preživetvenih strategijah so sogovorniki povedali presenetljivo malo, glede na 

to, da so v diskurzu o revščini družin z otroki pogosto poudarjali element pasivnosti. V tem 

pogledu so izpostavili predvsem dve strategiji: a) skromnost v smislu zniževanja izdatkov ter 

b) dobivanje socialnih prejemkov, kot sta DSP in izredna DSP. Ta je za revne zaposlene 

oz. te, ki malenkostno presegajo cenzuse za različne oblike socialnih pomoči, edina možna 

rešitev pridobivanja državnih socialnih pomoči. 

»Zelo preprosto življenje. Res zelo preprosto življenje. Spomnim se, ko sem bil včasih 

v osnovni šoli, so imeli eni na koncu meseca kos kruha in nekaj za gor namazat, pa 

še to komaj. To se danes dogaja.« (FMETLIKA IN ČRNOMELJ) 

»Imamo porast prošenj za izredno pomoč zaposlenim.« (FMS) 

»Za IDSP opažamo nekje tri take meje: spomladi, potem sredi poletja oz. blizu 

septembra za šolske potrebščine in potem jeseni spet za kurjavo.« (FMS) 

Zdi se, da je o preživetvenih strategijah v kontekstu revščine smiselno govoriti zaradi vsaj 

treh točk: 

Prvič, s popisom preživetvenih strategij (natančneje obsega in pogostosti njihove uporabe) 

pokažemo na aktivnost oz. pasivnost preučevane populacije. V našem primeru so se revne 

družine z otroki pokazale kot zelo proaktivne pri poskusu izboljševanja lastnega položaja. Za 

zmožnost uporabe aktivnih strategij preživetja pa morajo biti najprej izpolnjeni nekateri 

pogoji, tako notranji kot zunanji. Pri notranjih gre za osebne vire posameznikov, ki se 

povezujejo s človeškim kapitalom, o čemer govorita že Lokshin in Yemtsow (2001), medtem 

ko so zunanji spodbude iz okolja (tako na ravni lokalnega okolja kot na ravni celotnega 

družbenega sistema. V citatih se kot primer opisanega pojavlja delo na črno, ki je ena 

pomembnejših aktivnih strategij preživetja družin z otroki. Zaradi strožjih zakonskih predpisov 

pa omenjeno strategijo po opažanjih strokovnjakov v zadnjem času uporabljajo v manjši 
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meri, kot zadnja možnost jim tako ostane prejemanje DSP). Med posamezniki oz. med 

družinami z otroki so razlike v zmožnostih na obeh ravneh, zato s preživetvenimi strategijami 

niso vsi enako uspešni. Za primer vzemimo preživetveno strategijo samooskrbe v Trbovljah, 

kjer smo izvedli eno od šestih fokusnih skupin. Med notranjimi pogoji se je v citatih 

najpogosteje pojavljalo znanje kot pomemben vir te preživetvene strategije (»Priseljenci 

nimajo te kulture« ali pa »Ta kultura se vzdržuje samo še med starejšimi«) ter tudi visoko 

vrednotenje prakse (»Nam, ki imamo svoje hiše, ki solato posejemo, zato da vemo, kaj 

pojemo«). Med zunanje pa na podlagi citatov prištevamo dostop do obdelovalnih površin in 

vrednote, ki delujejo v določenem lokalnem okolju: 

»Občina ima zemlje zelo malo, dobro bi bilo, da bi ljudje lahko hodili pomagat 

kmetom, ki imajo zemljo, in ob tem dobili kaj v naturalijah, ampak tega ni. Ampak te 

kulture ni, imamo samo nekje 3 % kmečkega prebivalstva. Večina naših prednikov je 

sem prišla prodajat roke, delali so v rudnikih v elektrarni.« (FTR) 

V tej točki se srečata kulturni in socialni kapital, saj je za prenos znanja in utrjevanje 

vrednotnih orientacij na lokalni ravni pomembno močno kohezivno tkivo v skupnosti. 

Sogovorniki so močan socialni kapital v povezavi s samooskrbo prepoznali pri etničnih 

skupinah v Ljubljani, ki naj bi bile po njihovem mnenju v tem pogledu dobro organizirane: 

»Ustvarja se paralelna družba: samooskrba, art marketi, bolšji trgi … vedno več jih je 

in so zelo segmentirani (glede na etnično pripadnost), veliko stvari si med seboj 

izmenjajo. Ugotovili bodo, da so lahko brez institucij. Primer dobre prakse je 

Rotterdam, kjer so se turške in druge migrantske družine dobro organizirale, ampak 

potem je država ugotovila, da tukaj teče neobdavčen denar. Dva sistema nastajata: 

sistem, ki ne zaupa državi, in država, ki ne zaupa ljudem.«  (FLJ) 

Najbolj ranljive so tako tiste družine z otroki, ki z določeno obliko človeškega kapitala ne 

razpolagajo oz. razpolagajo v manjši meri kot druge in ga ob danih zunanjih okoliščinah niti 

ne morejo uresničiti. 

Drugič, uvid v preživetvene strategije pokaže na ozkost konvencionalne mere revščine, ki je 

osredotočena zgolj na eno, dohodkovno dimenzijo. Upoštevanje subjektivne perspektive 

odkriva kompleksnost pojava revščine (predvsem z vidika posledic življenja v revščini), kar je 

razvidno iz prikazanih zgornjih citatov. 

Tretjič, poznavanje preživetvenih strategij je po našem mnenju uporabno za odločevalce na 

politični ravni, ki se ukvarjajo s problemom revščine. Analiza preživetvenih strategij pokaže 

na najbolj ranljive skupine, ki s tem, ko so iz različnih razlogov omejene predvsem na 
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pasivne strategije preživetja, tvegajo socialno izključenost17 in zatorej najbolj potrebujejo 

programe pomoči. Obenem odkriva, katere preživetvene strategije oz. pogoje za njihovo 

izvajanje bi veljalo okrepiti in spodbuditi v določenem okolju. Ob tem poudarjamo, da 

ukvarjanje s preživetvenimi strategijami ne pomeni reševanja revščine, temveč zgolj lajšanje 

njenega bremena za posameznike.     

4.4.2 Aktivnosti pristojnih institucij za reševanje revščine družin z otroki oz. za 

blaženje njenih posledic 

Pristojne institucije se reševanja problematike revščine lotevajo na različne načine, kot je 

mogoče sklepati iz odgovorov njihovih predstavnikov, ki so sodelovali v raziskavi. Rešitve 

smo v grobem razdelili na devet področij: prehrana, stanovanje, zdravje, paketi pomoči, 

socialni prejemki, informiranje uporabnikov, preživljanje prostega časa otrok, pogovori z 

ljudmi o njihovih stiskah. 

Preglednica 4.1: Oblike nudenja pomoči pristojnih institucij po različnih področjih 

Prehrana 

Imamo dogovor s pekarno in sklenjen protokol. Ko delavka zazna, da je 

družina v krizi, jih pošljejo k nam na pogovor, potem s to družino sklenemo 

dogovor o sodelovanju, nato jih napotim v pekarno, kjer lahko recimo en 

mesec ali manj upravičenec ob določeni uri brezplačno dobi kruh. 

Napotujemo družine na brezplačne tople obroke. Tega pred 10 leti v 

Pomurju ni bilo, samoumevno je bilo, da ima vsak zagotovljen topel obrok. 

Stanovanje 

Povabimo družino in naredimo načrt pomoči. V okviru tega načrta 

pogledamo, kakšen je dolg. Navadno je velik (kljub pomoči Karitas, 

Rdečega križa) prevelik, da četudi bi mi dali izredne pomoči in vse, vseeno 

večinoma pride do deložacij. 

Včasih zamižimo na eno oko in ljudem kaj spregledamo, potem se 

zmenimo in jim kakšno stvar poplačamo. Malo drugačni smo, izhajamo iz 

kulture pomoči. Prednost je, da občina ni majhna in ne prevelika (17.000 

nas je in se poznamo med sabo, zato ne potrebujemo veliko dodatnih 

informacij, da vemo, kam se obrniti). 

Sodelujemo z ljubljanskim stanovanjskim skladom, ravno iz preventivnih 

razlogov, da ne bi prihajalo do deložacij. To je primer dobre prakse, ki smo 

jo začeli. 

Zdravstveni vidik Veliko položnic plačujemo za zdravstveno zavarovanje. 

Aktivacija za delo 

Na domačiji smo odprli eko-socialno kmetijo, kamor peljemo ljudi iz ljudske 

kuhinje; ko ljudje dobijo delo, dobijo večjo samozavest, boljšo 

samopodobo, v tej skupini ljudi, ki jo imamo, so tudi odvisniki. Tudi narava 

sama blagodejno vpliva na te ljudi. 

Naredili smo program javnih del, socialno-pedagoška pomoč družini, kjer 

so javni delavci pomagali otrokom iz teh družin, dostikrat je bil javni 

delavec povezovalec, ki je pomagal otroku končati šolo. In otroci so se 

potem v življenju bolje znašli, so se tudi zaposlili.  

Paketi pomoči Največ z izrednimi prejemki pomagamo, imamo tudi razne akcije (donacije 

                                                           
17 V nadaljevanju naloge na podlagi ugotovitev reprezentativne raziskave o družinah z otroki, ki so prejemnice OD 

(glej šesto poglavje), natančneje popišemo ranljive skupine z vidika možnosti uporabe preživetvenih strategij. 
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podjetij – paketi DM, letovanja za družine itd.) 

Socialni prejemki 

V letu 2014 je bilo v MS veliko stečajev podjetij. To se je pri nas zelo 

poznalo na socialni sliki. Večinoma so ljudje, ki so ostali brez dela, dajali 

vloge za izredno denarno pomoč, predvsem za plačilo položnic. Lansko 

leto smo pomagali družinam z otroki, da trenutno premostijo slabo situacijo: 

razdelili smo 170 šolskih potrebščin, 300 paketov za božič, 100 otrok 

predlagali v botrstvo … največ v primerjavi s prejšnjimi leti. Bile so tudi 

družine, v katerih sta starša zaposlena. 

Informiranje 

uporabnikov 

Organizirali smo okroglo mizo Svetovalna vloga centrov v izgubah službe, 

kjer smo želeli poudariti, da je do socialne pomoči upravičen vsakdo, ki se 

znajde v stiski, vabili smo vsakega, ki je ostal brez zaposlitve, da smo 

pogledali, ali lahko uveljavlja kake pravice iz javnih sredstev.  

Preživljanje 

prostega časa otrok 

Imamo DPM in to pa res lahko pohvalimo. Tam pa otroci dejansko lahko 

zaživijo. Imamo počitniško varstvo, letovanja. Dobro je, da se otroci 

spoznajo tudi z drugimi otroki, ki jim kaj manjka. Na DPM pa jih starši res 

dajejo.  

Pogovori z ljudmi o 

njihovih stiskah 

Ljudje povejo veliko osebnih stvari, pogovori trajajo tudi po celo uro, mi 

smo tam zato, da jim verjamemo. 

 

Sogovorniki so nanizali številne ovire, ki jim v praksi preprečujejo boljše reševanje problemov 

revnih družin z otroki. Med najpogosteje omenjenimi je bila nezmožnost oz. omejena 

zmožnost nudenja pomoči družinam, ki zaradi previsokih cenzusov izpadejo iz 

sistema pomoči: 

»Dejansko je stvar taka, da je družina, ki nima nobenih dohodkov, z vsemi 

subvencijami v boljšem položaju kot družina, v kateri so starši zaposleni z minimalno 

plačo. Primer štiričlanske družine, ki ima take dohodke, da dobijo 1 cent denarne 

pomoči, in štiričlanske družine, ki za 1 cent presega ta cenzus, pri prvi bosta imela 

oba starša brezplačno dodatno zdravstveno zavarovanje, kar znese mesečno skoraj 

50 evrov, druga pa bo morala to plačati in bodo imeli manj na koncu.« (FTR) 

V teh primerih pristojne institucije nimajo na voljo prav veliko mehanizmov, s katerimi lahko 

pomagajo omenjenemu ranljivemu tipu družin. Centri njihovo stisko najpogosteje rešujejo z 

dodeljevanjem IDSP, skupaj z napotitvijo na nevladne organizacije. V nekaterih krajih imajo 

pri tem pomembno vlogo tudi občine:  

»Z izrednimi denarnimi socialnimi pomočmi in občinske imamo. Povežemo se z 

okoljem. Ko se povežemo z nevladnimi organizacijami – one lahko hitreje in včasih 

bolj življenjsko odločajo (v primerjavi z državnim aparatom).« (FMS) 

Naslednja pogosto omenjena pomanjkljivost obstoječega sistema je bila otežena 

komunikacija in s tem sodelovanje med različnimi institucijami zaradi varstva osebnih 

podatkov: 
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»Iščemo (op. a. OŠ) donatorje za šolski sklad za šole v naravi, za otroke, ki presegajo 

cenzuse. Problem je v tem, ker nimamo informacij. Šole in CSD bi se morali bolj 

povezovati. Ministrstvo (MIZŠ) nam je obljubilo, da bomo dobili podatke, ampak jih še 

nismo. Potrebujemo podatke o dohodkih družin za subvencije kosil in malic. Mislim, 

da je problem zaradi varstva podatkov.« (FCE) 

Nemalo sogovornikov se strinja, da sistem socialnega varstva, ki je obremenjen z 

birokratskimi postopki, ne dopušča dovolj prostora za strokovno delo in delo na terenu. 

Ob tem imajo tudi pomanjkanje kadra, pri čemer dodatno zaposlovanje preprečujejo 

varčevalni ukrepi, natančneje Zakon za uravnoteženje javnih financ (v nadaljevanju ZUJF): 

»Sistem je paraliziral strokovno delo. Oni so zaprli strokovne delavce. Poznam 

romantično socialo in poznam današnjo socialo. Včasih smo bili na terenu, smo se 

ukvarjali z ljudmi, sedaj se ukvarjaš s tem, koliko odločb bo imelo zaostanek. Naš 

center je skušal iti čez to, da ob storitvah skuša ohranjati prostor tudi za socialno 

delo.« (FLJ) 

»Pri nas smo ZUJF prekleli že stokrat.« (FCE) 

Pri samem odločanju o pravicah se, zlasti CSD, še vedno soočajo z nekaterimi problemi, 

predvsem v povezavi z upoštevanjem premoženja v dohodek: 

»Smo pozorni na ljudi, včasih nam tudi uidejo stvari, recimo avto do 8.000 evrov, se 

ne upošteva, če imaš dva avta po 5.000 evrov, pa se tudi ne upošteva, ob tem da sta 

dva stara avtomobila bistveno večji strošek. Tisto, kar nam evidence povejo, lahko 

upoštevamo, problem je tisto, kar gre mimo nas (če recimo ljudje prijavijo avto na ime 

drugega). Anomalija zakona je, da (pri priseljencih) vidimo vse premoženje v 

Sloveniji, ne pa tistega v Bosni, ga niti ni zaznati, vemo pa, da je premoženja tam 

veliko. Ljudje tega ne povedo, ampak se razbere iz pogovorov, da imajo v Bosni hiše. 

Ni enakopravnosti.« (FJE) 

»Lahko je v tistem stanovanju, kjer živi lastnik, v drugem je pa solastnik in tako tudi 

ne more čisto sam razpolagati. Če ima recimo 1/6 celega stanovanja in bi želel to 

prodati, potem je spet cela kolobocija glede tega, kdo je vse lastnik preostalih 5/6. 

Potem se zna zgoditi, da je nekdo v tujini … včasih je težko upoštevati, ker je stvar 

tako zakomplicirana.« (FMETLIKA, ČRNOMELJ) 

Obstajajo še številne lokalne specifike, ki nekatere institucije bremenijo bolj kot tiste iz 

drugih krajev (npr. pomanjkanje ustreznih nastanitvenih zmogljivosti, pomanjkanje ustreznih 

programov in nevladnega sektorja). 
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»S pomočjo regijske skupine smo naredili prioritete, kot so recimo psihosocialni 

program za otroke, mladostnike. Mi smo ena od regij, kjer ni zadosti nevladnega 

sektorja in bi morali to razširiti. Prenesli bi lahko kakšno dobro prakso, še več moramo 

delati na preventivi. Imamo pa premalo kadra, celo vsako leto manj.« (FMS) 

»Problem je, kadar so v deložaciji družine z otroki. V teh primerih gredo otroci v krizni 

center, starši v zavetišče za brezdomce ali varno hišo, težko pa rešimo celo družino.« 

(FMS) 

Eden od načinov iskanja odgovorov na ovire oz. težave, ki se pojavljajo v praksi, je 

sodelovanje pristojnih institucij. Z namenom, da bi bile pri spopadanju z negativnimi učinki 

revščine, ki pestijo družine z otroki, pristojne institucije karseda uspešne, se na lokalni ravni 

zelo pogosto povezujejo med seboj. Primere dobrih praks na kratko predstavimo v spodnjem 

okvirčku. 

Primer dobre prakse 1 (Jesenice): 

Če gre za posamezne primere, smo že utečeni, se med seboj obveščamo, drugače pa 

imamo vsako leto srečanje izvajalcev socialnovarstvenih storitev. Na Jesenicah imamo 

delovno skupino za pomoč občanom na terenu, v kateri skupaj s patronažo in socialno 

oskrbovalko pomagamo ljudem, ki so v zelo težkem položaju in ki ne morejo oz. težko pridejo 

do nas. V letošnjem letu bomo naredili srečanje za vse nevladne organizacije in druge 

zavode, na katerem bomo debatirali o pravicah. Po potrebi imamo delovne posvete, za 

posamezne primere pa ta povezava kar konkretno deluje. 

Primer dobre prakse 2 (Trbovlje): 

Od leta 2007 do lanskega leta smo imeli koordinacijo, trenutno so stvari zastale, ker je odšla 

direktorica CSD. Sestavljena je bila iz naslednjih organizacij: CSD, Rdeči križ, Karitas, 

zdravstveni dom, bolnica, DSO, občina, policija po potrebi, upravljavci z nepremičninami po 

potrebi. Mi v Trbovljah res delamo "case to case", kar pomeni, da ni bilo formalizirano. 

Težavo smo rešili tako, da smo prevzeli vsak svoj del odgovornosti. Približno dva- do trikrat, 

morda štirikrat na leto smo se dobili. Dobro je, ker ko vidimo problem, vsaka organizacija 

prispeva pomoč s svojega področja, nekaj občina, nekaj območno združenje, nekaj Karitas, 

skupaj lahko dobro poskrbijo za ranljive skupine ljudi. Informacija se dopolni, vsaka inštitucija 

zagotovi informacije za svoje področje. Trbovlje smo posebna občina, smo drugačni recimo 

od sosednje občine Zagorje, ki je že večja občina in druga mentaliteta (čeprav je bil tudi to 

rudarski kraj). Smo država v državi, znamo se organizirati, ljudje so si vedno pomagali med 



61 

sabo. Prednost je, da občina ni majhna in ne prevelika (17.000 nas je in se poznamo med 

sabo, zato ne potrebujmo veliko dodatnih informacij, da vemo, kam se obrniti). 

Primer dobre prakse 3 (Ljubljana):  

Dolgo že sodelujemo (op. a. MOL) s Kralji ulice prek oddelka za socialno varstvo in prek 

stanovanjskega sklada v okviru deložacijskega programa, pod narekovaji anti-

deložacijskega. Prek bivalnih enot in prek neprofitnih stanovanj se je ves čas kazala 

specifika posameznih primerov glede bivanja, ko ni šlo tako, kot bi moralo iti. Na našem 

stanovanjskem skladu so zaposleni tudi socialni delavci in imajo zato več posluha za te 

zadeve. Bolj proaktivno so k temu pristopili in s tem programom skušajo te vrzeli zapolniti, da 

ne bi prihajalo do deložacij. 

Primer dobre prakse 4 (Murska Sobota): 

Povezujemo se po potrebi. CSD in Karitas se povežeta, ko je treba rešiti določeno zadevo, ki 

preraste enega ali drugega. Tam, kjer center zaradi nekaterih omejitev ne more pomagati, 

skušamo skupaj rešiti zadevo. Če gre za posebne primere, se še širše povežemo. 

Sodelujemo, ko je to možno, vsi smo omejeni. Kot primer dobre prakse moram izpostaviti 

ljudsko kuhinjo, pri čemer nam (op. a. Karitas) CSD pomaga pri ugotavljanju potreb in daje 

napotnice za to. Sodelujemo z zavodom Pelikan, ki se posveča odvisnikom, imamo 

logopeda, ki pomaga osebam, poškodovanim v prometnih nesrečah, brezplačno pravno 

pomoč itd. 

Podobno kot smo ugotavljali za mikro raven delovanja, se zdi, da je tudi zmožnost 

povezovanja in medsebojnega sodelovanja na mezzo ravni, torej med institucijami, 

povezana z različnimi oblikami kulturnega kapitala, na katerega vpliva vrsta dejavnikov, tako 

pretekle izkušnje in vrednotenje le-tega in celo geografske značilnosti okolja (primer 

občineTrbovlje). 

Predlogi za izboljšanje položaja revnih družin z otroki 

Strokovnjaki, ki so sodelovali v fokusnih skupinah, so pri predlogih za reševanje težav revnih 

družin z otroki podali rešitve, ki zadevajo tako spremembe na ravni sistema kot tudi ukrepe, 

namenjene posameznikom, kar povzemamo v spodnjih dveh preglednicah. Glede na to, da 

so pri dejavnikih tveganja revščine družin z otroki strokovnjaki dali večji poudarek 

individualnim vzrokom kot družbenim, je zanimivo, da je njihov nabor ukrepov za izboljšanje 

sistemske ureditve precej bolj številčen od tega, ki zadeva individualno raven. Ne glede na to 

pa je iz preglednice razvidno, da so predlogi nemalokrat bolj kot v naslavljanje sistemskih 

vzrokov revščine usmerjeni v krepitev sistemskih ukrepov za opolnomočenje posameznikov 
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samih. Ob tem je treba poudariti, da so se v pogovorih na splošno sicer dotaknili tudi 

sistemskega vidika, v smislu, da je treba zmanjšati družbeno neenakost, spremeniti 

potrošniške navade ljudi in jih ozavestiti glede pasti potrošništva (v kontekstu povečevanja 

neenakosti med ljudmi), zagotoviti več delovnih mest in ljudem vliti upanje v boljšo 

prihodnost, kar je za razmišljanje o revščini izjemno relevantno: 

»Sistem socialne varnosti se ukvarja sam s seboj. Celoten sistem je usmerjen v 

spreminjanje, prilagajanje, ne pa v izboljšanje. Spremembe pa so v resnici dva koraka 

prepozne. Ti ljudje se ne ukvarjajo s trenutnimi težavami, ampak s preteklimi, brez 

možnosti vplivanja na prihodnost.« (FLJ)  

Velja pa, da so pogosteje kot o spremembi sistema govorili o oblikovanju javnopolitičnih 

ukrepov, kar je razumljivo, saj so pri navajanju predlogov izhajali iz lastnih, konkretnih 

izkušenj, torej iz svoje perspektive videnja problema. 

Preglednica 4.2: Predlogi sodelujočih v raziskavi za izboljšanje položaja revnih družin z otroki 

(na sistemski ravni) 

Na sistemski ravni 

Okrepiti 

povezanost med 

različnimi akterji 

na lokalni ravni 

Zvišati znesek DSP Okrepiti terensko delo 

Okrepiti senzibilnost 

strokovnjakov, ki 

prihajajo v stik z revnimi 

družinami z otroki 

Najhuje je, da vsak 

dela na svojem 

vrtičku. Treba je 

uskladiti vse na 

enem mestu. Vsi 

gledamo pri sebi, 

večji efekt je, če bi 

delali skupaj, bi bili 

močnejši. 

Treba je dati več 

denarja drugim, ljudje 

ne morejo shajati z 

270 evri – ta znesek 

bi se moral malo 

zvišati. 

Ti moraš iti v njihovo 

okolje, spoznati njihove 

zgodbe, če želiš, da 

naredijo korak naprej. 

Mi z njimi hodimo od 

institucije do institucije 

(proces vrtljivih vrat). 

Vsak reče: »Ja, mi pa 

nismo za to pristojni,« 

ali pa: »Vi morate iti po 

to tja in tja.« Treba bi 

bilo povezati vse 

institucije in službe, zato 

da vsi prevzamejo 

odgovornost. 

Pomembno je tudi, da 

navežemo dober stik z 

njimi, saj jim to veliko 

pomeni. Od vseh nas je 

odvisno, kakšen vtis 

naredimo, ali bodo potem 

še prišli nazaj. 

Okrepiti 

diskrecijsko 

pravico 

strokovnih 

delavcev na CSD 

Uvesti socialni 

račun 

Družinam, ki živijo v 

neprofitnih 

stanovanjih, dodeliti 

stanovanja, za katera 

so zmožni plačevati 

stanovanjske stroške 

Vzpostaviti načine za 

lažje obvladovanje 

dolgov oz. za 

pravočasno ukrepanje v 

teh primerih 
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Na sistemski ravni 

Povečanje 

diskrecijske 

pravice bi bilo 

dobro, če hočemo 

pomagati družinam 

na meji revščine. 

Socialni račun je en 

korak k rešitvi, več bo 

praksa pokazala. 

Pritisniti na 

stanovanjske sklade, da 

bodo ljudem res dali 

taka stanovanja, ki jih 

bodo zmožni plačevati. 

Mogoče te sprotne stvari, 

npr. glede neplačevanja 

vrtca. Da ne bi čakali, da 

se dolgovi in obresti 

kopičijo. Potem ti pa 

prinese po 3 letih za 2.000 

evrov dolga. Kje boš ti to 

poravnal? 

Več poudarka na 

preventivnih 

programih 

Celostno pristopiti 

k reševanju težav 

revnih družin z 

otroki 

Nameniti več sredstev 

za spodbujanje 

zaposlovanja 

Postopke in formalne 

obrazce pri dostopanju 

do socialnih prejemkov 

oblikovati na način, da 

bodo uporabnikom 

razumljivejši 

Delati je treba na 

preventivi, 

ozaveščanju, 

urejanju odnosov, 

reševanju 

konfliktov. 

Področje socialnega 

varstva bi bilo treba 

reformirati enako kot 

zdravstvo – 

uporabnik mora biti 

celostno obravnavan 

ko pride do 

specialista. 

Fragmentirana 

obravnava ni rešitev. 

Prioriteta države ne bi 

smela biti zviševanje 

transferjev, ampak 

mogoče več sredstev 

nameniti za spodbujanje 

zaposlovanja. Oz. za 

iskanje opcij novih 

zaposlitvenih možnosti. 

Vemo, da osnovni 

znesek minimalnega 

dohodka, preživljati se s 

tem, to je res minimum, 

ki ne omogoča nič 

razen osnovnega. Res 

mislim, da bi morala biti 

prioriteta iskanje opcij in 

spodbujanje 

zaposlitvenih možnosti. 

Sistem je birokratski, vsi 

želijo le evidence, namesto 

da bi delali z ljudmi. Še pri 

nas smo začeli uporabljati 

te obrazce, ker brez njih 

sploh ne moreš več. Še jaz 

ne razumem teh odločb. 

Rečejo jim: »V razpisu je 

vse napisano in 

razloženo.« To njim nič ne 

pomeni, treba je stvari 

poenostaviti in približati 

ljudem.  

Pogojevati 

dostop do 

socialnih 

prejemkov 

  

  

  

  

  

  

Treba bi bilo tudi 

pogojevati 

aktivnost za 

prejemanje 

socialne pomoči, 

namesto da se 

neaktivnost vleče 

več let. 

Opomba: pregled predlogov ni utemeljen na podlagi doseženega konsenza med sogovorniki, gre zgolj 

za zbir vseh podanih rešitev. 
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Preglednica 4.3: Predlogi sodelujočih v raziskavi za izboljšanje položaja revnih družin z otroki 

(na individualni ravni) 

Na individualni ravni 

Spodbujati 

delovno 

aktivacijo ljudi 

Prekiniti začarani 

krog revščine z 

razvijanjem 

potencialov otrok 

Uvesti različne 

programe učenja 

socialnih veščin 

(finančno 

opismenjevanje, 

pedagoška pomoč 

družinam, 

psihosocialna pomoč) 

Razvijati programe 

samooskrbe na lokalni 

ravni 

Povezati bi se 

morali tako, da bi 

ljudi naučili 

nekaterih veščin. 

Mlade, predvsem 

prve iskalce 

zaposlitve, 

spodbuditi in 

aktivirati.  

To so kompleksni 

problemi, ne gre 

samo za materialno 

stisko, ampak tudi za 

duševno zdravje, 

vzgojno nemoč, z 

njimi se ukvarjamo 

generativno. 

Začarani krog lahko 

pretrgamo z 

razvijanjem 

potencialov, ki jih 

ljudje imajo. Da se 

otroke aktivira na 

različnih področjih, 

da se lahko 

potrjujejo.  

Potrebujemo programe 

za učenje ravnanja z 

denarjem, tudi zato, da 

se nekdo ukvarja s 

tabo. Gre za »Mar mi je 

zate« in »Hočem, da 

splezava«. Ampak treba 

je ozavestiti ljudi. 

Položnice je treba 

plačati. 

Manjkajo programi, 

bodisi v okviru 

socialnega podjetništva 

bodisi v okviru 

programov, namenjenih 

otrokom za izboljšanje 

učnega uspeha. Tukaj 

vidim veliko prednosti, 

da se lahko začarani 

krog revščine pretrga. 

Ljudje poleg materialne 

in socialne pomoči 

potrebujejo tudi 

duševno pomoč, ki jim v 

določenem trenutku 

pomeni več kot 

denarna. 

Potrebujemo projekte 

samooskrbe. V Prekmurju 

imamo toliko neobdelane 

zemlje! Dober zgled 

samooskrbe je Peru, kjer 

je vsak dobil nekaj arov 

zemljišča, zato da se sam 

preživlja.  Biti lačen se mi 

zdi prav greh, skupaj 

moramo najti rešitev. 

Ozaveščanje 

staršev 

  

  

  

  

  

  

Vloga šol in 

inštitucij je 

ozaveščanje 

staršev (kakšne 

možnosti imajo, 

kako se ukvarjati z 

otrokom, kako jih 

spodbujati, kako jih 

usmerjati na 

društva prijateljev 

mladine, v 
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Na individualni ravni 

knjižnice …). 

Svetovalne službe 

morajo imeti odprta 

vrata, da se starši 

lahko posvetujejo, 

potem bodo imeli 

tudi manj dela na 

centrih. 

Opomba: pregled predlogov ni utemeljen na podlagi doseženega konsenza med sogovorniki, gre zgolj 

za zbir vseh podanih rešitev. 

4.5 Sklep 

Z analizo fokusnih skupin s strokovnjaki, ki delajo na področju pomoči ranljivim skupinam 

družin z otroki oz. se s to tematiko ukvarjajo pri svojem delu, smo pridobili ugotovitve, za 

katere menimo, da so relevantne za oblikovanje politik na makro ravni. Med ključnimi 

ugotovitvami prepoznavamo predvsem naslednje tri: 

- začarani krog revščine oz. njena dolgotrajnost, na kar so sogovorniki v pogovorih 

pogosto opozarjali. Po njihovih ocenah so poglavitni dejavniki, ki družinam z otroki 

onemogočajo prekinitev dolgotrajne revščine, osebne lastnosti posameznikov, kot so 

pomanjkanje ustreznih socialnih veščin (npr. nepravilno ravnanje z denarjem, 

sposobnost iskanja ustreznih informacij), apatija in težave v duševnem zdravju. 

Obenem pa po njihovem mnenju na sistemski ravni primanjkuje ustreznih programov 

za aktivacijo dolgotrajno brezposelnih.  

- Opozorili bi na diskurz strokovnih delavcev o dejavnikih tveganja revščine 

družin z otroki, ki je bil izrazito usmerjen na individualno raven, v smislu 

prepoznavanja krivde pri posameznikih. Ko so govorili o natanko določeni ranljivi 

skupini, in ne o revnih družinah z otroki na splošno, pa so se, zanimivo, njihove 

diskurzivne prakse o revščini nekoliko spremenile in obrnile bolj proti družbenim 

dejavnikom. Predvsem to velja za družine priseljencev in revne zaposlene, medtem 

ko so družine, ki v revščini živijo daljše obdobje, po njihovem prepričanju pogosto 

same odgovorne za svoj položaj. Zanimivo bi bilo ugotoviti, kako se diskurzivne 

prakse o revščini spreminjajo skozi časovna obdobja, pri čemer bi morali izhajati iz 

značilnosti blaginjskega sistema ter sprememb, ki so se zgodile na sistemski ravni 

(van Oorshot in Halman 2000), vendar to zaradi pomanjkljivih podatkov o izvedbi 

fokusnih skupin v letu 2008 ni bilo izvedljivo, saj transkripti fokusnih skupin prvega 

vala niso bili pripravljeni na način, ki bi omogočal primerjavo v obeh časovnih točkah. 
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- Eden ključnih elementov, ki so se v pogovorih pogosto pojavljali, je bila tesna 

povezanost revščine z občutki sramu in stigme ranljivih skupin. Nekateri zaradi 

strahu pred izgubo dostojanstva celo odklanjajo pomoč, čeprav so do nje upravičeni. 

To so po mnenju vprašanih predvsem tisti, ki v težkem položaju ne živijo prav dolgo. 

Psihično breme, ki ga življenje v revščini prinaša družinam z otroki, pogosto vodi v 

težave v duševnem zdravju staršev. Doživljanje stigme skupaj z duševnimi 

obremenitvami posameznikom otežuje izhod iz depriviranega položaja, pri čemer je v 

veliko primerih težko razlikovati med vzrokom in posledico revščine. 

- Na podlagi odgovorov sodelujočih v raziskavi ugotavljamo, da deprivirane družine z 

otroki razvijejo številne strategije za spopadanje z negativnimi učinki revščine; 

med njimi gre pogosto za aktivne strategije preživetja. Obseg, pogostost in varnost 

strategij preživetja pa se spet razlikujejo med posameznimi ranljivimi skupinami. Zdi 

se, da so družine, ki živijo v dolgotrajni revščini, na tem mestu najbolj prikrajšane in 

uporabljajo zlasti pasivne strategije preživetja, vendar bi za natančnejšo oceno 

potrebovali raziskavo, ki bi se bolj poglobljeno ukvarjala s tem vidikom. Za namen 

oblikovanja predlogov bi bilo smiselno ugotoviti predvsem, katere so najbolj ranljive 

skupine (torej tiste, ki razpolagajo z manjšim obsegom preživetvenih strategij, ki so 

obenem pasivne ali celo tvegane) ter katere strategije se izkazujejo za uspešne in bi 

jih na sistemski ravni veljalo okrepiti. V nekoliko okrnjenem obsegu (ker to ni bil 

prvoten namen naloge) bomo omenjeni vidik analizirali v šestem poglavju.    

V poglavju, ki sledi, preverjamo, kako se predstavljene ugotovitve o subjektivni zaznavi 

revščine družin z otroki na mezzo ravni kažejo na mikro ravni, ki jo raziskujemo v okviru 

intervjujev z osebami, ki živijo v družinah z otroki z nizkimi dohodki. Podobno kot v prvem 

delu analize nas tudi v nadaljevanju zanima kompleksnost revščine družin z otroki (predvsem 

z vidika posledic in vzrokov), kar shematično prikažemo na primeru modela, predstavljenega 

v uvodnem delu naslednjega poglavja. Pristop za preučevanje subjektivne zaznave 

strokovnjakov se razlikuje od modela, na katerem temelji naslednje poglavje, saj nas pri 

razumevanju subjektivnih zaznav revščine pri družinah z nizkimi dohodki zanima njihova 

povezanost z nekaterimi kriteriji (kot so npr. značilnosti življenjskega poteka, različne oblike 

kapitala, individualni in strukturni dejavniki revščine). Poenostavljeno rečeno nas torej 

zanima, zakaj intervjuvani doživljajo svoj položaj tako, kot ugotavljamo, da ga. Pri 

strokovnjakih, pa se z dejavniki, ki v ozadju določajo diskurzivne prakse, ne ukvarjamo, saj 

želimo popisati zgolj njihov diskurz o revščini. Zanima nas torej strokovno javno mnenje o 

revščini družin z otroki. 
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5 SUBJEKTIVNA ZAZNAVA REVŠČINE DRUŽIN Z NIZKIMI DOHODKI  

Pri analizi individualnih intervjujev, v katerih so sodelovali posamezniki iz družin z nizkimi 

dohodki, smo sledili modelu, ki smo ga oblikovali na podlagi teoretičnih premislekov v 

uvodnem poglavju in prevladujočih tem, ki so se pojavile v intervjujih z intervjuvanci in v 

fokusnih skupinah. Oblikovani model (glej spodnjo sliko) smo uporabili za lažjo 

operacionalizacijo razumevanja subjektivne ocene položaja družin z otroki in njihovih 

aktivnosti in temelji na razumevanju revščine kot kompleksnega družbenega fenomena, ki je 

posledica prepleta individualnih in strukturnih dejavnikov. Pri tem smo se osredotočali na 

naslednje: 

- kako intervjuvanci subjektivno zaznavajo lastni položaj,  

- kako interpretirajo vzroke za revščino,  

- katere preživetvene strategije uporabljajo (ali pa bi jih radi uporabljali, če bi jih lahko),  

- kakšne posledice ima življenje v revščini na njihovo življenje in življenje njihove 

družine, 

- ali in kako zaznavajo občutke stigme, sramu ipd.,  

- kakšen odnos vzpostavljajo do lastnega položaja, možnih izhodov iz njega (ali lahko 

govorimo o kulturi revščine),  

- kako optimistični oz. pesimistični so glede svoje prihodnosti in prihodnosti svojih 

otrok.  

Cilj tega poglavja pa ni samo popis navedenih elementov oblikovanega modela, ampak tudi 

poskus identifikacije tistih točk v življenjskem poteku intervjuvancev, za katere ti menijo, da 

so najbolj odločilno vplivale na njihov trenutni položaj. Zanimajo nas torej, kateri so po 

mnenju intervjuvancev tisti dejavniki, ki so najbolj odgovorni za njihovo revščino, in kateri  

dejavniki najbolj vplivajo na njihovo (ne)zmožnost, da oblikujejo ustrezne preživetvene 

strategije. Pri tem uporabljamo: 

- elemente dobro znanega Bourdieujevega razumevanja treh različnih kapitalov 

(opremljenost s kapitali kot interpretativni dejavnik vzrokov, posledic, preživetvenih 

strategij in optimizma glede prihodnosti, kot jih vidijo intervjuvanci) in 

- elemente definicije življenjskega poteka. 
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V Bourdieujevem modelu družbe se akterji v vseh družbenih praksah vedejo ekonomično. 

Akumulirajo kapital in maksimirajo dobiček, ki izhaja iz posedovanja kapitala. Ključen pojem 

je kapital, s katerim Bourdieu označuje vse tiste dobrine ali lastnosti posameznih akterjev, 

skupin ali razredov, ki so družbeno redke in zaželene in si jih zato družbeni akterji skušajo 

pridobiti. Na splošni ravni vpelje tri vrste kapitala: ekonomski kapital (materialna lastnina), 

socialni kapital (socialno poreklo) in kulturni kapital (kulturna vrednost) (Škerlep v Boljka 

2003, 18). Posamezniki meznice segajo od tistih, ki so z ekonomskim, kulturnim in socialnim 

kapitalom najbolje opremljeni, do tistih, ki so pri vseh najbolj prikrajšani. 

Posamezniki delujejo v družbenem prostoru, ki ga sestavljajo različna ‘družbena polja’ 

(Škerlep v Boljka 2003, 19). Polja družbenih praks delujejo kot trgi, na katerih posamezniki 

na eni strani akumulirajo svoj kapital in ga na drugi strani unovčijo ter s tem iz njega ustvarijo 

dobiček. Polja oz. trgi imajo lastne regulacijske mehanizme, kar pomeni, da je mogoče v 

njihovem okviru akumulirati in unovčiti le tisti kapital, ki je v skladu z njihovo imanentno 

logiko. To logiko konstruirajo tisti posamezniki in skupine, ki imajo v določenem polju največ 

moči, tj. največ akumuliranega kapitala ustrezne vrste (Škerlep v Boljka 2003, 19).  

Domnevamo, to je z vidika interpretativnosti našega modela najpomembnejše, da se 

posedovanje in raven založenosti intervjuvancev in njihovih družin s kulturnim, socialnim in 

ekonomskim kapitalom razlikujeta in vplivata na njihovo interpretracijo vzrokov revščine, 

njenih posledic, preživetvenih strategij in optimizma/pesimizma glede prihodnosti.  

Pri drugem elementu našega modela je pomembno razumevanje umestitve vzrokov, 

posledic, uporabe preživetvenih strategij in dojemanja prihodnosti v prizmi življenjskega 

poteka. Modelu je torej dodana časovna komponenta. Življenjski potek razumemo kot 

nekakšno potovanje posameznika skozi življenjski cikel od rojstva do smrti, potek tega 

potovanja pa je odvisen od individualnih in družbenih dejavnikov (Heinz in Marshall 2003). 

Gre za združevanje makro in mikro pristopa, saj želimo poudariti kompleksnost družbenega 

fenomena revščine. Prvi pristop (makro raven) se kaže v kulturnih vrednotah, ekonomskih 

pogojih, družbeno-političnih in blaginjskih strukturah in njim pripadajočih diskurzivnih 

praksah, ki določajo življenjske poteke na makro ravni, s tem ko postavljajo pred 

posameznika na eni strani omejitve, na drugi strani pa priložnosti, s katerimi se posameznik 

v treh ključnih fazah življenjskega poteka (izobraževanje, zaposlitev, upokojitev) srečuje na 

mikro ravni. Perspektiva življenjskega poteka nam sicer v omejeni intepretativni moči 

omogoča razumevanje osebnih biografij, umeščenih v širši družbeni kontekst.         

Poleg same analize intervjujev z uporabo tako oblikovanega modela, je bilo za nas 

pomembno tudi, da ugotovitve, do katerih smo prišli na podlagi individualnih intervjujev, 

umestimo v kontekst ugotovitev analize fokusnih skupin. Tako smo želeli primerjati, kako 



69 

vidijo problematiko revščine v fokusnih skupinah sodelujoči strokovnjaki, kako pa jo občutijo 

posamezniki in družine, ki jo v resnici živijo. Zato v sklepih posameznih podpoglavij 

podajamo kratke sklepe in refleksije, ki nam jih takšna primerjava ponuja.   

Slika 5.1: Model ugotavljanja subjektivnih zaznav življenja v revščini 
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5.1 Subjektivna zaznava lastnega položaja  

Na splošno ugotavljamo, da intervjuvanci v svojih odgovorih svoj položaj in položaj svoje 

družine ocenjujejo kot zelo težak. Pri tem poudarjajo nezmožnost shajanja z mesečnim 

razpoložljivim dohodkom in odkrivajo hierarhijo zadovoljevanja potreb članov družine, 

hierarhijo plačevanja izdatkov in svojo stisko ob spoznanju, da ne zmorejo izhoda iz nastale 

finančne situacije. Pri prvi hierarhiji so najvišje umeščene potrebe otrok, ki so brez izjeme 

vedno na prvem mestu, šele potem pridejo na vrsto potrebe staršev. Pri hierarhiji plačevanja 

izdatkov pa so na najvišjem mestu hrana, potrebščine za otroke, plačilo nujnih položnic in 

dolgov. Veliko intervjuvancev tudi navaja, da dohodek ne zadošča za plačilo vseh položnic in 

da so ujeti v krog neplačil, iz katerega zelo težko izstopijo. Svoj položaj vidijo torej kot 

(skoraj) brezizhoden.   

»Katastrofalno, težko shajanje z dohodkom, skoraj nemogoče.« (IŽ, 39) 

»Zelo težko, vsega skupaj dobim 405 evrov, zase in za dva otroka.« (IŽ, 41) 

»Slab materialni položaj, posebno mi je hudo zaradi otrok. Otroka sta v šoli bolj 

izpostavljena, zafrkavajo ju zaradi cenenih oblačil. Ju pa spodbujam k učenju, ker sta 

oba pridna, dobro vesta, da bosta z dobro izobrazbo imela več možnosti za zaposlitev 

in bo lažje življenje.« (IŽ, 41) 

»Zase me ne skrbi, rad bi nudil več otrokom.« (IM, 53) 

»Zelo težko je. Živim sicer sama, ampak si z bivšim možem vsak teden deliva otroke. 

Imam subvencionirano stanovanje, a je glede na finančni prihodek še vedno drago. 

Za hrano in otroke  mi ni ostalo nič, 270 evrov dobim od socialne pomoči, s tem da 

dajem za stanovanje 200 evrov.« (IŽ, 41) 

»Revščino občuti skoraj že vsak Slovenec, vse firme se zapirajo in prodajajo. Hudo 

je.« (IŽ, 41) 

»Zelo slabo, 500 evrov je premalo za preživetje. Ne moreš normalno preživeti iz 

meseca v mesec. Moraš plačati položnice, najemnino, plenice za otroka, kupiti hrano 

… preprosto ne gre skozi. Ta znesek dobivam od socialne pomoči.« (Iž, 41) 

»Ko sva bila še sama, je nekako šlo, ko je prišel otrok, pa se je situacija spremenila. 

Pojavile so se težave v razvoju, od mene je odvisen 24 ur na dan. Veliko je stroškov s 

prevozi na terapije in preglede. Mož je samostojni podjetnik, vendar dela za neko 

gradbeno firmo.« (IŽ, 30) 
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»Komajda shajamo, položnice ostanejo. Za hrano imamo, ostanejo pa položnice in 

izvršbe, ki tako ali tako niso uspešne.« (IŽ, 37) 

»Slaba, težko shajam, ker sem samohranilka. Sem brez elektrike, 440 evrov dobim 

denarne socialne pomoči in 150 evrov otroških dodatkov in težko shajam. Sedaj sem 

kupila novo pohištvo, ker je bilo potrebno prenove. Nikakor ne morem skozi mesec. 

Dobro, da imam očeta, da mi pomaga.« (IŽ, 24) 

»Zelo težka situacija je. Nikakor ne shajamo z dohodki. Sem sicer zaposlena, ampak 

sramotno skrbim za svojo družino. Mož je brezposeln in dva mladoletna otroka 

imam.« (IŽ, 35) 

»Slabo je. Najhuje je pri otrocih, saj drugi svojemu otroku lahko privoščijo vse, mi le 

najnujnejše.«  (IŽ, 32) 

Tisti intervjuvanci pa, ki svoj položaj razumejo kot manj »katastrofalen«,  to upravičujejo s 

percipirano začasnostjo tega položaja, s primerjanjem njihovega finančnega položaja z 

drugimi, ki so domnevno še v slabšem položaju od njih, učinkovitostjo oblikovanih in 

uporabljenih preživetvenih strategij (podrobneje jih bomo analizirali v nadaljevanju) in 

vdanostjo v usodo oz. sprijaznjenostjo z lastnim položajem.     

»Težko, ampak se da  s krpanjem iz meseca v mesec.« (IŽ, 40) 

»Je v redu, drugi so še na slabšem.« (IŽ, 40) 

»Slab položaj je, vendar se znajdemo. Računalnik sem dobila zastonj brez vseh 

pomembnih delov, a sem ga sama popravila, da deluje. Znajdem se pri popravljanju 

računalnikov in mobilnih telefonov. Svojega sem popravila in iz nič naredila tega, ki 

ga sedaj uporabljam.« (IŽ, 41) 

 »Ne živimo slabo, smo le v krizi. Otrok ne obremenjujem s finančnimi težavami. Na 

sebi varčujem, raje privoščim otrokom, ki nekatere stvari bolj potrebujejo.« (IM, 53) 

»Treba je biti pazljiv pri razpolaganju s stroški. Ko imaš službo, si lahko več privoščiš, 

zato se sedaj trudimo zmanjšati odhodke. Nisem bil nikoli v dolgovih, ker me je stara 

mama naučila, naj pojem toliko, kolikor veliko žlico imam. Česar si ne morem 

privoščiti, pač nimam.« (IM, 42) 

»Mogoče me kdo gleda drugače, a se s tem ne obremenjujem. Otroci včasih kaj 

omenijo, a jih učim, da se s tem ne obremenjujejo. Važno je, kako se oni počutijo in 
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kaj oni delajo. Ne smejo se obremenjevati z drugimi ljudmi. Imam toliko samozavesti, 

da me drugi ne morejo potlačiti.« (IŽ, 40) 

»Vedno smo bili navajeno živeti skromno, nič nam ne manjka, včasih bi bilo edino 

fajn, da ne pazimo toliko na denar in štejemo vse dvakrat. Vem, da so mnogi v veliko 

slabši situaciji, zato smo srečni.« (IŽ, 40) 

»Slaba situacija je, ampak sem verna in to mi pomaga.« (IŽ, 50) 

Iz intervjujev ugotovimo, da je izrazito negativnih zaznav lastnega položaja neprimerno več 

od izrazito pozitivnih. Res pa je, da vsi intervjuvanci relativno podobnega položaja, v katerem 

so se z družino znašli, še posebej kar zadeva razpoložljivi dohodek, ne zaznavajo enako, iz 

česar lahko sklepamo, da bodo tudi pri opredelitvi vzrokov, posledic, preživetvenih strategij in 

optimizma glede prihodnosti med njimi razlike. Zato nas bo v nadaljevanju poleg subjektivnih 

zaznav vzrokov, posledic, preživetvenih strategij in prihodnosti intervjuvancev zanimalo tudi, 

kateri so tisti dejavniki, ki vplivajo na te razlike, in ki jih bomo skušali preverjati na podlagi 

oblikovanega modela. To nas bo zanimalo še posebej ob primeru oblikovanja različnih 

preživetvenih strategij. 

5.2 Vzroki za revščino 

Na splošno lahko ugotovimo, da so vzroki za nastali položaj intervjuvancev, kot jih vidijo 

sami, v veliki večini vezani na trg delovne sile, tisti družbeni podsistem, ki najbolj določa 

uspeh oz. neuspeh v smislu zagotavljanja materialne in socialne varnosti družin z otroki. 

Poleg tega, da intervjuvanci razumejo trg delovne sile kot osrednji vir ekonomskih nagrad, pa 

ga vidijo tudi kot polje, ki ga je najbolj zaznamovala nova družbeno-ekonomska dinamika, ki 

je povzročila pred krizo nepredstavljive negotovosti in neizračunljiva tveganja. To pomeni, da 

ima za intervjuvance  nezmožnost uporabe te preživetvene strategije (v primerjavi z 

nezmožnostmi uporabe drugih strategij) tudi najbolj radikalne posledice na življenje njihove 

družine.   

»Izguba službe je najbolj odločilna. Delala sem na OMV, bila sem vodja, potem pa je 

z danes na jutri vzel novo. Težko je tudi zaradi otrok, ker imata težave v šoli, posebej 

mlajši. Se pa borim, iščem rešitve. Otroci me držijo pokonci. Bilo je že tako hudo, da 

sem razmišljala o samomoru, a ne bi pustila, da otroka ostaneta sama.« (IŽ, 38) 

»Ni možnosti za zaposlitev, danes je situacija težka. Delo si sama poiščem, tu mi 

zavod ne pomaga ravno veliko. Služba bi pomagala, potem bi samo morala najti 

čuvanje za hčerko. Partner je tudi brezposeln, živim pa malo sama, malo pri starših 

…« (IŽ, 60) 
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»Potrebovala bi delo. Iščem ga nenehno, a ga ni oz. ga ne dobim.« (IŽ, 37) 

»Za dober šiht sem motivirana, za en šiht, kjer te pa samo zajebavajo v glavo, pa ne 

moreš biti motiviran. Kje je tu napaka? V sistemu.« (IŽ, 41) 

»Brezposelnost moža, nizka plača. Dobila sem 465 evrov dohodka, 240 evrov je 

otroških. Sramota me je prositi, ampak za otroke me ni sram. Hotela sem celo 

štrajkati pred celjsko občino, a ne želim stigmatizirati otrok in jih izpostavljati.« (IŽ, 35) 

 »Ne rečem, da mi je doma dolgčas, vendar bi takoj vzela delo, če bi le bila 

priložnost.« (IŽ, 37) 

»Slab poklic/kvalifikacija, slaba izobrazba.« (IŽ, 32) 

 »Zavedam se, da bom službo težko našla, ker sem ravno vmes. Nisem več mlada. 

Kot šivilja si najraje ne bi več iskala službe, ker mi je delo v Muri pobralo vse živce in 

odneslo tudi ljubezen do šivanja. Tam si kot robot. Delaš kot po tekočem traku, ne 

moreš razvijati kreativnosti, a doma tega noben ne razume. Šivanje je tudi postalo 

drago, ceneje pride, če si greš nekaj kupit v trgovino.« (IŽ, 40) 

To pa še ne pomeni, da intervjuvanci poleg strukturnih, makro družbenih dejavnikov ne 

poudarjajo drugih, mikro družbenih dejavnikov, ki naj bi bili odgovorni za njihov slab 

materialni položaj  pri interpretaciji vzrokov se jim zdijo zelo pomembne tudi njihove osebne 

okoliščine in izbire. Te sicer sami večinoma razumejo kot svoje lastne in neodvisne od 

širšega družbenega sistema in njegovih determinant na njihov življenjski potek, zato zanje 

večinoma sprejemajo tudi odgovornost. Kljub temu jih je nemalokrat nemogoče ločiti od širših 

strukturnih dejavnikov, ki so vsaj do neke mere določali njihove možnosti izbire. Pri tem sami 

najbolj izpostavljajo: 

- izbiro partnerja: 

»Veliko stvari je vplivalo na moj položaj, velik vpliv je bila recimo ločitev, ker sem 

morala začeti od začetka. Velik vpliv pa imajo tudi spremembe v zakonih. Zavedam 

se tudi, da sem sama delala napake v življenju, a jih ne moreš predvideti vnaprej. 

Sem sama kriva, je bila pa tudi okolica kriva.« (IŽ, 41) 

»Napačna izbira partnerja. Bila sem mlada in neumna, brez očeta, nisem nič 

razmišljala.« (IŽ, 26) 

»Konflikt s starši, hitro sem odšla od doma, zanosila sem.« (IŽ, 20) 

- uporabo drog in alkohola (nemalokrat povezano z nasiljem): 
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»Ko sem se poročila, je bilo še v redu, ker sem imela službo, ko sem rodila drugega 

sina, pa je bivši mož začel piti alkohol in je veliko denarja porabil zanj, velikokrat ga je 

zmanjkalo za hrano. Enkrat me je poslal po tri pive, pa sem prinesla dve in čokolino, 

da bo imel še sin nekaj za jesti, pa se je razburil, ko sem prišla domov, in postal 

nasilen.« (IŽ, 41) 

»Vmes je bilo tudi obdobje alkohola, drog.« (IŽ, 33) 

»Z možem vedno najprej poskrbiva za otroka, mož perfektno deluje, ko je trezen, 

drugače je, ko bi rad kaj spil.« (IŽ, 33) 

»Preteklost je velikega pomena. Največji problem je žal to, da ne gledamo na 

prihodnost, na to, kaj se lahko pozitivnega zgodi, ampak gledamo faking zgodovino in 

na to, kaj je človek delal. Včeraj je že pozabljeno. Treba je gledati na prihodnost. Jaz 

razumem njega, zakaj se včasih napija. Ker ne ve, kako bi drugače reševal probleme, 

ampak to ne reši problemov, ker še vedno pridejo za tabo.« (IŽ, 33) 

 

- zdravstveno stanje: 

 

»Slabše vidim, zato sem teže dobila delo.« (IŽ, 41) 

»Nisem primeren za delo zaradi poškodb (strgana ahilova tetiva, zelo težko hodim) in 

slabega zdravja (migrene), probleme imam tudi s kratkoročnim spominom, zdravniki 

pravijo, da postajam dementen, a ne želim biti pesimist.« (IM, 42) 

»Zdravje mi onemogoča zaposlitev, dela na črno se pa ne poslužujem.« (IM, 42) 

 »Sama sem zaradi otrokovih težav z zdravjem ostala doma. Mož je zaposlen pri 

podjetniku v gradbeništvu, poleti zasluži okrog 700 evrov na mesec. Pozimi pa je na 

zavodu, ker ni dela. Otrok je  zaenkrat v celoti odvisen od mene, dobro, da mož dela.« 

(IŽ, 30) 

»Imam depresijo. Ko sem izgubila službo, sem bila pod velikim stresom. Zdravstveno 

sem bila na dnu, hoditi sem morala tudi k nevrologu.« (IŽ, 38) 

»Moje zdravstveno stanje ni najboljše, imam duševne težave, obolenje hrbtenice, 

želodčne težave.« (IŽ, 50) 

Primerjava zaznav vzrokov za revščino med ugotovitvami fokusnih skupin s strokovnjaki in 

individualnih intervjujev na prvi pogled ne pokaže bistvenih razlik. Pri obeh intervjuvanih 

skupinah gre vzroke za revščino iskati v prepletu individualnih in strukturnih dejavnikov, ki 
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pripeljejo družino v deprivilegiran položaj. Ugotovimo pa lahko, da strokovnjaki precej večji 

poudarek pri pripisovanju vzrokov za revščino družin pripisujejo krivdi posameznikov, se 

pravi individualnim dejavnikom (osebne lastnosti revnih, njihove neprave izbire, premalo 

skromnosti ipd.) in precej manj krivdi družbe, se pravi zunanjim strukturnim dejavnikom, ki so 

zunaj nadzora posameznikov (ekonomska kriza, brezposelnost, naraščanje prekarnih in 

nestandardnih zaposlitev ipd.). Obratno drži za ugotovitve individualnih intervjujev.  

Obstaja torej diametralnost v zaznavah vzrokov za revščino med tema skupinama. Iz tega 

lahko sklepamo, da posamezniki (še) niso ponotranjili prevladujočega diskurza 

strokovnjakov, s katerimi se pri reševanju svojega položaja srečujejo. Prevladujoče zunanje 

vzroke za njihov položaj pa lahko pripišemo tudi temu, da intervjuvanci podajajo (vsaj do 

neke mere) družbeno zaželene odgovore. Sklepamo pa lahko tudi, da je psihološko lažje 

oblikovati preživetvene strategije za reševanje problemov, ki so nastali zaradi objektivnih 

razlogov, in ne po lastni krivdi.  

Analiza izvedenih fokusnih skupin pokaže tudi na to, da strokovnjaki skozi svoje diskurzivne 

prakse vseh revnih družin ne obravnavajo enako. Nekatere so deležne neprimerno bolj 

negativnih stališč pri identifikaciji vzrokov za njihov položaj od drugih. Na podlagi intervjujev, 

ki smo jih opravili, pa je nemogoče sklepati in preveriti, ali natanko te skupine družin tudi 

zares občutijo te negativne diskurzivne prakse v interakciji z akterji institucij, s katerimi se 

zaradi svojega položaja srečujejo. Na splošno lahko trdimo, da so intervjuvanci zadovoljni z 

delom institucij in da jim interakcija z njimi ne pomeni le nujnega zla, ampak tudi del njihovih 

preživetvenih strategij (tako aktivnih kot tudi pasivnih).  

5.3 Posledice življenja v revščini 

Intervjuvance smo spraševali tudi o posledicah, ki jih ima revščina za njihovo življenje in 

življenje njihovih družin. Najbolj pereče in najbolj poudarjene teme so bile: nasilje in 

alkoholizem, osebnost, prostočasne dejavnosti otrok/neplačljive dejavnosti, stanovanjske 

razmere, učni uspeh, zdravstveno stanje, duševne težave. 

Najbolj očitno se posledice (razumljivo) kažejo v pomanjkanju materialnih dobrin. Tako si 

skoraj noben od intervjuvancev ne more kupiti avta, ali pa je ta zelo star oz. so ga morali 

prodati. 

»Avto je star 35 let, če se pokvari, ga sam popravim.« (IM, 42) 

»Imeli smo avto, pa smo ga morali prodat.« (IŽ, 37) 



77 

»Osebnega avtomobila nimam in izpita tudi nimam, niti si ne predstavljam, da bi ga 

imela, ker bi bil prevelik strošek.« (IŽ, 26) 

Posledice se kažejo tudi v pomanjkanju drugih materialnih dobrin, sicer v manjši meri, 

intervjuvanci poudarjajo še, da nimajo računalnika, da nimajo dostopa do interneta, da imajo 

slabše obleke. 

»Predvsem se kaže v pomanjkanju socialnih stikov in v oblekah otrok, velikokrat so 

obleke premajhne. Lepo bi bilo tudi iti z otroki na kakšen skupni dopust. Slaba, naša 

situacija se razlikuje od drugih, najbolj vidna je v finančnem smislu. V socialnem stiku 

pa ne vidim razlik.« (IŽ, 32) 

»Najhuje je pri otrocih, saj drugi svojemu otroku lahko privoščijo vse, mi le 

najnujnejše.« (IŽ, 32) 

»Varčujem pri oblekah.« (IŽ, 41) 

Nekateri intervjuvanci pa svojega položaja v skladu z že prej omenjeno relativno pozitivno 

subjektivno zaznavo življenja v revščini ne vidijo kot posebej tragičnega, saj so se sprijaznili z 

njim in naučili živeti z omejenim naborom materialnih stvari. Zato tudi posledic, ki jih prinaša 

takšno življenje, ne vidijo kot problematičnih.   

»Imamo vse, kar je potrebno za normalno življenje.« (IŽ, 41) 

»Ne morem reči, da nam kaj manjka. Računalnik imamo, ker ga otroka morata imeti za 

šolo. Velikokrat pa razmišljam, kako drugi shajajo  tisti, ki si tega ne morejo privoščiti. 

Imamo sobno anteno, lovi nam pet programov, ampak ne potrebujemo več. Sin je šele 

letos dobil mobilni telefon. Mož pa šele zadnje pol leta malo bolj pomaga, prej je bilo 

slabše.« (IŽ, 40) 

»Imamo vse dobrine, tudi star avto polo. Včasih me zafrkava, a brez avta ne gre. 

Otroke moram voziti okoli, ker so veliko bolni. Če ni za bencin, pa grem peš.« (IŽ, 35) 

Posledice življenja v revščini se nemalokrat kažejo tudi v zlorabi alkohola in tudi v nasilju v 

družini. Sicer je težko razlikovati med vzrokom in posledico  se pravi, ali je zloraba alkohola 

povzročila oz. pripomogla, da se je družina znašla v revščini, ali pa je zloraba alkohola 

posledica življenja v revščini in odziv na stresno spopadanje z obstoječo situacijo. Ne glede na 

to pa intervjuvanci razkrivajo vpogled v odnose moči v svojih družinah in stiskah, s katerimi se 

soočajo  ob že tako slabem materialnem položaju.  
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»Ko sem se poročila, je bilo še v redu, ker sem imela službo, ko sem rodila drugega 

sina, pa je bivši mož začel piti alkohol in je veliko denarja porabil zanj, velikokrat ga je 

zmanjkalo za hrano. Enkrat me je poslal po tri pive, pa sem prinesla dve in čokolino, da 

bo imel še sin nekaj za jesti, pa se je razburil, ko sem prišla domov, in postal nasilen.« 

(IŽ, 40) 

»Z možem vedno najprej poskrbiva za otroka, mož perfektno deluje, ko je trezen, 

drugače je, ko bi rad kaj spil.« (IŽ, 33) 

»Včeraj je že pozabljeno. Treba je gledati na prihodnost. Jaz razumem njega, zakaj se 

včasih napija. Ker ne ve, kako bi drugače reševal probleme, ampak to ne reši 

problemov, ker še vedno pridejo za tabo.« (IŽ, 33) 

»Od sina oče se je začel drogirati, ni se mogel rešiti, skušala sem mu pomagati, a ni 

šlo. Takrat sva šla narazen.« (IŽ, 26) 

»Tudi v otroštvu smo bili revni. Starši so bili alkoholiki.« (IŽ, 50) 

Tu se kažeta precejšnja vdanost v usodo in resigniranost pri reševanju situacije, v kateri so se 

družine znašle. To močno vpliva tudi na oblikovanje osebnosti, ki je kot koda v intervjujih 

podobno problematična kot nasilje in alkohol, kjer je nemalokrat nemogoče ločiti med vzrokom 

in posledico. Nedvomno pa težave, s katerimi se soočajo družine, ne vplivajo pozitivno na 

osebnosti intervjuvancev, kar je razvidno iz naslednjih citatov.  

»Do šestega leta sem živela pri stari mami, očeta ne poznam. Pri šestih letih me je 

mama na silo vzela od stare mame prek socialne, dobila sem polbrata in bila kriva za 

vse, tepena. Pri petnajstih letih sem pobegnila nazaj k stari mami, a je po enem letu 

umrla. Bil je še očim od mame, ampak je bil v redu.« (IŽ, 38) 

»Več kot pet let. Oba z možem sva brezposelna že več let. Živimo zgolj od denarnih 

pomoči in otroških dodatkov, vendar smo se tem dohodkom prilagodili in nas to ne 

obremenjuje preveč.« (IŽ, 28) 

»Ne morem se razvijati, vse to vpliva na zdravje, ustvarjalnost in medsebojne odnose s 

partnerjem.« (IŽ, 42) 

Še posebej so posledice, ne glede na to, da jih starši skušajo kar najbolje blažiti, vidne pri 

prostočasnih dejavnostih otrok. Tu so starši (večinoma) primorani odreči svojim otrokom 

dejavnosti, ki so plačljive, in otroke vključevati v neplačljive dejavnosti, ki jih navadno ponuja 

šola. Podobno je z letovanji. Intervjuvanci izjavljajo, da si daljših izletov in počitnic na morju ne 

morejo privoščiti. Iščejo pa cenejše in zastonjske alternative, pri čemer kar najbolj izkoriščajo 
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»ponudbo« humanitarnih organizacij (npr. Zveze prijateljev mladine) in lastne socialne mreže – 

sorodniki in prijatelji.  

»Sprehodi, kaj drugega si ne morem privoščiti. Skupaj nismo bili na počitnicah že tri 

leta, sinova sta šla prek Zveze prijateljev mladine.« (IŽ, 41) 

»Prostočasne dejavnosti otrok? Brezplačne. Športne dejavnosti na igrišču v okolici, 

druženje s prijatelji, krožki na šoli. Mlajši tudi rad gleda filme, a ker si ne moremo 

privoščiti, da bi šli v kino, jih naloži na računalnik z interneta.« (IŽ, 41) 

»Igrava skupaj nogomet, hodiva na sprehode, na obisk k mami in se tam sprehajava. 

Jaz bi si morala večkrat privoščiti čas za sebe, joga in meditacija mi pomagata pri 

sprostitvi. S prijateljicami pa smo se navadile, da gremo v zdravstveni dom po kavico v 

avtomat za 40 centov. Čuti se pri sinu, da je neko pomanjkanje. Sprašuje me, zakaj še 

nisva bila na počitnicah. Sin obiskuje brezplačne dejavnosti. Trenira nogomet. Nima 

luksuznega življenja, a plačljivih stvari si ne morem privoščiti. Prišparam vsak mesec 10 

evrov vsak mesec za lutkovne predstave, to je pa to. Naložba v otroka se mi zdi zelo 

pomembna. Ne zdi se mi pametno, da bi (kot drugi sovrstniki) dala denar za kave, če 

ga lahko porabim veliko pametneje in ga namenim za sina.« (IŽ, 26) 

»Z otroki gremo enkrat na leto v Bosno, k sorodnikom od moža. Na morju ne vem, kdaj 

smo bili nazadnje. Otroci se udeležujejo samo brezplačnih dejavnosti. Igrajo se s 

prijatelji, večji hodi k lutkovnem krožku, en čas je hodil še k nogometu, a si tega ne 

moremo več privoščiti.« (IŽ, 35) 

Pomanjkanje se pokaže tudi pri stanovanjskih razmerah. Večina intervjuvancev ni lastnikov 

stanovanj, v katerih živijo. Stanovanja, v katerih živijo, so večinoma neprofitna stanovanja, 

stanovalci pa imajo nemalokrat subvencijo najemnine, ali pa živijo v družinskih hišah, ki si jih 

delijo z več družinami. Še posebej izstopajo slabe stanovanjske razmere: premalo prostora, 

neprimerne bivanjske razmere (vlaga, slaba izolacija, stara električna napeljava, gretje itd.). Iz 

odgovorov intervjuvancev je težko razbrati željo oz. motivacijo za izboljšanje stanovanjskega 

položaja (domnevamo lahko, da so velike spremembe bivanjskih razmer povezane z 

nepredstavljivimi stroški, ki si jih v položaju, v katerem so, težko zamislijo, razen v primeru, ko 

zaprošajo za subvencijo najemnine), ampak prej sprijaznjenost s položajem. 

»Tri družine smo v hiši. Živimo v dvosobnem stanovanju. Imam subvencijo za 

najemnino, tako da me pride le nekaj čez 17 evrov najemnina. Imamo skupno kuhinjo 

in WC. Problem je vlaga. Sneg pada dol po zunanji steni, pa mi je vlaga udarila po 

stenah v notranjosti. Zaenkrat je dovolj prostora, grejemo se na drva. Je prostor za 



80 

igranje, poleg je igrišče, treba pa je gledati, da mi hči ne skoči na cesto. Tudi prometne 

povezave so v redu.« (IŽ, 30) 

»Imamo občinsko stanovanje. Je neprofitno stanovanje, najemnina je subvencionirana. 

Za najemnino mora biti vedno denar, če želimo kje biti. Veliko smo se selili samo zaradi 

visokih stroškov najemnine, sedaj ko smo v občinskem stanovanju, pa je veliko lažje. 

Imamo premalo prostora. Dve punci sta v eni sobi, dva fanta sta v drugi, najmlajši pa je 

še pri nama. Za blokom je igrišče, tako da se imajo otroci kje igrati.« (IŽ, 37) 

»Živim z očetom in sestro, vsak ima svojo spalnico, jaz pa spim s sinom na isti postelji, 

a je moja soba tako velika, da lahko naredimo iz nje dve sobi. Hiša je stara okrog 18 let. 

Prej smo živeli drugje, tam je bilo boljše, a smo se veliko kregali.« (IŽ, 24) 

»Vlaga je v sestrini sobi, drugje je hvala bogu ni. Treba bi bilo pa zamenjati tudi streho, 

v planu pa je tudi prenova kopalnice.« (IŽ, 24) 

»Živimo v stanovanju, v občinskem stanovanju, kjer smo najemniki. Srečo imamo, da je 

občina menjala okna, ravno preden smo se vselili. Če bi hoteli kaj menjati, je strošek na 

nas. Morala bi prebeliti stanovanje in zamenjati pohištvo, a še ni prišlo na vrsto. Denar 

raje dam drugam. Sami stroški niso gromozanski, sem bila tudi že tako daleč, da sem 

dobila izvršbo, a nam je center pomagal. En čas nisem imela subvencije za najemnino, 

tudi na centru mi niso dali pravega odgovora. Šele potem, ko sem prišla v joku enkrat 

na center, so mi povedali, kaj vse vpliva na pravico do subvencije, in potem sem jo 

dobila. Lahko bi jo imela že pol leta prej, ampak važno, da sem jo dobila. Javni prevoz 

je dobro urejen.« (IŽ, 40) 

»Živimo v stanovanju, velikem 35 m2, kjer plačujemo profitno najemnino, sicer je ta zelo 

nizka. Stanovanje je vlažno.« (IŽ, 42) 

Zdravstvene težave, težave, povezane s stresom, in duševne težave so teme, ki so bile v 

intervjujih precej pogosto izpostavljene. Še posebej je zanimivo, da večina intervjuvancev 

povezuje svoje zdravstvene težave s stresom in z nezmožnostjo obvladovanja tveganj, s 

katerima se zaradi slabega materialnega položaja soočajo vsak dan. Zato ni presenetljivo, da 

se intervjuvanci spopadajo s težavami v duševnem zdravju, ki so (spet) lahko tako posledica 

življenja v revščini kot tudi vzrok za revščino oz. vzrok tega, da svojega položaja niso zmožni 

aktivno spreminjati. Zaskrbljujoče je tudi, da stres ne izhaja samo iz brezposelnosti in slabega 

materialnega položaja, ampak tudi iz otrokocentričnega dojemanja odnosov med starši in 

otroki, ki se kaže kot povečan pritisk pri zagotovitvi materialnih in prostočasnih dobrin otrokom, 

iz česar izhaja stiska ob uvidu, da tega starši v situaciji, v kateri so, enostavno ne zmorejo.  
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»Se pa borim, iščem rešitve. Otroci me držijo pokonci. Bilo je že tako hudo, da sem 

razmišljala o samomoru, a ne bi pustila, da otroka ostaneta sama.« (IŽ, 38) 

Kot navajajo intervjuvanci, stres povzroči sprememba življenjskega poteka, pri čemer gre za 

spremembo v smeri življenjskega poteka (npr. izguba zaposlitve) in tudi statusnega prehoda, 

kjer gre za nazadovanje na določenem področju oz. mobilnost navzdol, ki ima za posledico 

nižji socialni položaj posameznika (in družine). Ker je bila ta sprememba (v večini primerov 

naših intervjuvancev) povzročena neodvisno od njih (na to spremembo niso imeli vpliva) in jo je 

moč pripisati strukturnim, zunanjim dejavnikom, so nesposobnost, nezmožnost in/ali 

neopremljenost za učinkovito soočanje s položajem, za katerega se sami ne počutijo 

odgovorne, še toliko bolj stresne. Po mnenju sogovornikov ta stres lahko vodi tudi v depresijo 

in druge duševne težave. 

»Včasih sem živčna zaradi denarja in problemov, ko bivši recimo noče plačevati 

preživnine.« (IŽ, 41) 

»Težave imam z živci, a gre zaenkrat brez tablet. Življenjske okoliščine so naredile 

svoje, brezposelnost me mori, zato se sekiram.« (IŽ, 41) 

»Imam depresijo. Ko sem izgubila službo, sem bila pod velikim stresom. Zdravstveno 

sem bila na dnu, hoditi sem morala tudi k nevrologu.« (IŽ, 38) 

 »Nič hujšega. Ko pogledam, kje sem bila pred tremi leti, sem se kar k sebi spravila. 

Mogoče samo stres.« (IŽ, 26) 

»Nič takega, včasih mi srce hitro bije, ampak vem, da je to povezano s stresom. Včasih 

se nisem mogla odklopiti miselno, možgani so mi stalno delali, tu mi je pomagal 

psihoterapevt.« (IŽ, 40) 

»Sta zdrava, sin je imel eno obdobje, ko je bil psihično totalno na tleh. V šoli so ga 

zbadali, otroci znajo biti izredno kruti in to je močno vplivalo nanj. Imel je celo tike. 

Sedaj je boljše, zna se za sebe postaviti, ne moreš biti predpražnik, v katerega se lahko 

vsak obriše. Sedaj so imeli s šolo pogovor s psihologom in je dobil najboljši rezultat v 

samozavesti. Hčerki pa so začeli izpadati lasje, sva šli k zdravniku in so nam priporočili 

neko terapijo, ki stane 100 evrov mesečno in sploh ni zagotovljeno, da bo pomagalo. 

Že tako ima slabo samopodobo, sedaj je pa še bolj na udaru. Obe imava tudi težave s 

težo, vse je povezano s stresom.« (IŽ, 40) 

V primerjavi z ugotovitvami, ki smo jih pridobili na podlagi izvedenih fokusnih skupin, lahko 

ugotovimo, da se poudarjene teme v opravljenih individualnih intervjujih precej prekrivajo. V 

fokusnih skupinah se bile najbolj izpostavljene teme stanovanjsko področje, pomanjkanje 
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materialnih dobrin, posledice, ki jih ima to za osebnost, zdravstveno stanje in sram oz. stigma, 

pri individualnih intervjujih pa lahko k temu dodamo še nasilje in alkoholizem ter prostočasne 

dejavnosti otrok.  

Povedno pa je, da intervjuvanci ob nezgrešljivem pomanjkanju materialnih dobrin posledice 

revščine v veliki meri čutijo tudi na osebnostni ravni. Ta v družinah z otroki v obdobjih revščine 

še posebej trpi, saj občutijo velik pritisk, da naj bi se čimprej izvlekle iz tega položaja. Kot bomo 

videli v nadaljevanju, to toliko bolj drži, če so družine slabo opremljene z različnimi kapitali  

socialnim, kulturnim in ekonomskim.  

5.4 Strategije preživetja  

Da bi omilili posledice revščine in obrnili negativen trend v življenjskem poteku, intervjuvanci 

oblikujejo različne strategije preživetja, ki so navadno sestavljene iz različnih elementov, 

katerih uporaba in kombinacije naj bi učinkovito reševale težave, s katerimi se soočajo. 

Kombinacije in uporaba različnih strategij so odvisne tako od individualnih dejavnikov 

(kompetenčna opremljenosti intervjuvancev in njihovih partnerjev, socialnega, ekonomskega in 

kulturnega kapitala) kot tudi od različnih t. i. »push and pull« strukturnih dejavnikov.  

Strategije lahko delimo na tiste, pri katerih imajo intervjuvanci bolj aktivno vlogo (to so 

strategije, ki so povezane z iskanjem dela, vlaganje v izboljševanje lastnih kompetenc, 

vlaganje v izobraževanje otrok ipd.), tiste, pri katerih so bolj pasivni (skromnost, socialni 

prejemki), in tiste, ki imajo elemente obeh  mešane (uporaba formalnih in neformalnih 

omrežij). 

Analiza intervjujev pokaže, da so intervjuvanci najpogosteje kot o strategijah preživetja 

(naštete so po pogostosti uporabe) govorili o: 

1. uporabi formalnih in neformalnih omrežij,  

2. trgu delovne sile (formalno plačano delo, poskusi ponovne zaposlitve in delo na 

črno),  

3. socialnih prejemkih,  

4. samooskrbi,  

5. vlaganju v izobraževanje otrok, 

6. skromnosti (odrekanje materialnim stvarem, kupovanje na razprodajah, kupovanje 

rabljenih stvari ipd.). 
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Pri prvem delu prve strategije gre za to, da intervjuvanci iščejo oporo v formalnih omrežjih: 

humanitarnih organizacijah, CSD, drugih inštitucijah. Mnenja o tem, kako učinkovita je ta 

pomoč, so načeloma različna, intervjuvance pa ob tem, ko sprejmejo pomoč, v večini primerov 

prevevajo občutki stigme in sramu. 

»Hrano si večinoma kupimo na socialki. Na Karitas že dolgo nisva bila, na Rdečem 

križu pa ja. Pridejo momenti, ko dobiš ogromno stvari, so pa tudi momenti, ko bi najraje 

tisto škatlo komu vrgel. Veliko dobiva tudi od Anine zvezdice, za sina imava tudi 

botrstvo.« (IŽ, 33) 

»Otroka sta tudi vključena, prejemata botrstvo, tako da nekaj čaramo, ker gre štipendija 

za hrano, mu pustim vsaj botrstvo.« (IŽ, 38) 

»Nobenega nimava za pomoč, na centru imava zelo slabe izkušnje. Nobenega odnosa 

ni, želijo samo komplicirati in škodovati ljudem. Na zavodu sva sicer prijavljena, a je 

njihova pomoč minimalna.« (IŽ, 37) 

»Formalna pomoč zadostuje za golo preživetje, za kaj več pa ne. Problem je, ko prideš 

na kakšno mejo, ko moraš recimo nujno plačati eno položnico in potem zaradi tega 

čutimo to pomanjkanje še tri mesece. Enako je pri šolskih potrebščinah, ki niso 

poceni.« (IŽ, 41) 

»Poleg moje plače dobi kakšno občasno delo tudi moj mož, v veliko pomoč so nam 

NVO, zlasti pomembna je pomoč Viškov hrane. Obračam se povsod za pomoč, a ker 

sem zaposlena, takoj odpadem za kakršnokoli pomoč. Sramota je to, da delaš in da 

nimaš enega evra v žepu.« (IŽ, 35) 

Drugi del prve in najpogosteje uporabljene strategije je uporaba neformalnih omrežij. Pri tem 

mislimo predvsem na pomoč partnerja, sorodnikov in prijateljev. Tu je uporaba te strategije 

odvisna od velikosti in »kakovosti« njihovega omrežja. Pomembno pa je, da nemalo 

intervjuvancev poudarja, da se najraje zanašajo nase, da je njihovo neformalno omrežje 

pomoči precej majhno in da v njem ni posameznikov, ki bi jim lahko pomagali. Kljub temu pa s 

pomočjo tega omrežja niso povezani občutki sramu in stigme (ali pa vsaj v manjši meri), 

nasprotno kot pri formalnih omrežjih, kar je lahko eden od razlogov za njegovo zaznavno večjo 

uporabo.   

»Družimo se s sorodniki. Z bratom in mati. Brat mi pomaga tudi finančno. Nič dodatne 

pomoči ne bi potrebovala.« (IŽ, 39) 

»Mati, prej oče, sedaj mož. Oni mi tudi kdaj finančno pomagajo. Z bratom in mati. Brat 

mi pomaga tudi finančno.« (IŽ, 40) 
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»Center za socialno delo mi ne more dati službe niti stanovanja, jaz potrebujem samo 

to. Zato tam niti ne iščem pomoči. Raje se opiram nase in na prijatelje.« (IŽ, 41) 

»Prijatelji pozabijo nate, ko si enkrat v taki situaciji. Mogoče mislijo, da sem preveč 

obremenjena in nimam časa za njih, čeprav jim vedno rečem, naj pridejo na obisk. 

Včasih mi prideta pomagat starša iz Bosne, a le ko je najbolj nujno.« (IŽ, 30) 

»Sama sem pa zelo razočarana na celi črti. Imela sem prijateljico, a me je okradla. S 

starši nimam stikov. Če potrebujem koga, se zaprem. Sama sem zase. Raje se 

zamotim z delom. Včasih mi edino oče od mlajšega sina prisluhne, a tudi on ima svoje 

življenje.« (IŽ, 38) 

»Obrneva se samo drug na drugega, na nikogar drugega se ne moreva zanesti. Žena 

ima sicer še sorodnike, jaz pa niti tega ne več.« (IŽ, 37) 

»Oče je edini, na katerega se lahko obrnem, vendar je tudi on bolan. Drugih pa ne 

želim obremenjevati. Prijateljic nimam, sestra je prijateljica, pridejo včasih obiski na 

kavo, ampak drugih ne želim obremenjevati. Velikokrat raje sama sebi zaupam težave, 

kot da obremenjujem druge. S sestro pa včasih skupaj spiva in se pogovarjava do 3. 

ure zjutraj.« (IŽ, 24) 

»Za vse sem sama in tako tudi delujem. Država se je usedla na tiste, ki tako ali tako 

nimajo nič več. Moji otroci že tako ne bodo imeli nič od mene, sedaj bodo mogli pa še 

vračati denar. Ko bi le lahko jaz poplačala to breme, da otrokom ne bi bilo treba.« (IŽ, 40) 

Zelo izpostavljena preživetvena strategija, o kateri so intervjuvanci zelo pogosto govorili, je 

vezana na trg delovne sile oz. aktivnosti, povezane z njim (sem smo umestili formalno 

plačano delo, poskuse ponovne zaposlitve in delo na črno). Izpostaviti je treba, da 

intervjuvanci vidijo to strategijo preživetja kot najpomembnejšo, njeno možnost uporabe pa kot 

najbolj zaželeno. Seveda ob predpostavki, da bi jo lahko uporabljali. Velika večina si želi 

zaposlitve in ji pripisujejo velik pomen. Ko jo izgubijo, ocenjujejo, da je ta dogodek velika 

prelomnica v njihovem življenjskem poteku.  

Kar zadeva trenutno delovno aktivnost, visoko cenijo kakršno koli aktivnost, ki jo opravljajo 

sami ali pa njihov partner in je plačana  bodisi nestandardne zaposlitve bodisi delo na črno, 

delo na kmetiji v zameno za hrano, prostovoljsko delo. Odziv intervjuvancev kaže na to, da 

večinoma aktivno iščejo zaposlitev, če jim tega ne onemogočajo dejavniki, ki so zunaj 

njihovega nadzora (zdravstveno stanje, bolezen, bolezen otroka).  
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»Smo na robu preživetja, sedaj sem zaposlena samo za štiri ure, tako da dobim na 

koncu meseca le 300 evrov. Če bi bila zaposlena za poln delovni čas pa bi dobila le 

100 evrov več. Rada delam to, kar delam. Če bi bila zaposlena za poln delovni čas, bi 

pa mogla otroka dati v vrtec in bi potemtakem morala plačevati še za vrtec. Ne vem, če 

bi bila na boljšem. (IŽ, 41) 

»Delo iščem predvsem sama, ne prek zavoda, enkrat pa sem nekaj našla tudi prek 

Adecca (agencija, ki mi pomaga pri zaposlovanju).« (IŽ, 41) 

»Mož je zaposlen pri podjetniku v gradbeništvu, poleti zasluži okrog 700 evrov na 

mesec. Pozimi pa je na zavodu, ker ni dela. Otrok je zaenkrat v celoti odvisen od mene; 

dobro, da mož dela.« (IŽ, 30) 

»Glavni vir prihodka je moja zaposlitev, sem zaposlena za stalno, delam kot trgovka. 

Ker presegamo cenzuse, DSP ne dobimo, razen OD, pomoč prek NVO, viški hrane in 

subvencijo najemnine.« (IŽ, 35) 

»Pomagam pri enem kmetu. Težko bo dobiti delo, napisala sem veliko prošenj, a 

zaman, delo na črno je pa vedno bolj tvegano.« (IŽ, 40) 

»Občasno se poslužujem tudi dela na črno, pomagam pri kmetijskih opravilih (obiranje 

jabolk, pomoč v vinogradu), vendar je to sezonsko delo, zato ga lahko opravljam le v 

določenem delu leta. Tam mi plačajo in dajo malico.« (IŽ, 41) 

»Delala sem tudi na črno, a me je to tudi teplo. Lansko leto sem bila aktivna kot 

prostovoljka, delala sem v centru za brezdomce v Murski Soboti. Lahko bi me za eno 

leto zaposlili, ampak ker me je oče prijavil za tisto delo za dve uri in ni šlo, ker so dejali, 

da sem v rednem delovnem razmerju. Vseeno je, če sem za dve uri ali pa za štirideset 

ur. Ta sistem res ni v redu. Zato bi morda bilo bolje, da bi delala na črno, pustila v 

ozadju moralne zadržke in bi tako več zaslužila. Zavedam se, da bom službo težko 

našla, ker sem ravno vmes. Nisem več mlada. Kot šivilja si najraje ne bi več iskala 

službe, ker mi je delo v Muri pobralo vse živce in odneslo tudi ljubezen do šivanja. Tam 

si kot robot. Delaš kot po tekočem traku, ne moreš razvijati kreativnosti, a doma tega 

noben ne razume. Šivanje je tudi postalo drago, ceneje pride, če si greš nekaj kupit v 

trgovino.« (IŽ, 40) 

Da intervjuvanci bolj zaupajo v t. i. aktivne preživetvene strategije in si jih tudi želijo uporabljati, 

dokazujejo tudi odgovori, ki so jih podali na vprašanje, kaj bi v življenju najbolj potrebovali, da 

bi lahko izboljšali položaj svoje družine. Tu tako rekoč vsi intervjuvanci želijo zaposlitev oz. 
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izboljšanje ukrepov, ki so vezani na trg delovne sile. Tisti pa, ki zaposlitev imajo, si želijo višjo 

plačo, boljše delovne pogoje, zaposlitev svojih partnerjev, otrok.  

»Samo zaposlitev potrebujem za izboljšanje položaja, vse drugo imam.« (IM, 53) 

»Zavod mi je ponudil neka predavanja, hodila sem tri mesece, poučevali so nas o tem, 

kako iskati zaposlitev, o prošnjah, vedenju … Predavanja so bila dobra, pomagala pa 

niso. Glede centra imam podobne občutke kot pri zavodu.« (IŽ, 60) 

»Redno plačano delo, ne prekarne, izkoriščevalske oblike dela.« (IŽ, 38) 

»Bolje bi bilo, da bi imela več pomoči pri zaposlovanju in iskanju zaposlitve, saj to 

najbolj potrebujem.« (IŽ, 60) 

»Odpirati bi morali nova delovna mesta. Marsikje je videti, da potrebujejo nove 

zaposlene, a jih ne iščejo.« (IŽ, 41) 

»Najbolj bi mi prav prišla večja plača.« (IŽ, 35) 

»Delo v tujini.« (IŽ, 35) 

Intervjuvanci skorajda ne navajajo elementov, ki bi prispevali k boljši učinkovitosti t. i. pasivnih 

preživetvenih strategij (npr. povečanja višine socialne pomoči, boljšega dela CSD in 

humanitarnih organizacij, izboljšanja njihovih neformalnih omrežij pomoči ipd.). Nasprotno - 

dejstvo, da ne morejo uporabljati t. i. aktivnih strategij in da so se znašli v položaju, v kakršnem 

so, jih dodatno bremeni, poraja občutke sramu in stigme: 

»Zaradi otroka pogosto čutim posledice na čustvenem področju.« (IŽ, 39) 

»Zelo težka. Nikakor ne shajamo z dohodki. Sem sicer zaposlena, ampak sramotno 

skrbim za svojo družino. Mož je brezposeln in dva mladoletna otroka imam.« (IŽ, 35) 

»Bolj ko ne smo se čisto izolirali. Družba te izolira, tisto, ko nekdo ima, drugi pa ne. Ne 

želim se smiliti drugim, moram se boriti za otroka. Ne smem si privoščiti niti bolniške.« 

(IŽ, 35) 

»Sramota me je prositi, ampak za otroke me ni sram. Hotela sem celo štrajkati pred 

celjsko občino, a ne želim stigmatizirati otrok in jih izpostavljati.« (IŽ, 35) 

»Razlogi so v brezposelnosti, pa ne zato, ker ne bi želeli delati, ampak zato, ker smo 

Romi in ne dobimo službe.« (IŽ, 28) 
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»Človek pač razpolaga s tem, kar ima. Plačaš položnice, greš v trgovino in to je to.« (IŽ, 

32) 

Seveda pa nizka delovna aktivnost gospodinjstev, v katerih živijo intervjuvanci, nemalokrat ne 

zadostuje za preživetje. Zato je zatekanje k t. i. pasivnim strategijam preživetja, še posebej ko 

se pokaže, da tiste bolj aktivne ne zadostujejo oz. ne privedejo k pričakovanim in želenim 

učinkom (izhod iz revščine), razumljivo. Socialni prejemki so razumljeni kot dodaten, včasih 

tudi edini, a nujni delež razpoložljivega dohodka družine, ki pa, kot navajajo intervjuvanci, 

vseeno velikokrat ne zadošča za preživetje. Iz povedanega bi težko trdili, da prejemniki 

socialnih prejemkov, še posebej pa tisti, ki so upravičenci do denarne socialne pomoči, to 

razumejo kot nekaj, na kar bi bili ponosni, oz. del dohodka, na katerega dolgoročno računajo, 

saj obstaja, kot bomo videli v nadaljevanju, pripravljenost za aktivno spreminjanje obstoječega 

položaja   predvsem s poskusi ponovne zaposlitve oz. želje po večji delovni aktivnosti in 

iskanju novih (inovativnih) priložnosti.  

Z obstoječim sistemom socialnega varstva so večinoma zadovoljni, ne glede na to pa 

izpostavljajo tudi nekatere pomanjkljivosti. Pri tem prednjačijo: višina cenzusov, ki izloča 

nekatere skupine družin (zaposleni revni), neizplačevanje preživnin, vključenost OD v izračun 

cenzusa, višina socialne pomoči.   

»Smo na socialnih transferjih. Otroški dodatek samo za enega otroka, poleg tega imam 

še hčere v rejništvu, mogla bi še plačevati preživnino, a je ne plačujem, ker preprosto 

ne morem. Sodnica ne bi smela tega narediti, ne zdi se mi pravično in ne zmoreva.« (IŽ, 

33) 

»Glavni vir prihodka so nedvomno socialni transferji in otroški dodatki  večji sin dobiva 

štipendijo, a z njo plačujemo stroške. Za večjega dobivam iz preživninskega sklada, ker 

bivšega tožim, za mlajšega pa ne dobim nič, ker živim v njegovi hiši in se preživnina 

smatra kot najemnina.« (IŽ, 38) 

»Zaposlitev, OD in preživnina za dve hčeri. Dobim 140 evrov, mož pa plača za svoja 

dva otroka 200 evrov. Če bi bila šansa za kakršno koli delo, bi takoj šla. To tako ali tako 

ni več OD, ker se šteje v izračun cenzusa, in to me moti. Najbrž ne samo mene. Midva 

imava pet otrok za preživljati, a imam odločbo za tri otroke. Vseeno si mislim, da bi 

morali spadati še vedno v tisto skupino, ki bi nam pripadala pomoč za veliko družino.« 

(IŽ, 41) 

»Šla sem v osebni stečaj. Ko sem ostala sama, mi bivši mož ni plačeval preživnine, 

zato so se stroški nabirali. Stroške sem lahko le kopičila, ker odplačevati resnično 
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nisem mogla. Ko sva se s partnerjem vselila skupaj, sva začela odplačevati najprej 

njegove pufe, da bova vsaj nekje naredila spremembo. Jaz pa sem šla v osebni 

stečaj.« (IŽ, 41) 

»Malo me rešuje moja štipendija, ker poleg državne socialne pomoči dobivam še 

maksimalno štipendijo. Hodim jest na bone, denar, ki bi ga mogla doplačati, pa 

namenim raje otroku. Ko sem se vselila v stanovanje s sinom, sem prejemala 460 

evrov skupnega dohodka (socialna pomoč, OD in 70 evrov preživnine iz sklada, ker od 

očeta ne dobivam preživnine). Če je bil dober mesec, mi je ostalo 50 evrov. Prva tri leta 

si pa nisem mogla ene majice kupiti.« (IŽ, 26) 

»Ne zdi se mi pravično, da se socialna pomoč znižuje zaradi preživnine. Zakon tu 

pozablja, da otrok lahko zboli. Samo za zdravljenje vodenih koz sem dala 300 evrov. 

Dela na črno ni, nikjer se nič ne dobi, pa bi rade volje marsikdo sprejel kakršno koli 

delo. Tudi ko sprašuješ delodajalce za zaposlitev, se grdo in vzvišeno obnašajo do 

tebe.« (IŽ, 26) 

»440 evrov dobim denarne socialne pomoči in 150 evrov otroških dodatkov in težko 

shajam.« (IŽ, 24) 

»Socialni transferji so moj glavni vir dohodka. Sem brezposelna, ne morem delati niti na 

črno, nič ni.« (IŽ, 24) 

»Smo na transferjih. Preživnino bivši plačuje, vsaj to. So določeni momenti, ko so 

stroški večji, npr. začetek šolskega leta, a vem, da je veliko mamic, ki sploh ne dobijo 

preživnine. Živimo iz meseca v mesec, ko pride večji izdatek, pa je problem. Dobim tudi 

OD, mislim, da dobim 660-700 evrov za tričlansko družino. Ni enostavno, moraš biti kar 

gospodaren.« (IŽ, 40) 

»Ker presegamo cenzuse, denarne socialne pomoči ne dobimo, razen otroških 

dodatkov, pomoč prek nevladnih organizacij, viški hrane in subvencijo najemnine.« (IŽ, 

35) 

»Glavni vir prihodkov so socialni transferji. Prejemam tudi 15 evrov preživnine.« (IŽ, 50) 

»Živimo zgolj od denarnih pomoči in otroških dodatkov, vendar smo se tem dohodkom 

prilagodili in nas to ne obremenjuje preveč.« (IŽ, 28) 

Spričo nizkega razpoložljivega mesečnega dohodka ni presenetljivo, da skušajo intervjuvanci 

svoj dohodek povečati tudi s samooskrbo. Če je le mogoče, pridelajo hrano na lastnih vrtovih, 

kar še zniža mesečne stroške. Navajajo, da je možnost samooskrbe zanje zelo pomembna. 
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Treba pa je omeniti, da vsaj med intervjuvanci ta preživetvena strategija ni vedno izvedljiva, saj 

nimajo vsi svojih vrtov, niti časa oz. finančnih sredstev za obdelavo oz. nakup.  

»V bližini so sicer neke obdelovalne površine, vrtički, a so že vse v lasti nekoga. Če bi 

imela možnost za odkup, bi ga z veseljem imela.« (IŽ, 26) 

»Imam svoj vrt in si lahko tako pridelam sama zelenjavo, krompir. To mi veliko 

pomeni.« (IŽ, 30) 

»Družimo se s prijatelji in sorodniki, obdelujemo tudi vrt.« (IŽ, 50) 

»Jabolka imamo domača, banane kupim, ko je kaj v akciji. Zelenjavo si pridelamo čez 

poletje.« (IŽ, 38) 

Na splošno lahko rečemo, da so intervjuvanci v razreševanju svojega položaja dokaj aktivni, 

kar se kaže ne le v iskanju plačanega dela in dodatnih virov zaslužka, izkoriščanju 

(ne)formalnih omrežij in želji po samooskrbi, ampak tudi v iskanju manj konvencionalnih rešitev 

in strategij preživetja. Tu prednjači predvsem ideja o delu v tujini (ob izraženem zelo težkem 

položaju pri iskanju službe v Sloveniji), ki se intervjuvancem zdi možna strategija tako zanje kot 

tudi za njihove otroke.     

»Težko bo dobiti delo, napisala sem veliko prošenj, a zaman, delo na črno je pa vedno 

bolj tvegano.« (IŽ, 40) 

»Vključena sem v programe aktivne politike zaposlovanja, čakam na zaposlitev prek 

javnih del.« (IŽ, 38) 

»Se pa borim, iščem rešitve.« (IŽ, 38) 

»Prijavljena sem na ZRSZ in vključena v Hišo sadeži družbe.« (IŽ, 20) 

»Včasih razmišljam tudi o tem, da bi šel v tujino, kjer je življenje boljše. Starejši sin bi 

rad šel študirat farmacijo, mlajši pa računalništvo.« (IŽ, 40) 

»Mogoče bo treba iti delat v Nemčijo.« (IM, 53) 

»Optimističen sem, otrokom svetujem, naj gredo delat v tujino.« (IM, 42) 

»Jaz bi v tujino šla takoj, če bi dobila dovoljenje od sinovega očeta, bi šla takoj.« (IŽ, 26) 

Ena izmed takšnih proaktivnih strategij preživetja, katere posledice naj bi bile vidne šele v 

prihodnosti, je tudi vlaganje v izobraževanje otrok. To je lahko posledica že omenjenega 

otrokocentričnega delovanja in prepričanja o smotrnosti takšne strategije, ki po večinskem 
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mnenju intervjuvancev povečuje in izboljšuje možnosti njihovih otrok za družbeno mobilnost 

navzgor. Tudi sicer so starši, kar zadeva prihodnost njihovih otrok, na splošno precej 

optimistični. Kljub temu pa se že kažejo tudi omejitve takšne strategije, ki se jih nekateri starši 

tudi že zavedajo.  

»Optimistična sem. Spodbujam otroke k učenju, da razširijo obzorja in pridobijo 

spodobno izobrazbo.« (IŽ, 34) 

»Ju pa spodbujam k učenju, ker sta oba pridna, dobro vesta, da bosta z dobro 

izobrazbo imela več možnosti za zaposlitev in bo lažje življenje.« (IŽ, 41) 

»Optimističen: važno, da se učijo, da imajo izobrazbo.« (IM, 53) 

»Upam samo, da bi ji šlo bolje kot meni. Trudila se bom, da bo naredila več kot jaz, da 

bo vztrajala pri izobrazbi.« (IŽ, 30) 

»Ni videti ravno svetlo. Jaz jim vlivam pozitivo. Treba jih je motivirati v smer izobrazbe. 

Če nimaš izobrazbe, si še bolj reven, kot če jo imaš. Je pa to, da spodbujamo otroke k 

šolanju za boljšo prihodnost, postala pravljica, ampak tega otrokom jaz ne govorim.« (IŽ, 

41) 

»Prišparam 10 evrov vsak mesec za lutkovne predstave, to je pa to. Naložba v otroka 

se mi zdi zelo pomembna. Ne zdi se mi pametno, da bi (kot drugi sovrstniki) dala denar 

za kave, če ga lahko porabim veliko pametneje in ga namenim za sina.« (IŽ, 26) 

»Rada bi, da ne ponavlja mojih napak. Rada bi, da ima lepo življenje, potrudila se bom 

maksimalno, da se bo šolal.« (IŽ, 26) 

»Optimistična sem. Želim si, da bi živeli bolje, v šoli so zelo pridne, odličnjakinje.« (IŽ, 32) 

Kar zadeva preživetvene strategije, ki od posameznika zahtevajo manj zavzetosti in aktivnega 

delovanja (kot je npr. prejemanje socialne pomoči in drugih prejemkov, o katerih smo že pisali), 

lahko omenimo še splošno skromnost, ki je sicer bolj kot strategija (postala) lastnost 

intervjuvancev in se nanaša na vse vidike njihovega življenja, od prostega časa do materialnih 

reči, ki si jih ne morejo »privoščiti« oz. jih kupijo, ko so znižane, s kuponi ipd.    

»Revščina se vleče že od otroštva, vedno je bilo hudo in težko, a sem se navadila živeti 

skromno in kaj malega  privarčevati, če je le možno.« (IŽ, 41) 

»Na sebi varčujem, raje privoščim otrokom, ki nekatere stvari bolj potrebujejo.« (IM, 53) 
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»Treba je biti pazljiv pri razpolaganju s stroški. Ko si v službi, si lahko več privoščiš, 

zato se sedaj trudimo zmanjšati odhodke. Nisem bil nikoli v dolgovih, ker me je stara 

mama naučila, naj pojem toliko, kolikor veliko žlico imam. Česar si ne morem privoščiti, 

pač nimam.« (IM, 42) 

»Smo na zelo nizkem standardu v primerjavi z drugimi. A sem vesela, da imam streho 

nad glavo. Vajena sem živeti skromno in tako tudi živim. Najbolj se vidi v smislu luksuza 

… no, zame so te stvari luksuz, za druge so pa to osnovne stvari. To so npr. izleti za 

otroka z vrtcem.« (IŽ, 26) 

»Živimo zgolj od denarnih pomoči in otroških dodatkov, vendar smo se tem dohodkom 

prilagodili in nas to ne obremenjuje preveč.« (IŽ, 28) 

»Finančno nam najbolj pomagajo moj oče in CSD. Ta pomoč nam zadostuje, smo 

skromni.« (IŽ, 28) 

»Človek pač razpolaga s tem, kar ima. Plačaš položnice, greš v trgovino in to je to.« (IŽ, 

38) 

»Prej sem imela minimalno plačo, ni bila taka razlika. Edino, dobila sem regres in 

dohodnino nazaj (1.600 evrov) in to je bilo za nas dosti. Meni je vsaki evro dosti. Rada 

si nekaj prišparam, da npr. plačam registracijo za avto v enem obroku namesto po 

obrokih. Ampak to pomeni, da si moraš nekje drugje proč jemati.« (IŽ, 40) 

»Celo leto šparam in potem kupim stvari na razprodajah, se bolj izplača.« (IŽ, 26) 

»Spremljam reklame in akcije, izkoristim kupone in čakam npr. na četrtek, ko bo 25 % 

popusta na nakup. Meso kupim in ga zamrznem, gledam pa na cene.« (IŽ, 26) 

»Sem pa šele sedaj izvedela za izmenjavo oblačil.« (IŽ, 26) 

»… Banane kupim, ko je kaj v akciji.« (IŽ, 38) 

Opaziti je, da med strategijami preživetja prevladujejo tiste, ki jih označujemo kot aktivne in ki 

od intervjuvancev zahtevajo angažirano delovanje. Zato težko pritrdimo ugotovitvam 

strokovnjakov, ki so sodelovali v fokusnih skupinah, in njihovim pogledom glede uporabe 

preživetvenih strategij revnih. Ti trdijo, da tisti, ki so v revščini manj časa, aktivneje rešujejo 

svoj položaj, uporabljajo aktivne strategije, tisti , ki so dolgotrajno brezposelni, pa so izrazito 

pasivni in se najbolj zanašajo na formalne vire pomoči (denarne socialne pomoči, humanitarne 

organizacije ipd.),   tu se dobro znajdejo, poznajo sistem in ga izkoriščajo, pasivni pa naj bi bili 

tudi glede iskanja plačanega dela in ponovne vrnitve na trg delovne sile. 



92 

Individualni intervjuji podajajo nekoliko drugačno sliko. Če razdelimo intervjuvance v dve 

skupini  tiste, ki izjavljajo, da so v takšnem položaju več kot pet let, in tiste, ki so relativni 

»novinci« v situaciji revščine (eno do dve leti), lahko ugotovimo, da prvi nekoliko bolje 

kombinirajo pasivne in aktivne preživetvene strategije kot drugi. Gledano z vidika številčnosti 

preživetvenih strategij jih uporabljajo več, kar je spričo tega, da njihov položaj traja dlje časa, 

tudi razumljivo. S tega vidika se pri tej skupini kaže podoba večje splošne aktivnosti pri uporabi 

strategij. Nasprotno pa lahko iz intervjujev sklepamo, da »kratkotrajni brezposelni« več sil še 

vedno usmerjajo k aktivnim strategijam. To lahko razlagamo tudi s tem, da morda nad vrnitvijo 

na formalni trg delovne sile še niso obupali, na kar nakazujejo tudi intervjuji. Poleg tega te 

strategije lažje uporabljajo, saj je od njihovega izstopa iz trga delovne sile minilo manj časa, še 

vedno imajo podobne kompetence kot ob izstopu, razmeroma bolj kakovostno mrežo 

poznanstev ipd.  

Ne smemo pa pozabiti na omejitve, ki onemogočajo uporabo različnih strategij. Strategije so 

seveda odvisne od socialnega, kulturnega in ekonomskega kapitala intervjuvanih, širših 

strukturnih omejitev (npr. ponudb dela na črno, možnosti samooskrbe, prisotnosti in kakovosti 

socialnih in neformalnih mrež ipd.) kot tudi osebnih lastnosti in dosedanjega življenjskega 

poteka. Iz intervjujev lahko sklepamo, da želijo intervjuvanci (zlasti če obdobje revščine traja 

dlje časa) uporabljati in kombinirati čim več strategij  položaj jih nekako prisili v to. Pri tem se 

nakazuje sklep, da se bolj zanašajo na tiste strategije, ki so jim spričo opremljenosti z njihovimi 

kapitali bližje, jih bolje poznajo, so jim bolj na voljo. Tako npr. tisti, ki so bolj izobraženi, bolj 

stavijo na izboljšanje kompetenc, ki bi jih lahko uporabili pri ponovni vrnitvi na trg delovne sile, 

in na uporabo bolj »inovativnih strategij« (npr. iskanje dela v tujini), tisti, ki živijo v bolj ruralnih 

predelih, se bolj zanašajo na saomooskrbo, tisti, ki so dlje brezposelni, pa bolj na pomoč 

humanitarnih organizacij.   
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Slika 5.2: Aktivne in pasivne preživetvene strategije 

 

Vsem intervjuvancem pa je skupno, da so v svojem delovanju aktivni. Za takšno delovanje, še 

posebej če traja dlje časa in če ga prekinjajo morebitni neuspehi izbrane strategije oz. 

kombinacije strategij, pa je nujno treba imeti pozitivna pričakovanja glede prihodnosti.  

5.5 Pogled v prihodnost 

Zato morda niti ne preseneča, da v skladu s splošno prevlado aktivnih preživetvenih strategij, 

ki jih uporabljajo intervjuvanci, pri odgovorih intervjuvancev na vprašanje o tem, kako vidijo 

lastno prihodnost in prihodnost svojih otrok, prevladujejo pozitivni odgovori in scenariji 

prihodnosti. Kljub temu je to presenetljivo, še posebej če upoštevamo prevladujočo negativno 

subjektivno oceno položaja, v katerem so se znašli sami in njihove družine.  

»Spodbujanje otrok k učenju, da razširijo obzorja in pridobijo spodobno izobrazbo.« (IŽ, 

34) 

»Optimistična: otroka sta naučena ceniti vsako delo.« (IŽ, 41) 

»Optimističen sem, upanje polagam na otroke.« (IM, 42) 
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»Upam, da bo boljše, da bom dobila službo, da bi se zaposlila in malce bolj uredila 

življenje. Upam samo, da bi ji (hčerki, op.) šlo bolje kot meni. Trudila se bom, da bo 

naredila več kot jaz, da bo vztrajala pri izobrazbi.« (IŽ, 30) 

»Sem optimistična, upam, da bom dobila delo prek javnih del. Glede otrok pa isto. 

Starejši sin bi bil rad odvetnik ali zdravnik, mlajši policaj.« (IŽ, 38) 

»Nočem biti pesimistična. Če bi razmišljala tako, bi imela že otroštvo slabo. Imaš izbiro, 

ali boš celo življenje depresiven in negativen, ali boš pa naredil nek presek in naredil 

nekaj in začel živeti na novo. Rojstvo sina je bil nek prelom, nisem bila več sama. Rada 

bi, da ne ponavlja mojih napak. Rada bi, da ima lepo življenje, potrudila se bom 

maksimalno, da se bo šolal.« (IŽ, 26) 

»Vem, da bo bolje. Delam počasi in počasi se daleč pride. Če sem se jaz sama šolala 

in bila brez mame od dvanajstega leta, skrbela za sestro (vzela sem tudi skrbništvo 

zanjo), bo tudi on znal poskrbeti zase. Za sina bi dala vse.« (IŽ, 24) 

»Sem borka in borila se bom, da bomo z otroki shajali. Hudo mi je, ko gre hčerka s 

prijateljicami po nakupih, one si lahko kupijo obleke, naša pa ne more. Čeprav ima 

štipendijo, si ne more privoščiti takih dobrin. Učim jih, da znajo živeti s tem, kar imajo, in 

da ne puščajo za seboj kreditov. Učim jih, naj delajo tako, da jim ostane vsaj evro na 

mesec, vsaj nekaj. Malce se bojim, ker ne vem, kako bo, ko bo hčerka šla študirat. Ne 

vem, kako bomo takrat shajali z denarjem. Ampak ni samo ona, je še drugi otrok, 

nočem delati razlik med njima, želim biti pravična.« (IŽ, 40) 

»Sem optimistična. Sem verna. Tudi otroci se zelo trudijo in so aktivni.« (IŽ, 50) 

»Sem optimistična. Z možem si prizadevava za več projektov, s čimer se bo stanje 

izboljšalo.« (IŽ, 42) 

»Sem optimistična. Življenje se nam bo izboljšalo s pridobitvijo gradbenega dovoljenja. 

Mož je priden in dograjuje hišo. Za otroke pa si želim, da bi dokončali šole in ne bi bili 

odvisni od socialne pomoči kot jaz in moj mož.« (IŽ, 28) 

»Sem optimistična. Življenje se bo izboljšalo s pridobitvijo službe in pridobitvijo 

priznanega delovnega mesta. Želim si, da bi otroci živeli bolje, v šoli so zelo pridne, 

odličnjakinje.« (IŽ, 32) 

»Sem optimistična. Upam, da bom dobila službo, svoje stanovanje. Da bi imeli vsaj 

nekaj svojega. Tudi avta ne bi bilo slabo imeti.« (IŽ, 32) 
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»Optimistična sem. Mislim, da bo otrokom v redu, bomo že poskrbeli za to.« (IŽ, 32) 

Seveda pa imajo nekateri intervjuvanci manj optimistične poglede na prihodnost. Na tej točki je 

smiselno analizirati tudi, ali obstajajo med intervjuvanci razlike glede dojemanja prihodnosti 

glede na to, ali spadajo v skupino t. i. dolgotrajno brezposelnih ali t. i. kratkotrajno 

brezposelnih. Primerjava med tema skupinama pokaže, da je večina razmeroma optimistična 

in da med skupinama ni bistvenih razlik. To verjetno lahko pripišemo dejstvu, da prva skupina 

dokaj uspešno kombinira pasivne, aktivne in mešane strategije, s katerimi si zagotovi 

preživetje, druga skupina pa stavi bolj na aktivne strategije in upa na vrnitev na trg delovne sile. 

Pozitivno usmerjenost zato lahko razlagamo z aktivnostjo revnih, četudi ta ni vezana na 

aktivnosti na formalnem trgu delovne sile. Kljub aktivnosti pa niso vsi tako optimistični.    

»Pesimistična sem. Ne razmišljamo za naprej, saj živimo iz dneva v dan. Mogoče 

izboljšanje, če mi odobrijo prošnjo, da lahko pričnem spet delat.« (IŽ, 34) 

»Pesimistična sem. Težko bo dobiti delo, napisala sem veliko prošenj, a zaman, delo 

na črno je pa vedno bolj tvegano. Dosti boljša situacija ne bo.« (IŽ, 40) 

»Upam, da bo otrokoma lažje, vsaj prek študentskega dela, da si bosta lahko kaj 

privoščila, česar jima jaz ne morem nuditi. Od vsakodnevnega iskanja službe sem že 

obupal. Nisem nehal iskat, ampak nimam več upanja, da bom kaj našel. Žena misli, da 

ne bo nikoli boljše, ampak vedno slabše.« (IM, 42) 

»Od naju ne bodo dobili nič, zato bo toliko težje za njih, sami so pa optimistični. Ne 

počutijo se prikrajšani, so pridni v šoli, zato pa tudi gledajo bolje na življenje kot midva.« 

(IM, 42) 

»Sem pesimistična. Gledam samo na to, da bi šli čim prej od tu. Slovenija res ne nudi 

obetajoče prihodnosti.« (IŽ, 35) 

»Tudi glede prihodnosti otrok sem pesimistična. Iskreno povedano, nimam upanja.« (IŽ, 

35) 

Ali pa imajo glede prihodnosti mešane poglede: 

»Verjamem v boljši jutri, mogoče pa s tem tolažim sama sebe. Glede na situacijo ni 

ravno videti, da bo tako. Ljudi bi bilo treba motivirati. Odpirati bi morali nova delovna 

mesta. Marsikje je videti, da potrebujejo nove zaposlene, a jih ne iščejo. Glede otrok pa 

… Ni videti ravno svetlo. Jaz jim vlivam pozitivo. Treba jih je motivirati v smer 

izobrazbe. Če nimaš izobrazbe, si še bolj reven, kot če jo imaš. Je pa to, da 
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spodbujamo otroke k šolanju za boljšo prihodnost, postala pravljica, ampak tega 

otrokom jaz ne govorim.« (IŽ, 41) 

5.6 Začarani krog revščine/kultura revščine 

Intervjuvance smo spraševali tudi, ali so bili revni že v otroštvu in ali lahko govorimo o 

fenomenu kulture revščine. Odgovori ne dajejo enoznačne slike, ugotovimo pa lahko, da malo 

več kot polovica intervjuvancev izjavlja, da so bili revni že v otroštvu. Pri tem seveda ne 

moremo sklepati, da v Sloveniji obstaja t. i. kultura revščine oz. da je le ta odgovorna za 

medgeneracijsko prenašanje revščine iz roda v rod, še posebej če upoštevamo izjave 

intervjuvancev, ki (večinoma) pravijo, da so se njihove težave začele z izgubo službe; torej, da 

so težave posledica dejavnika, ki je zunaj njihovega nadzora in je značilen strukturni dejavnik. 

Četudi bi torej t. i. kultura revščine obstajala in bi bili otroci, ki so odraščali v revščini, slabše 

opremljeni za življenje in imeli manj priložnosti, bi v razmerah, ko bi sistem oz. strukturne 

predpostavke omogočali zagotavljanje materialne in socialne varnosti posameznikov in njihovih 

družin z razmeroma polno zaposlenostjo in varnimi standardnimi zaposlitvami oz. nizkimi 

stopnjami brezposelnosti, ne bili izpostavljeni takšni družbeni mobilnosti navzdol. 

»Oče alkoholik, živela sem v Srbiji v času inflacije.« (IŽ, 34) 

»Revščina v preteklem obdobju: serija daljših obdobij. Revščina se vleče že od 

otroštva, vedno je bilo hudo in težko, a sem se navadila živeti skromno in kaj malega 

privarčevati, če je le možno.« (IŽ, 41) 

»Serija daljših obdobij. Mame sploh nisem poznala do štirinajstega leta. Z očetom sva 

imela dober odnos. Jaz sem imela pa težko življenje že od vedno. Živela sem samo z 

mamo, očeta nisem imela.« (IŽ, 33) 

»Že včasih je bilo hudo, zato sedaj vem, kam se obrniti. Če česa ne vem, pa vprašam.« 

(IŽ, 30) 

»Z družino nismo niti prej hodili skupaj na počitnice. Do šestega leta sem živela pri stari 

mami, očeta ne poznam. Pri šestih letih me je mama na silo vzela od stare mame prek 

socialne, dobila sem polbrata in bila kriva za vse, tepena. Pri petnajstih letih sem 

pobegnila nazaj k stari mami, a je po enem letu umrla. Bil je še očim od mame, ampak 

je bil v redu.« (IŽ, 38) 

»Enkrat daljše obdobje. Pri ženi se vleče od otroštva.« (IM, 42) 

»Da. Sem iz delavske družine, bili smo štirje otroci, vajena sem skromnega življenja.« 

(IŽ, 40) 
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»Tudi v otroštvu smo bili revni. Starši so bili alkoholiki, živela sem z mačeho. In to je 

usodno vplivalo na moje nadaljnje življenje.« (IŽ, 50) 

»Tudi v otroštvu smo bili revni. Deset let sem živela samo z mamo in v precejšnji 

revščini.« (IŽ, 42) 

»Tudi v otroštvu smo bili revni. Oče je bil alkoholik, mama je mlada umrla, vseskozi 

smo živeli v revščini. Kljub temu pa zdaj živimo bolje kot v otroštvu.« (IŽ, 28) 

Da t. i. kultura revščine ne more biti razlog za slab položaj intervjuvancev, dokazuje tudi druga 

skupina intervjuvancev, ki navaja, da so v otroštvu živeli dobro  torej so navkljub domnevni 

boljši opremljenosti za zagotavljanje materialne in socialne varnosti izpadli iz sistema 

pridobitnega dela ali pa si na njem ne uspejo zagotoviti oz. ne uspejo zadovoljivo sestaviti 

preživetvenih strategij, tako da bi jim omogočale dostojno življenje in  preprečile družbeno 

mobilnost navzdol.   

»V otroštvu sem živela solidno.« (IŽ, 40) 

»Včasih smo zelo dobro živeli, delo se je dobilo brez problema.« (IM, 53) 

»Ne, živela sem normalno, brez težav.« (IŽ, 30) 

»Imela sem super otroštvo.« (IŽ, 41) 

»V otroštvu je bilo bolje, nikoli ni bilo pomanjkanja.« (IŽ, 24) 

»V otroštvu nismo bili revni.« (IŽ, 39) 

»V tej situaciji, kot sem sedaj, nisem bila še nikoli. Samo še navzdol gre.« (IŽ, 35) 

V primerjavi z ugotovitvami fokusnih skupin s strokovnjaki – nekateri trdijo, da v Sloveniji 

obstaja fenomen kulture revščine, ki se kaže predvsem generacijskem prenosu revščine, v 

brezvoljnosti in pasivnosti prejemnikov denarne socialne pomoči, nizki stopnji izobrazbe, 

nezadostni integriranosti (v primeru priseljenskih družin) in nizki motivaciji za aktivnost 

spreminjanja obstoječega položaja –, lahko iz intervjujev ugotovimo, da intervjuvanci sami 

neposredno ne krivijo revščine v otroštvu in/ali mladosti kot razloga za zdajšnji položaj. Zdi se 

tudi, da ocenjujejo, da so bili bolj kot s samo deprivacijo zaznamovani s slabimi odnosi v 

družini, zlorabo alkohola, nasiljem ipd., ki so lahko seveda tudi posledica življenja v revščini in 

prispevajo k pomanjkljivi opremljenosti s socialnim kulturnim in ekonomskim kapitalom. 

Zanimivo je tudi, da intervjuvanci vidijo svojo izkušnjo revščine tudi v pozitivni luči, saj 

(nekateri) menijo, da so ravno zato sposobni živeti skromneje (uporabljati pasivne strategije 

preživetja) in se laže psihično soočajo s svojim položajem.  
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»Živeli smo samo od ene plače, bili smo štiri hčere in dva sinova. Sedaj lažje 

sprejemam revščino, ker sem je že navajena od prej.« (IŽ, 32) 

»Oba s partnerjem sva izkusila revščino v mladosti, ko so starši izgubili službo. Izhod je 

bil, ko sem dobila svojo službo. Lažje dojemaš revščino sedaj, ko jo že enkrat izkusiš.« 

(IŽ, 32) 

5.7 Nove ranljive skupine 

Dodatno te ugotovitve potrjuje tudi dejstvo, da so sodobnim tveganjem in negotovostim čedalje 

bolj izpostavljene zelo različne družbene skupine in tudi različni tipi družin. Podobno kot se je 

pokazalo v ugotovitvah fokusnih skupin, lahko trdimo tudi za ugotovitve iz intervjujev. Tako v 

primerjavi z letom 2008, ko je potekala prva študija, niso več ogrožene samo družine mam 

samohranilk, družin, v katerih sta oba starša brezposelna, ipd., ampak se jim pridružujejo tudi t. 

i. nove ranljive skupine družin. V te lahko v skladu s tem, kar so nam intervjuvanci povedali, 

umestimo predvsem priseljenske družine in družine zaposlenih revnih.  

Priseljenske družine, pri tem mislimo na nove priseljence; ti se soočajo tako z negotovostjo 

zaposlitve kot z majhno in nekakovostno neformalno mrežo – dva dejavnika, ki ključno 

omejujeta oblikovanje in uporabo preživetvenih strategij.   

»Sama sem že štiri leta na Zavodu. Sicer prej nisem bila nikoli zaposlena. Z družino 

sem živela v Bosni, kamor je mož pošiljal denar. Mož je prav tako že 4 leta na Zavodu. 

Izgubil je službo, pred tem je bil 35 let zaposlen. Delodajalec mu ni plačeval redno, še 

vedno ni dobil vsega denarja.« (IŽ, 42) 

Te družine so v posebej slabi situaciji, saj težje oblikujejo ustrezne preživetvene strategije kot 

odgovor na nastali zaposlitven položaj. Njihove strategije so omejene tako pri kulturnem 

kapitalu (slabo poznavanje kulture, jezika, slabša zaposljivost zaradi nizke izobrazbe in malo 

veščin) kot tudi pri socialnem kapitalu (majhnost formalnih in neformalnih socialnih omrežij in 

neposedovanje pravic, ki izhajajo iz statusa državljana). Zato doživljajo frustracije, ki vnašajo v 

njihovo življenje stres in dodatno negotovost.  

Nasprotno imajo družine zaposlenih revnih in prekarnih delavcev v primerjavi z zgornjimi 

precej več socialnega in kulturnega kapitala, a se zaradi zelo nizkih dohodkov vseeno znajdejo 

v revščini. Stres, ki ga povzročajo negotovost zaposlitev in nizki dohodki, ima sicer drugačen 

izvor kot pri prvi skupini – iz intervjujev sklepamo, da imajo ti intervjuvanci do sebe razmeroma 

visoka pričakovanja, so razmeroma dobro izobraženi (še posebej to velja za prekarne 

delavce), a se vseeno gibljejo po marginah formalnega trga delovne sile   ne glede na vse to 

pa ima stres zelo podobne posledice. 
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Poleg tega se nemalokrat zgodi, da ta skupina zaradi dohodka, ki ga ima, ni upravičena do 

nekaterih socialnih prejemkov zaradi visokih cenzusov. Za ukrepe države blaginje je 

»nevidna«, saj naj bi jih njihov status zaposlenega »varoval« pred tveganji.     

»Nikakor ne shajamo z dohodki. Sem sicer zaposlena, ampak sramotno skrbim za 

svojo družino. Mož je brezposeln in dva mladoletna otroka imam.« (IŽ, 35) 

»Mož je že dalj časa brezposeln ali dela občasno, jaz pa prejemam minimalno plačo.« 

(IŽ, 35) 

»Obračam se povsod za pomoč, a ker sem zaposlena, takoj odpadem za kakršnokoli 

pomoč. Sramota je to, da delaš in da nimaš enega eura v žepu.« (IŽ, 35) 

»Gre za kombinacijo tega, da je mož brezposeln in da imam zelo nizko plačo. Dobila 

sem 465 evrov dohodka, 240 evrov je otroških.« (IŽ, 35) 

»Sprašujem se: Zakaj sploh hodim v službo?« (IŽ, 35) 

»Oba z možem sva umetnika z nerednimi dohodki.« (IŽ,42) 

»Stalno zaposlitev imam, sem samozaposlena delavka v kulturi, imam status 

samostojnega kulturnega delavca. Prihodki so odvisni od projektov, ki jih pridobim.« (IŽ, 

42) 

»Nizka plača. Prihodki od plačila projektov so neredni in vse nižji.« (IŽ, 42) 

5.8 Sklep 

Cilj izvedbe intervjujev je bil pridobiti uvid v subjektivne zaznave lastnega socialnega in 

materialnega položaja intervjuvancev. Predvsem so nas zanimale njihove interpretacije 

vzrokov, posledic revščine, uporaba preživetvenih strategij in pogled na prihodnost njihovih 

družin. Pri tem smo skušali ugotoviti, kateri so tisti dejavniki, ki so retrospektivno najbolj vplivali 

na njihov življenjski potek (in nanj še vplivajo), kot tudi identifikacija strategij in dejavnikov, ki 

vplivajo na njihovo zmožnost oblikovati uspešne preživetvene strategije.      

Pri tem smo se oprli na teoretični model, ki smo ga za potrebe analize intervjujev oblikovali 

na podlagi nekaterih elementov dobro znanih Bourdierjevih kapitalov in teorije življenjskega 

poteka. To še ne pomeni, da smo striktno preverjali veljavnost teh teorij, oblikovani model 

smo uporabili le za lažjo in bolj strukturirano analizo in za kvalitativen poskus preskusa 

domneve, da sta posedovanje in raven opremljenosti intervjuvancev in njihovih družin s 

kulturnim, socialnim in ekonomskim kapitalom tisti dejavnik, ki vpliva tako na interpretracijo 
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vzrokov revščine, njenih posledic, optimizma/pesimizma glede prihodnosti kot tudi na 

sposobnost oblikovanja preživetvenih strategij.  

Na splošno je analiza intervjujev potrdila, da je socialni položaj intervjuvancev zelo slab. 

Intervjuvanci menijo, da so za njihov položaj najbolj odgovorni strukturni vzroki. Najpogosteje 

je to izguba službe enega ali obeh partnerjev, na katero sami niso imeli vpliva, zato jo 

dojemajo toliko bolj nepravično in neutemeljeno  zanjo se ne počutijo osebno odgovorne. 

Sicer kot možne vzroke za slab položaj navajajo tudi individualne vzroke  te, ki so po 

njihovem mnenju posledica njihovih prostovoljnih in od širših družbenih struktur neodvisnih 

»slabih« izbir. Vseeno pa se v subjektivni zaznavi kaže močno prepričanje intervjuvancev, da 

so strukturni vzroki (ekonomska kriza, brezposelnost, nizka plača, neredno izplačevanje plač 

ipd.) tisti, ki so jih privedli v nezavidljiv položaj. Zato lahko ugotovimo, da obstaja precejšnja 

diskrepanca med obema skupinama, vključenima v kvalitativni del študije. Strokovnjaki, ki so 

sodelovali v fokusnih skupinah, namreč neprimerno bolj poudarjajo osebno odgovornost (glej 

tudi poglavje o diskurzu v delu poročila, ki obravnava ugotovitve fokusnih skupin).   

Kot posledice revščine intervjuvanci najpogosteje omenjajo pomanjkanje materialnih dobrin, 

težave na stanovanjskem področju, stigmo oz. z revščino povezan sram, nasilje in alkoholizem 

ter težave pri financiranju prostočasnih dejavnosti otrok. Tako rekoč vsi intervjuvanci govorijo o 

stresu, s katerim se soočajo vsak dan, saj je psihično breme takšnega življenja precejšnje. To 

seveda ni presenetljivo, saj se soočajo z ogromnimi težavami na (skoraj) vseh življenjskih 

področjih, ki so ključna za kakovost življenja. Stres narašča z dolgotrajnostjo ujetosti v revščino 

in s tem, kar je dano na kocko  to pa je navadno tisto, kar ljudem največ pomeni: družina, 

osebni odnosi, zdravje in navsezadnje preživetje. 

Za obvladovanje tveganj in izhod iz položaja, v katerem so se njihove družine znašle, oblikujejo 

intervjuvanci preživetvene strategije. Tu je najbolj zanimiva ugotovitev, da uporabljajo 

intervjuvanci v nasprotju z ugotovitvami fokusnih skupin veliko teh strategij in da, če je to le 

mogoče, raje uporabljajo tiste bolj aktivne. Seveda pa so med intervjuvanci tudi pomembne 

razlike. Zdi se, da tisti, ki so v tem položaju že dlje časa, uporabljajo več preživetvenih strategij 

in jih tudi bolje kombinirajo. Nakazuje se ugotovitev, ki pa jo bomo preverili še v kvantitativnem 

delu, da njihove kombinacije strategij ne obsegajo samo več strategij, ampak predstavljajo tudi 

pestrejši nabor z vidika kombinacije aktivnih, pasivnih in mešanih strategij. Tisti pa, ki so v 

slabem socialnem položaju manj časa, bolj stavijo na aktivne strategije. Verjetno zato, ker jih 

lažje uporabljajo  od izstopa s trga delovne sile je minilo manj časa, imajo več upanja, da se 

lahko vrnejo nanj, in razmeroma sveže veščine in znanja, za katere morda menijo, da jih lahko 

spet unovčijo.     
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Te ugotovitve lahko podkrepimo tudi z opremljenostjo intervjuvancev z različnimi kapitali. 

Ugotavljamo, da se intervjuvanci in njihove družine bolj zanašajo na tiste strategije, ki jih zaradi 

dobre opremljenosti s kapitali lahko uporabljajo, vedo, da jih bodo znali izkoristiti sebi v prid in 

bili v njih uspešni. Pomembno je tudi, da so jim strategije sploh na voljo (npr. težko je biti 

vrtičkar, če si ne moreš privoščiti najemnine za vrt). Med splošnim prizadevanjem za uporabo 

čim širših in učinkovitejših kombinacij strategij lahko torej ugotovimo, da opremljenost z 

ekonomskim, socialnim in kulturnim kapitalom vpliva na sam nabor preživetvenih strategij, 

velikost strategij v naboru in tudi njihovo učinkovitost. Večji ko so kapitali na vseh treh ravneh, 

več strategij lahko intervjuvanci uporabljajo in pestrejša je lahko kombinacija v naboru. S tem 

pa se povečuje verjetnost, da bodo oblikovane preživetvene strategije družini pomagala pri 

izhodu iz revščine.  
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6 MATERIALNI IN NEMATERIALNI OBRAZ REVŠČINE 

Podobno kot v prejšnjih poglavjih nas tudi v tem delu naloge zanima multidimenzionalnost 

pojava revščine družin z otroki. Temu sledi že struktura poglavja, v katerem položaj družin z 

otroki prejemnic OD najprej analiziramo z vidika dohodkov. V drugem in tretjem podpoglavju 

pa raziskovanje razširimo na nedohodkovne dimenzije revščine, ko upoštevamo materialno 

deprivacijo (stanovanjske razmere, prehrano in porabo) ter nematerialno deprivacijo 

(zdravstveno stanje družin z otroki, socialne opore, preživljanje prostega časa in subjektivno 

doživljanje revščine). Posebno pozornost namenjamo preživetvenim strategijam, o katerih 

smo govorili že v kontekstu analize individualnih intervjujev ter fokusnih skupin in jih na tem 

mestu kvantitativno preverimo. Analiziramo tudi položaj otrok, pri čemer se upoštevanje 

kompleksnosti revščine pokaže kot še posebej relevanten dejavnik pri razumevanju njihove 

življenjske situacije, saj nižji dohodek staršev vedno nujno ne pomeni slabšega položaja 

otrok. Najprej pa predstavimo ključne značilnosti vzorca raziskave. 

Osrednji namen je ugotoviti veljavnost tez, ki smo jih predstavili v uvodnem poglavju naloge, 

in sicer že omenjeno kompleksnost revščine družin z otroki, kot tudi past revščine in trend 

sprememb, ki jih na ravni različnih kazalnikov opazujemo v dveh časovnih točkah, ko 

primerjamo položaj družin z otroki v letu 2015 z letom 2008.18 

Slika 6.1: Področja kvantitativnega raziskovanja 

                                                           
18 Zaradi spremenjenega vprašalnika je pri nekaterih problemskih področjih primerjava mogoča zgolj na splošni, 

opisni ravni, ne omogoča pa natančnih statističnih testov, s katerimi bi dejansko lahko pokazali na poslabšanje 

oz. izboljšanje položaja. 
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6.1 Predstavitev vzorca 

Predstavitev vzorca odraslih 

Vzorec prejemnikov OD (odrasli, vlagatelji vloge za OD19) od prvega do petega razreda OD 

je reprezentativen, kar pomeni, da lahko ugotovitve pričujoče raziskave posplošimo na vse 

prejemnike OD od prvega do petega razreda OD v Sloveniji.  

V nadaljevanju prikazujemo vzorec prejemnikov OD, torej odraslih. Tako kot v populaciji je 

tudi v vzorcu med prejemniki OD največ tistih iz petega razreda (33,1 %), sledijo tisti iz 

drugega (17,9 %), prvega (17,5 %), četrtega (17,3 %), najmanj pa je anketirancev iz tretjega 

razreda OD (14,1 %).  

Anketiranci v raziskavi so odgovarjali na vprašanja tako zase kot tudi za svoje družinske 

člane. V spodnji preglednici so tako predstavljene sociodemografske značilnosti anketirancev 

kot tudi njihovih partnerjev.20 

Preglednica 6.1: Sociodemografske značilnosti odraslih anketirancev iz vzorca 

Razred OD 1 2 3 4 5 Skupaj 

Spol 

(% žensk) 
81,3 77,3 75,5 80,5 78,2 78,6 

Starost 

(AS 

[min,max]) 

35 [20,60] 38 [21,72] 39 [22,65] 38 [25,55] 37 [17,56] 38 [17,72] 

Območje 

bivanja 

manjše 

mesto (25,6 

%); veliko 

mesto (22,2 

%); 

podeželski 

kraj, vas 

(21,1 %) 

manjše 

mesto (38,2 

%); 

podeželski 

kraj, vas 

(23,6 %) 

manjše 

mesto (28,8 

%); 

podeželski 

kraj, vas 

(28,8 %) 

podeželski 

kraj, vas 

(30,7 %); 

manjše 

mesto (19,3 

%) 

manjše 

mesto (28,7 

%); 

podeželski 

kraj, vas 

(28,0 %) 

manjše 

mesto (28,6 

%); 

podeželski 

kraj, vas 

(26,4 %) 

Tip družine 

(najpogoste

jša dva ali 

trije) 

2-

starševska, 

3 otroci ali 

več (29,2 

%); 

2-

starševska, 

2 otroka 

(28,1 %); 1-

2-

starševska, 

2 otroka 

(38,5 %); 

2-

starševska, 

1 otrok 

(24,8 %) 

2-

starševska, 

2 otroka 

(43,2 %); 

2-

starševska, 

1 otrok 

(21,6 %) 

2-

starševska, 

2 otroka 

(46,61 %); 

2-

starševska, 

1 otrok 

(26,1 %) 

2-

starševska, 

2 otroka 

(51,3 %); 

2-

starševska, 

1 otrok 

(30,1 %) 

2-

starševska, 

2 otroka 

(42,6 %); 

2-

starševska, 

1 otrok 

(23,6 %) 

                                                           
19 Prejemniki oz. vlagatelji OD so tisti odrasli, ki vložijo vlogo za pridobitev pravice do OD. Upravičenci do OD pa 

so vsi otroci, ki so upravičeni do OD. Slednjega na svoj TRR prejemajo njihovi starši, namenjen pa je preživljanju, 

vzgoji in izobraževanju otroka. 
20 Anketirance smo spraševali o nekaterih značilnostih njih samih kot tudi njihovih partnerjev/partneric (npr. o 

izobrazbi, delovnem statusu, šolanju, zdravstvenem stanju ipd.). 
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Razred OD 1 2 3 4 5 Skupaj 

starševska, 

1 otrok 

(24,7 %) 

Izobrazba 

– mama 

4-letna 

srednja 

šola (34,5 

%); 

osnovna 

šola ali 

manj (27,0 

%) 

4-letna 

srednja 

šola (46,7 

%); 

poklicna 

šola (21,0 

%); višja 

šola ali več 

(21,0%) 

4-letna 

srednja 

šola (47,1 

%), višja 

šola ali več 

(25,7 %) 

 

4-letna 

srednja 

šola (48,3 

%); višja 

šola ali več 

(31,0 %) 

 

višja šola 

ali več 

(42,2 %); 

4-letna 

srednja 

šola (40,9 

%) 

 

4-letna 

srednja 

šola (42,6 

%); višja 

šola ali več 

(29,7 %) 

Izobrazba 

– oče 

4-letna 

srednja 

šola (32,8 

%); 

poklicna 

šola (31,3 

%) 

poklicna 

šola (47,8 

%); 4-letna 

srednja 

šola (29,3 

%) 

4-letna 

srednja 

šola (41,8 

%), 

poklicna 

šola (35,8 

%) 

 

poklicna 

šola (38,7 

%); 4-letna 

srednja 

šola (37,3 

%); 

4-letna 

srednja 

šola (45,9 

%); 

poklicna 

šola (26,0 

%); 

 

4-letna 

srednja 

šola (38,5 

%); 

poklicna 

šola (34,9 

%) 

Zaposlitve

ni status – 

mama 

brezposeln

a (56,7 %); 

zaposlena 

(18,9 %) 

zaposlena 

(42,1 %); 

brezposeln

a (37,4 %) 

zaposlena 

(68,1 %); 

brezposeln

a (14,5%) 

zaposlena 

(80,5 %); 

brezposeln

a (13,8 %) 

zaposlena 

(81,3 %); 

brezposeln

a (8,4 %) 

zaposlena 

(60,0 %); 

brezposeln

a (24,8 %) 

Zaposlitev 

za 

nedoločen 

čas – 

mama 

47,1 % 70,5 % 78,7 % 75,4 % 84,1 % 77,2 % 

Zaposlitve

ni status – 

oče 

brezposeln 

(38,8 %); 

zaposlen 

(37,3 %) 

zaposlen 

(68,1 %); 

samozaposl

en (15,4 %) 

zaposlen 

(71,6 %); 

samozaposl

en (11,9 %) 

zaposlen 

(70,7 %); 

samozaposl

en (16,0 %) 

zaposlen 

(79,6 %); 

samozaposl

en (14,3 %) 

zaposlen 

(68,2 %); 

samozaposl

en (15,0 %) 

Zaposlitev 

za 

nedoločen 

čas – oče 

50,0 % 81,0 % 81,3 % 90,7 % 86,2 % 82,3 % 

 

V povprečju so anketirani prejemniki OD od prvega do petega razreda stari 38 let. Najmlajši 

anketiranec šteje 17 in najstarejši 72 let. Največ jih živi v manjšem mestu (28,6 %) ali 

podeželskem kraju, vasi (26,4 %), sledijo tisti iz velikih mest, kot so Celje, Kranj, Koper, Novo 

mesto (15,6 %), Ljubljana in Maribor (14,1 %), z obrobij velikega mesta (12,0 %), najmanj pa 

jih živi na osamljenih kmetijah ali hišah na podeželju (3,3 %). Med anketiranimi opažamo 

nekatere posebnosti glede na območje bivanja in razred OD;  v tem pogledu izstopata 

predvsem prvi ter četrti razred. Pri anketirancih iz prvega razreda OD podobno kot na 

celotnem vzorcu sicer prevladujejo tisti, ki živijo v manjšem mestu (25,6 %), sledijo pa jim 

anketiranci iz velikih mest (22,2 %) in podeželskih krajev (21,1 %). Primerjalno z drugimi 
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razredi OD anketiranci iz tega razreda v precej večji meri prihajajo iz večjih mest ter Ljubljane 

in Maribora (17,8 %), medtem ko je za četrti razred značilno, da jih največ živi na podeželju 

(30,7 %) ter da jih, če primerjamo z drugimi razredi,  razmeroma veliko prihaja z osamljenih 

kmetij oz. hiš na podeželju (9,1 %). 

Večinoma anketiranci živijo v dvostarševskih družinah z dvema otrokoma (42,6 %) ali 

dvostarševskih družinah z enim otrokom (26 %). Dvostarševska družina je prevladujoč tip 

družine ne glede na razred OD. Kljub temu pa je treba poudariti, da je v primeru prvega 

razreda OD visok tudi delež enostarševskih družin (25,6 %), česar ne opažamo pri nobenem 

drugem razredu OD. 

Prevladujoča stopnja izobrazbe je štiriletna srednja šola, v primeru mater ji sledi višja šola ali 

več, v primeru očetov pa poklicna šola. Za ženske iz družin, ki prejemajo enega od prvih 

petih razredov OD, velja, da štiriletni srednji šoli (42,6 %) sledi višja šola ali več (29,7 %). To 

je značilno predvsem za ženske iz družin, ki prejemajo drugi, tretji in četrti razred OD, 

medtem ko imajo ženske iz prvega in petega razreda nekoliko drugačno izobrazbeno 

strukturo. Pri tistih iz prvega razreda štiriletni srednješolski izobrazbi (34,5 %) sledita 

osnovnošolska ali nižja (27,0 %), ženske iz petega razreda pa imajo načeloma višjo stopnjo 

izobrazbe – največ jih ima višjo šolo ali več (42,2 %), sledijo tiste s štiriletno srednjo šolo 

(40,9 %). Izobrazbena struktura moških je nekoliko drugačna in v povprečju nižja. Največ jih 

ima končano štiriletno srednjo šolo (38,5 %), sledijo očetje s poklicno šolo (34,9 %). Ti dve 

stopnji izobrazbe prevladujeta pri moških iz vseh družin ne glede na razred OD. 

Prevladujoča zaposlitvena statusa med ženskami sta zaposlenost (60,0 %) in brezposelnost 

(24,8 %). Pri ženskah iz družin, ki prejemajo OD iz prvega razreda, je daleč največ 

brezposelnih (56,7 %), medtem ko pri drugih prevladuje status zaposlenih. Delež zaposlenih 

se od prvega do petega razreda povečuje (od 18,9 % v prvem razredu do 82,2 % v petem 

razredu), delež brezposelnih pa obratnosorazmerno zmanjšuje (od 56,7 % v prvem razredu 

do 7,7 % v petem razredu). Dobre tri četrtine zaposlenih žensk (77,2 %) je zaposlenih za 

nedoločen čas, pri čemer izrazito izstopajo ženske iz prvega razreda OD s 47,1 % 

zaposlitvijo za nedoločen čas. Pri moških opazimo nekoliko drugačno zaposlitveno strukturo. 

Največ je zaposlenih (68,2 %), sledijo samozaposleni (15,0 %) in brezposelni (11,6 %). 

Takšna struktura je značilna za vse razrede razen za prvega. Moški iz prvega razreda OD so 

večinoma brezposelni (40,3 %) ali zaposleni (35,8 %), sledijo samozaposleni (17,9 %). Med 

zaposlenimi moškimi je 82,3 % zaposlenih za nedoločen čas, pri čemer podobno kot pri 

zaposlenih ženskah opažamo, da je med moškimi iz prvega razreda OD za nedoločen čas 

zaposlena le polovica. 
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Preglednica 6.2: Dohodki in premoženje glede na razred OD (na letni ravni) 

Opombe: AS = aritmetična sredina ali povprečje, MIN = najmanjša podana vrednost (odgovor), MAX = 

najvišja podana vrednost (odgovor)  

Materialno stanje družin iz vzorca je podobno materialnemu stanju družin iz vzorčnega 

okvira. Tudi tu prihaja do nekaterih posebnosti pri četrtem razredu OD, kjer družine glede na 

znesek upoštevanega premoženja (tako po 17. kot tudi po 19. členu ZUPJS) odstopajo od 

družin iz sosednjih razredov OD. Družine v četrtem razredu imajo namreč v povprečju (kot 

tudi pri maksimalni podani vrednosti) nižji skupni znesek upoštevanega premoženja od 

družin iz drugega razreda. Pri skupni vrednosti upoštevanih dohodkov pa opažamo (tako kot 

pri družinah iz vzorčnega okvira), da se povprečna skupna vrednost upoštevanih dohodkov 

po 12. členu ZUPJS od prvega do petega dohodkovnega razreda postopno zvišuje. 

Na podlagi podatkov o dohodkih in premoženju družin prejemnic OD ugotavljamo, da so v 

izredno slabem dohodkovnem položaju družine iz prvega razreda. Da bi dobili realnejši 

vpogled v dohodkovni položaj družin, smo k dohodkom prišteli še znesek denarne pomoči 

(pri družinah, ki so do DSP upravičene) in znesek OD. Dohodke in prejemke smo preračunali 

na mesečno raven. 

Preglednica 6.3: Mesečna vrednost upoštevanih dohodkov z upoštevanjem denarne socialne 

pomoči in OD po dohodkovnih razredih 

Razred 

OD 

Mesečna vrednost 

upoštevanih dohodkov 

(12. člen ZUPJS) 

Mesečna vrednost 

upoštevanih dohodkov 

z upoštevanjem DSP21 

Mesečna vrednost 

upoštevanih dohodkov 

z upoštevanjem DSP in 

OD22 

AS MIN MAX AS MIN MAX AS MIN MAX 

1 304,3 0,0 1.009,9 511,8 0,0 1.114,6 757,2 114,3 1.986,5 

2 866,2 268,9 1.757,6 870,7 268,9 1.757,6 1.048,0 366,6 2.162,4 

3 1.154,7 625,2 1.821,7 1.158,0 625,2 1.821,7 1.292,8 699,7 2.163,4 

4 1.360,8 707,9 1.998,5 1.360,8 707,9 1.998,5 1.462,0 766,7 2.184,1 

                                                           
21 Upoštevan je mesečni znesek DSP, ki ga je družina prejemala julija 2015. 
22 Višina OD je preračunana glede na dohodkovni razred in vrstni red otroka v družini (lastni izračuni).  

Razred 

OD 

Upoštevan znesek 

premoženja  

(19. člen ZUPJS) 

Skupen znesek 

upoštevanega 

premoženja  

(17. člen ZUPJS) 

Skupna vrednost 

upoštevanih dohodkov  

(12. člen ZUPJS) 

AS MIN MAX AS MIN MAX AS MIN MAX 

1 153,5 0,0 3.016,4 5.245,2 0,0 113.983,3 3.651,3 0,0 12.118,3 

2 614,4 0,0 6.922,8 21.937,2 0,0 228.452,2 10.394,7 3.226,7 21.091,1 

3 759,8 0,0 8.995,5 25.460,4 0,0 259.985,8 13.856,8 7.503,0 21.860,0 

4 543,8 0,0 5.660,6 17.789,0 0,0 163.601,9 16.329,5 8.495,1 23.981,6 

5 722,6 0,0 8.535,6 24.897,4 0,0 295.629,7 20.047,9 8.796,8 37.242,2 

Skupaj 577,6 0,0 8.995,5 19.767,7 0,0 295.629,7 13.927,6 0,0 37.242,2 
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Razred 

OD 

Mesečna vrednost 

upoštevanih dohodkov 

(12. člen ZUPJS) 

Mesečna vrednost 

upoštevanih dohodkov 

z upoštevanjem DSP21 

Mesečna vrednost 

upoštevanih dohodkov 

z upoštevanjem DSP in 

OD22 

AS MIN MAX AS MIN MAX AS MIN MAX 

5 1.670,7 733,1 3.103,5 1.670,7 733,1 3.103,5 1.753,2 781,1 3.207,6 

Skupaj 1.160,6 0,0 3.103,5 1.198,3 0,0 3.103,5 1.336,9 114,3 3.207,6 

Opombe: AS = aritmetična sredina ali povprečje, MIN = najmanjša podana vrednost (odgovor), MAX 

= najvišja podana vrednost (odgovor)  

Denarno socialno pomoč prejema polovica družin iz prvega dohodkovnega razreda, dve 

družini iz drugega dohodkovnega razreda ter ena družina iz tretjega dohodkovnega razreda. 

Če pogledamo spremembe v povprečnih mesečnih dohodkih pred uveljavitvijo socialnih 

transferjev (DSP in OD) in po njej, ugotovimo, da se povprečni mesečni dohodek družin 

prvega razreda v povprečju zviša za slabih 60 %, drugega razreda za dobrih 17 %, tretjega 

za slabih 11 %, četrtega za 7 % in petega za slabih 5 %.  

 

Predstavitev vzorca otrok 

Vzorec otrok, ki sicer ni reprezentativen, predstavlja 110 anketiranih otrok. Največ jih prihaja 

iz družin petega razreda OD (39,1 %), sledijo tisti iz prvega (15,5 %), drugega (15,5 %) in 

četrtega (15,5 %) ter družine iz tretjega razreda OD (14,5 %). Med anketiranimi je dobra 

polovica deklic (55,0 %). Deklice prevladujejo v vseh razredih OD razen v drugem, kjer je na 

vprašalnik odgovarjalo nekaj manj kot dve tretjini dečkov (64,5 %). V povprečju so stari 15 

let, njihova starost pa se je med 12 in 18 let. Največ jih živi v manjšem mestu (29,1 %) ali 

podeželskem kraju, vasi (27,3 %), sledijo tisti iz velikih mest (17,3 %), Ljubljane in Maribora 

(14,5 %), obrobij velikega mesta (9,1 %), najmanj pa jih živi na osamljenih kmetijah ali hišah 

na podeželju (2,7 %). Večinoma živijo v dvostarševskih družinah (81,8 %). 

Preglednica 6.4: Sociodemografske značilnosti anketiranih otrok 

Razred OD 1 2 3 4 5 Skupaj 

Spol 

(% žensk) 
52,9 35,5 62,5 58,8 60,5 55,5 

Starost 

(AS [min, 

max]) 

15 [12,18] 15 [12,18] 15 [12,18] 15 [12,18] 15 [12,18] 15 [12,18] 

Območje 

bivanja 

veliko 

mesto (35,3 

%); LJ in 

MB,(17,6 

%); 

podeželski 

kraj, vas 

manjše 

mesto (41,2 

%); 

podeželski 

kraj, vas 

(35,3 %) 

manjše 

mesto (37,5 

%); 

podeželski 

kraj, vas 

(31,3 %) 

podeželski 

kraj, vas 

(23,5 %); 

manjše 

mesto (23,5 

%); veliko 

mesto (17,6 

manjše 

mesto (30,2 

%); 

podeželski 

kraj, vas 

(23,3 %) 

manjše 

mesto (29,1 

%); 

podeželski 

kraj, vas 

(27,3 %) 
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Razred OD 1 2 3 4 5 Skupaj 

(29,4 %) %), LJ in 

MB (17,8 

%) 

Tip družine 

1-

starševska 

(29,4 %); 2-

starševska 

(70,6 %) 

1-

starševska 

(23,5 %); 2-

starševska 

(76,5 %) 

1-

starševska 

(31,2 %); 2-

starševska 

(68,8 %) 

1-

starševska 

(17,6 %); 2-

starševska 

(82,4 %) 

1-

starševska 

(7 %); 2-

starševska 

(93 %) 

1-

starševska 

(18,2 %); 2-

starševska 

(81,8 %) 

 

6.2 Dohodkovna deprivacija 

V tem poglavju pozornost namenjamo finančnemu vidiku, pri čemer nas podrobneje 

zanimajo primerjava neto dohodkov družin anketirancev in višina njihovih mesečnih stroškov, 

struktura izdatkov in poraba ter omejevanje pri porabi, kot tudi subjektivna zaznava 

dohodkovnega položaja. V analizi želimo ugotoviti, kako se kažejo razlike med posameznimi 

dohodkovnimi razredi OD ter kakšno je stanje danes v primerjavi z letom 2008 (na mestih, 

kjer so primerjave mogoče). 

Podatke o dohodkih družin smo pridobili iz baze ISCSD. Le-ti kažejo, da imajo družine od 

prvega do vključno petega dohodkovnega razreda v poprečju 1.337,00 EUR dohodka. V te 

dohodke so všteti tudi dohodki od denarnih socialnih pomoči in iz naslova otroških dodatkov.  

Preglednica 6.5: Povprečni mesečni dohodki družin skupaj z denarnimi socialnimi pomočmi 

in otroškimi dodatki (v EUR) 

Razred OD 
Upoštevani mesečni dohodki 

(12. člen ZUPJS) 

Mesečni dohodki skupaj z 

DSP in OD 

1. razred 304 757 

2. razred 866 1.048 

3. razred 1.155 1.293 

4. razred 1.361 1.462 

5. razred 1.671 1.753 

Skupaj 1.161 1.337 

 

Z dohodki, ki znašajo 1.080,00 EUR ali manj mesečno (povprečna neto plača v letu 2015 je 

znašala 1.005,64 EUR23), živi v povprečju slaba tretjina družin (31,3 %). Med tistimi v prvem 

razredu je takih skoraj polovica (45,4 %), v drugem razredu slaba tretjina (31,3 %), v višjih 

dohodkovnih razredih pa manj kot desetina. 

  

                                                           
23 Zadnji razpoložljivi podatki 
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Slika 6.2: Delež družin z dohodki pod ravnijo povprečne neto plače po dohodkovnih razredih 

 

Upoštevati pa moramo, da v povprečju več kot desetino mesečnih dohodkov družin iz prvih 

treh dohodkovnih razredov (13,2 %) sestavljajo dohodki iz naslova socialnih transferjev, v 

višjih razredih gre skoraj izključno za OD; med tistimi, ki  se uvrščajo v prvi dohodkovni 

razred, delež prejemkov iz naslova socialnih transferjev znaša skoraj 60 %, pri čemer 27,3 % 

obsegajo dohodki denarnih socialnih pomoči in  32,3 % dohodki OD. 

Slika 6.3 Delež prihodkov družin od denarnih socialnih pomoči in otroških dodatkov glede na 

vse dohodke 

 

Dohodke družin smo primerjali z njihovimi stroški, ki smo jih pridobili na podlagi ocene 

anketirancev o njihovi povprečni mesečni porabi za določene namene. Ugotavljamo, da so 

celotni mesečni stroški  anketiranih družin julija 2015 v povprečju znašali 1.057,00 

EUR. Največji delež družin (39,1 %) mesečno porabi od 540,00 EUR do 1.080,00 EUR in od 
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31,3%

9,8% 7,4% 6,1%
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1.080,00 EUR do 1.620,00 EUR (34,4 %). Med tretjim in četrtim razredom OD tako rekoč ni 

razlik. Kot bomo videli v nadaljevanju, je iz primera četrtega dohodkovnega razreda OD 

razvidno, da izboljšanje situacije ni nujno vedno sorazmerno z višanjem dohodka.  

Slika 6.4: Povprečni mesečni stroški družin (v EUR) 

 

 

Primerjava med dohodki in stroški družin kaže, da družine prvega razreda mesečno porabijo 

15,5 % več, kot znašajo njihovi dohodki, družine, ki se uvrščajo v višje razrede, pa obratno 

porabijo v povprečju petino manj, kot znašajo njihovi dohodki. Razlike med dohodki in stroški 

naraščajo z višino dohodkovnega razreda.  

Preglednica 6.6: Primerjava mesečnih dohodkov in stroškov družin 

Razred OD 

Povprečni 

mesečni dohodek 

(+DSP + OD) 

(EUR) 

Povprečni 

mesečni stroški 

(EUR) 

Razlika 

Razlika v deležu 

od dohodkov  

(%) 

1 757,23 874,54 -117,31 -15,5 

2 1.047,97 978,12 69,85 6,7 

3 1.292,83 1.080,75 212,08 16,4 

4 1.462,00 1.056,38 405,62 27,7 

5 1.753,19 1.208,82 544,37 31,1 

Skupaj 1.336,94 1.064,42 272,52 20,4 

 

Negativna razlika med dohodki in stroški anketirancev iz prvega razreda se v nadaljnjih 

odgovorih anketirancev zrcali tudi v odgovorih, kako obvladujejo problem neskladja med 

dohodki in stroški. Negativne razlike v tem dohodkovnem razredu se kažejo pri 

dvostarševskih družinah, v katerih stroški presegajo dohodke za 10,6 %, še bolj pa pri 

enostarševskih družinah, v katerih stroški presegajo dohodke za več kot petino (22,6 %).   
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Družine, ki se uvrščajo v prvi dohodkovni razred OD, bistveno pogosteje kot anketiranci iz 

drugih razredov odgovarjajo, da se omejujejo pri nabavi različnih dobrin in storitev, zaostajajo 

s plačili položnic, prejemajo pomoč v hrani od humanitarnih organizacij, kot tudi doživljajo 

odklapljanje dostopa do energentov. Glede na to, da večino njihovih dohodkov (60 %) 

obsegajo dohodki iz naslova socialnih transferjev, saj je velik del tistih, ki se uvrščajo v ta 

razred, brezposelnih oz. nimajo dohodka od dela (55,7 % mater in 39,4 % očetov), to 

verjetno kaže tudi, da je prag zagotavljanja socialnih pomoči  prenizek in da jim celotni 

mesečni  dohodki ne omogočajo dostojnega preživetja. Pomen njihovih preživetvenih 

strategij, o katerih smo pisali v prvem delu poročila in se k njim v nadaljevanju spet vrnemo, 

se tukaj pokaže kot še posebej pomemben. 

Razlike med dohodki in stroški anketirancev iz višjih dohodkovnih razredov, zlasti tistih iz 

četrtega in petega razreda, kažejo, da njihovi dohodki presegajo stroške za slabo tretjino. To 

razliko si delno lahko pojasnimo s tem, da evidentiranje njihovih stroškov ni tako zelo 

natančno kot med anketiranci nižjih razredov, ki zaradi izjemno omejenih finančnih virov 

vedo, kako so porabili vsak evro. Del pojasnila bi lahko bil tudi v tem, da verjetno ustvarjajo 

prihranke za nakupe trajnejših dobrin, dopust ali  za druge namene. 

Z vidika subjektivne zaznave razpolaganja z dohodki več kot polovica družin (55,9 %) 

ocenjuje, da se njihov dohodek v primerjavi s predhodnim letom ni bistveno spremenil, 

nekoliko več kot četrtina (26,7 %) pa, da se je poslabšal. Da se je njihov položaj v tem času 

izboljšal, meni le 17,5 % družin. 

Slika 6.5: Dohodek v primerjavi z julijem 2014 glede na dohodkovni razred 
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Med tistimi, ki ocenjujejo, da se je njihov položaj izboljšal, je, zanimivo, največ teh, ki spadajo 

v prvi dohodkovni razred (24,4 %); na tem mestu spet izstopa četrti dohodkovni razred, v 

katerem je tako odgovoril najmanjši delež vprašanih. Med tistimi, ki menijo, da se je njihov 

dohodek zmanjšal, pa prevladujejo tisti, ki se uvrščajo v tretji dohodkovni razred – med njimi 

je takih skoraj tretjina. 

Od skupnih prejemkov družine največji delež porabijo za hrano, in sicer povprečno 

mesečno  28,7 % neto dohodka oz. 316,95 EUR. Drugi največji strošek so izdatki za  

stanovanje in stroški, povezani s stanovanjem (voda, elektrika, plin itd.). Za ta namen v 

povprečju porabijo 24,2 % oz. 266,93 EUR. Dokaj visok strošek je tudi poraba za  prevoz – 

14,1 % oz. 155,69 EUR. Za obleko in obutev družine namenijo povprečno mesečno 81,7 

EUR oz. 7,4 % skupnih odhodkov družine, za komunikacije pa 6,2 % oz. 68,89 EUR. 

Preglednica 6.7: Poraba po namenih in dohodkovnih razredih (v EUR) 

Vrsta porabe 
Razred OD 

Vsi 
1 2 3 4 5 

Hrana in brezalkoholne pijače 291 308 310 289 357 317 

Alkohol in cigarete 21 30 31 31 33 30 

Obleka in obutev 61 73 70 90 101 82 

Stanovanje, voda, elektrika, plin itd. 284 261 259 259 269 267 

Pohištvo, gospodinjska oprema, storitve 

za gospodinjstvo 

20 30 57 34 35 35 

Zdravje 12 21 28 27 26 23 

Prevoz 97 144 166 155 193 156 

Komunikacije 30 26 70 68 83 69 

Rekreacija in kultura 26 28 24 74 39 38 

Izobraževanje 26 28 21 24 30 26 

Kavarne, restavracije, lokali, hoteli 6 14 15 16 25 17 

Različne dobrine in storitve 19 44 47 40 56 44 

Skupaj    894     1.006      1.099     1.107     1.247    1.103  

 

Po dohodkovnih razredih se največje razlike v porabi med družinami kažejo pri stroških za 

komunikacijo in prevoz. Tisti, ki se uvrščajo v peti dohodkovni razred, so v tem pogledu 

precej bolj mobilni, saj za komunikacije porabijo 64 %, za prevoz pa 50 % več dohodka kot 

prejemniki OD iz prvega dohodkovnega razreda.  
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Slika 6.6: Struktura izdatkov za različne namene po dohodkovnih razredih OD 

 

Po drugi strani pa prejemniki OD iz petega dohodkovnega razreda namenijo manjši delež 

svojega dohodka za prehrano in stanovanjske stroške kot prejemniki OD iz prvega razreda. 

Ti porabijo za ta namen skoraj dve tretjini (64,3 %) svojih dohodkov. Razlike v deležu 

izdatkov za prehrano med posameznimi razredi OD niso tako velike (med prvim in petim 

razredom znašajo zgolj 4 odstotne točke), vendar pa postanejo očitne pri stanovanjskih 

stroških (10 odstotnih točk). Izdatki za stanovanje (31,7 %) so odvisni od stroškov najemnin, 

glede na to, da je pretežni del družin iz prvega razreda OD najemnic stanovanj.  

Slika 6.7: Struktura porabe za hrano in stanovanje po razredih 

 

Izpostaviti velja tudi to, da v strukturi izdatkov ni večjih razlik med razredi OD glede nakupa 

obleke in obutve, kar je morda povezano s povečano možnostjo dostopanja do cenovno 

ugodnih tekstilnih izdelkov in obutve. To pomeni, da je mogoče revščino »skriti navzven«, kar 
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je treba upoštevati pri diskurzivnih praksah o revščini, kjer o resnosti položaja in 

upravičenosti do pomoči težko sodimo na podlagi (ne)urejenega videza.  

V zadnjih treh mesecih so bili najpogostejši izdatki družin za obleko in obutev namenjeni 

otrokom. Kar 94 % družin je opravilo nakup obleke za otroke in 91 % nakup obutve (za 

primerjavo: za nakup obleke zase ali za partnerja se je v tem času odločilo nekoliko več kot 

40 % družin, za nakup obutve pa približno 30 % družin). Izdatki za te namene so bili med 

družinami iz prvega dohodkovnega razreda zgolj malenkostno nižji kot pri vseh družinah. 

V povprečju polovica otrok prejema brezplačno ali subvencionirano malico24 in šestina (17 %) 

tudi kosilo, s čimer država staršem precej prihrani izdatke za šolanje otrok. Višina subvencije 

upošteva premoženjsko stanje družine. Čeprav je delež tistih, ki prejemajo subvencionirano 

malico ali kosilo, največji med prejemniki OD iz prvega razreda, pa subvencije ne izkoristijo 

vsi otroci, kljub temu da so do nje upravičeni. Razlogov za to je lahko več: a) nezaprošanje 

za pravico (izogibanje stigmatizaciji otrok); b) specifične prehranske navade ali c) morda 

malico prinašajo od doma in nanjo niti niso naročeni. Kriterij za prejemanje subvencije za 

malico ali kosilo je ob dohodkovnih pogojih namreč tudi ta, da so učenci ali dijaki na malico 

ali kosilo prijavljeni.  

Med družinami iz prvega dohodkovnega razreda OD prejema subvencionirano malico 63 % 

in kosilo 56 % otrok. Subvencionirano malico prejema tudi približno 50 % otrok drugega, 

tretjega in četrtega razreda ter 42 % otrok iz petega dohodkovnega razreda. Bistveno nižji pa 

je med temi dohodkovnimi razredi delež prejemnikov subvencioniranih kosil, saj je 

dohodkovni kriterij za pridobitev subvencije države bistveno bolj zaostren (po tem kriteriju so 

otroci iz četrtega razreda v slabšem položaju kot otroci tretjega razreda OD). V letu 2015 so 

bili do subvencije kosila upravičeni le otroci iz prvega dohodkovnega razreda. V mnogih 

občinah so zato zagotavljali dodatne subvencije za kosila iz občinskih sredstev. Pomembno 

vlogo pri zagotavljanju subvencij kosil pa so imele tudi nevladne organizacije, ki so pri tem 

dodatno pomagale z donatorskimi sredstvi. 

  

                                                           
24 Subvencija malice pripada tistim dijakom, ki se redno izobražujejo, so prijavljeni na malico in pri katerih 

povprečni mesečni dohodek na osebo znaša:  

- do 42 % neto povprečne plače v RS – pripada polna subvencija malice oz. brezplačna malica (od 1. do 

vključno 4 dohodkovni razred));  

- nad 42 do 53 % neto povprečne plače v RS – pripada subvencija malice v višini 70 % cene malice  (5. 

dohodkovni razred);  

- nad 53 do 64 % neto povprečne plače v RS – pripada subvencija malice v višini 40 % cene malice (6. 

dohodkovni razred).  

Subvencija kosila je v letu 2015 pripadala le učencem, ki so prijavljeni na kosilo in pri katerih povprečni mesečni 

dohodek na osebo ni presegal 18 % neto povprečne plače v  RS. 
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Slika 6.8: Delež prejemnikov subvencionirane malice in kosila 

 

Iz spodnjega grafa je razvidno, da na področju varstva in vzgoje otrok država poskrbi za 

najranljivejše družine, saj imajo te najmanj stroškov. Za varstvo, prehrano in nastanitev otrok 

starši v povprečju prispevajo 94 EUR. V stroških za te namene starši največ (51,1 %) 

porabijo za plačilo vrtca, ki je sicer največji strošek tudi za družine prvega razreda OD (kar 

68 % celotnih stroškov za otroke).  

Slika 6.9: Mesečni stroški za varstvo, prehrano in nastanitev otrok (v EUR) 

 

V anketnem vprašalniku smo preverili še subjektivne ocene shajanja z dohodki. 

Ugotavljamo, da skoraj polovica anketiranih družin (47,9 %) meni, da s svojimi 

dohodki shajajo težko ali zelo težko; celo med družinami petega dohodkovnega razreda, 

ki se uvrščajo v srednji razred, je delež tistih, ki s svojimi dohodki shajajo zelo težko ali težko, 

skoraj petina (18,1 %). Med družinami prvega dohodkovnega razreda pa njihov delež 

največji in znaša več kot tri četrtine. 
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Slika 6.10: Subjektivna zaznava shajanja z dohodki 

 

Nadalje kar 44 % družin ocenjuje, da živi v materialni stiski. Med družinami petega razreda 

OD je takih petina (21 %), med družinami, ki se uvrščajo v prvi dohodkovni razred, 77 %, 

med družinami drugega razreda pa 58,8 %. Zelo podobne ocene, da težko ali zelo težko 

shajajo z dohodki, so podali anketiranci iz tretjega in četrtega razreda. Ocenjujejo, da jih z 

dohodki težko shaja približno 40 %.  

Slika 6.11: Ali se vam zdi, da živite v materialni stiski? 

 

Med anketiranimi jih 41,4 % ocenjuje, da bi potrebovali dodatne dohodke, da bi pretrgali 

materialno stisko, med njimi jih največ v prvem (29,9 %) in drugem (27,6 %) dohodkovnem 

razredu OD. V povprečju bi glede na svoje dohodke potrebovali kar za 50 % več 

dohodkovnih sredstev (deleži so seveda višji v nižjih dohodkovnih razredih OD).  
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Preglednica 6.8: Ocena potrebnih mesečnih finančnih sredstev za prekinitev materialne 

stiske 

Dohodkovni razred 

OD 

Povprečni mesečni 

dohodki družine 

(EUR) 

Koliko več bi v 

povprečju 

potrebovali  

(EUR) 

Delež potrebnih 

dodatnih finančnih 

sredstev glede na 

povprečni mesečni 

dohodek družine (%) 

1. razred               757            662    87 

2. razred              1.048          774    74 

3. razred           1.293             582    45 

4. razred 1.462 548 37 

5. razred           1.753             699    40 

Skupaj           1.337             672    50 

 

Če primerjamo ocene anketirancev o tem, koliko več bi potrebovali, da ne bi več živeli v 

materialni stiski, s podatki o pragu tveganja revščine za štiričlansko družino (2 odrasla, 2 

otroka), ki je v letu 2014 znašal 1.251 EUR mesečno in je najpogostejši tip družin, ki smo ga 

zajeli v vzorec, lahko ugotovimo, da anketiranci ocenjujejo, da bi v povprečju potrebovali 60 

% več dohodka, kot znaša prag tveganja revščine. Veliko povedo razlike v odgovorih po 

razredih. Najskromnejši so bili tisti, ki se uvrščajo v prvi dohodkovni razred. Ocenjujejo, da bi 

potrebovali zgolj 10 % več, kot znaša prag tveganja revščine, kar kaže na to, da v splošnem 

znajo razpolagati s finančnimi viri – vidik, ki je bil pogosto poudarjen na fokusnih skupinah s 

strokovnjaki. Najzahtevnejši pa so anketiranci iz petega razreda, katerih odgovori kažejo, da 

bi potrebovali skoraj še enkrat toliko, kot znaša prag tveganja revščine. 

Slika 6.12: Ocena potrebnih mesečnih finančnih sredstev za prekinitev materialne stiske 

glede na prag tveganja revščine (delež potrebnih dodatnih finančnih sredstev glede na prag 

tveganja revščine, v %) 
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Zanimalo nas je tudi,  koliko se morajo družine omejevati pri porabi. Podatki kažejo, da se 

morajo najpogosteje omejevati pri nakupu stanovanjske opreme, izdatkih za različne 

prostočasne dejavnosti, obleko in obutev, pri nakupu hrane in izdelkov za osebno nego in 

higieno ter zdravilih. 

Preglednica 6.9:  Pogostost omejevanja pri porabi (delež anketirancev) 

Pogostost omejevanja pri: Pogosto (%) Občasno (%) Nikoli (%) 

nakupu hrane 26,7 40,7 32,6 

nakupu obleke in obutve 41,5 49,8 8,7 

nakupu izdelkov za osebno higieno in 

nego 

23,0 39,6 37,5 

nakupu stanovanjske opreme 58,0 31,6 10,4 

izdatkih za počitnice 50,6 37,6 11,8 

izdatkih za rekreacijo, šport 49,4 30,1 20,5 

izdatkih za kulturo 52,9 27,6 19,6 

izdatkih za zabavo in hobije 53,1 31,7 15,1 

izdatkih za zdravila 18,3 27,5 54,2 

 

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

družine, ki se uvrščajo v višje dohodkovne razrede, omejevati pri vseh izdatkih, kar je jasno 

razvidno iz slike 6.13. Razlike pri omejevanju med družinami z različno višino dohodkov so 

manjše pri nujnih izdatkih (kot so izdelki za osebno higieno in hrano), povečujejo pa se pri ne 

nujnih izdatkih (za kulturo, šport, zabavo, hobije ipd.). 
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Slika 6.13: : Primerjava pogostega omejevanja pri nakupih med dohodkovnimi razredi (delež 

anketriancev, ki se omejuje pri nakupih in izdatkih) 

 

Trenutni materialni položaj za marsikatero od anketiranih družin pomeni, da so v zaostanku s 

plačili. Največ družin zamuja s plačilom različnih položnic (26 %) ter telefona (24 %). Več kot 

petina družin zaostaja s plačili za elektriko (20,1 %), 11 % anketiranih družin pa je v 

zaostanku s plačili kreditov. V najmanjši meri družine zamujajo s plačilom najemnine za 

stanovanje (9 %) in plina (6 %). Pri neplačilih močno izstopajo predvsem družine, ki se 

uvrščajo v prvi dohodkovni razred OD, kar je povezano z njihovim slabim finančnim 

položajem.   
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Slika 6.14:  Zamude pri plačilih (delež vseh družin in družin prvega dohodkovnega razreda) 

 

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

izklopili elektriko (2 %) ali telefon (6 %). Delež tistih, ki so jim izklopili elektriko, telefon ali kaj 

drugega, je med tistimi, ki se uvrščajo v prvi dohodkovni razred, bistveno višji kot v drugih 

dohodkovnih razredih – kar 14 % družin so v preteklem letu izklopili telefon, 7 % pa tudi 

elektriko. 

Slika 6.15: Delež družin, ki so jim v zadnjem letu izklopili elektriko, ali telefon, ali kaj drugega 

po dohodkovnih razredih OD 

 

V letu 2015 so imele nekatere skupine upravičencev (prejemniki DSP, spodnji razredi OD, 

varstvenega dodatka itd.) pravico do odpisa preteklih dolgov. Po pridobljenih podatkih je 

vlogo za odpis dolgov oddalo zgolj 3,1 % anketirancev. Največ vlog, še vedno pa manj kot 

desetina (8,8 % potencialnih upravičencev), so oddali tisti, ki se umeščajo v prvi dohodkovni 

razred, kar je razumljivo, saj so prav oni v največji meri izpolnjevali kriterije za upravičenost 

do te pravice.  
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Slika 6.16: Oddana vloga za odpis dolgov po razredih OD 

 

Med razlogi, zakaj vloge niso oddali, so anketiranci kot najpomembnejši razlog (31,1 %) 

navajali, da do odpisa niso bili upravičeni, 21,1 % jih z možnostjo odpisa dolgov ni bilo 

seznanjenih, 7 % pa si tega niti ni želelo. V prvem dohodkovnem razredu, v katerega se 

uvršča največ tistih, ki bi bili do odpisa dolgov lahko upravičeni, z možnostjo odpisa dolgov ni 

bila seznanjena slaba tretjina (31 %), desetina (11 %) pa je odgovorila, da si tega ne želi. 

Omeniti velja, da je bil projekt odpisa dolgov zastavljen kot projekt prostovoljnega pristopa 

deležnikov iz javnega sektorja in gospodarstva k tej obliki pomoči najrevnejšim in da so bili 

kriteriji, kdo je do pomoči upravičen, natančno določeni in omejeni le na najbolj ranljive 

skupine prebivalstva25.  

Za konec si oglejmo še splošno primerjavo dohodkov in porabe anketiranih družin, zajetih v 

vzorec leta 2008 z letom 2015. Podatki na nekaterih mestih nakazujejo poglobljeno 

materialno stisko družin, zlasti družin, ki se uvrščajo v najnižji dohodkovni razred: 

- med anketiranci prvega razreda je v letu 2008 48,4 % odgovorilo, da živijo v 

materialni stiski, v drugem valu pa tako meni kar 77 % anketiranih. 

- Poslabšanje materialnega položaja se kaže tudi v odgovorih na vprašanje, kako 

pogosto se morajo omejevati pri nakupih. Največje razlike (43 % več anketirancev), ki 

zrcalijo poslabšanje stanja, se kažejo pri porabi za osebno higieno in zdravila. 

                                                           
25 Kriteriji za odpis dolgov:  

Fizična oseba, ki ima dolg do upnika in je kadarkoli v obdobju med 1. 1. 2015 in 30. 6. 2015 prejemnik  (MDDSZ 

2015):  

- denarne socialne pomoči ali  

- varstvenega dodatka ali  

- veteranskega dodatka ali  

- OD iz 1. oz. 2. dohodkovnega razreda ali  

- OD v 3. dohodkovnem razredu in je hkrati katerakoli oseba, navedena v odločbi o pravici do  

OD, tudi prejemnik dodatka za nego otroka oz. dodatka za veliko družino.  
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Bistveno pogosteje kot v letu 2008 se anketiranci omejujejo tudi pri porabi za 

prehrano (18 % več anketirancev) in stanovanjsko opremo (12 % več anketirancev).  

- Na povečano materialno stisko kažejo tudi podatki o zaostankih s plačili. Kar šestkrat 

več anketirancev kot v letu 2008 danes zaostaja s plačili za telefon, trikrat več za 

elektriko in plin. Posledica tega so tudi pogostejši odklopi. Skoraj štirikrat več 

anketirancem kot v letu 2008 so v letu 2015  odklopili elektriko ter dvakrat več telefon. 

Enako razmerje povečanja se kaže tudi med anketiranci prvega dohodkovnega 

razreda. 

Podatki o dohodkovni deprivaciji v obdobju med letoma 2008 in 2015 jasno kažejo na 

poglabljanje revščine najrevnejših (prvega razreda OD). To, kar se kaže že v statističnih 

podatkih o gibanju relativne vrzeli revščine,26 ki je v letu 2008 znašala 19,3 % in se je do leta 

2014 povečala skoraj za tri odstotne točke (na 22 %), se jasno kaže tudi v odgovorih o 

posledicah dohodkovne deprivacije najrevnejših družin. 

Preglednica 6.10: Delež odgovorov anketirancev prvega razreda na vprašanja o posledicah 

dohodkovne deprivacije v letu 2008 in 2015 

Delež družin, ki … 2008 (%) 2015 (%) 

težko shaja z dohodki 48,4 76,5 

se omejuje pri nakupu hrane 28 61,5 

se omejuje pri nakupu zdravil 28 51,6 

zamuja s plačili najemnine 7,1 23 

zamuja s plačili kreditov 8,6 12 

zamuja s plačilom plina 4,3 13 

zamuja s plačilom elektrike 11,4 43 

zamuja s plačilom telefona 10,1 35 

zamuja s plačilom drugih položnic 9,4 41 

so jim izklopili elektriko 4,3 7 

so jim izklopili telefon 8,6 14 

prejemajo pomoč v hrani pri humanitarnih organizacijah 16,9 27,5 

Ali živite v materialni stiski? (odgovor »da«) 48,4 76,5 

 

Glede na to, da kar 60 % njihovih dohodkov obsegajo dohodki iz naslova socialnih 

transferjev, se zdi, da je lahko vzrok zelo slabega dohodkovnega položaja najrevnejših 

družin tudi v prenizki ravni socialnih transferjev (zlasti DSP in OD). Glede na to, da je na 

sedanji položaj najrevnejših družin precej vplivala tudi dolgotrajna ekonomska kriza, se 

potrjuje nujnost ponovnega preverjanja minimalnih življenjskih stroškov (kar za vsakih pet let 

                                                           
26 Relativna vrzel tveganja revščine je razlika med pragom tveganja revščine in mediano ekvivalentnega dohodka 

oseb pod pragom tveganja revščine, izražena kot odstotek od praga tveganja revščine. 
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določa že tudi ZUJF). V primeru dodatnih izračunov, ki bi natančno dokazali prenizko raven 

socialne pomoči, bi morali ukrepi slediti povečanju te pomoči. 

Na podlagi zapisanega v sklepnem delu poudarjamo zlasti dve ugotovitvi: 

- glede na izbrane kazalnike so družine prvega razreda OD v najslabšem položaju (kar 

je, upoštevaje dohodkovno strukturo družin prejemnic OD, pričakovano). Obenem 

ugotavljamo, da je meja med tretjim in četrtim dohodkovnim razredom nemalokrat 

zabrisana, kljub temu da četrti v povprečju razpolaga z več dohodka (glej  opis 

vzorca); res pa je, da se cenzusi za umestitev v tretji oz. četrti razred ne razlikujejo 

veliko, saj imata (za razliko od prvega, drugega in petega razreda OD) razreda 

majhen razpon; 

- finančne pismenosti z vprašalnikom nismo neposredno merili, pa vendar pridobljeni 

podatki zbujajo dvom o mnenju o razširjenosti tega problema med revnimi družinami, 

saj se te po naših ugotovitvah zelo omejujejo pri porabi, dosledno načrtujejo izdatke, 

poleg tega tudi precej natančno ocenjujejo, kolikšen del dodatnih finančnih sredstev 

bi še potrebovale za izstop iz revščine. 

6.3 Materialna deprivacija  

Materialno deprivacijo družin z otroki definiramo kot deprivacijo na ravni prehranjevanja in 

stanovanjskega položaja, ki sta bila v intervjujih in fokusnih skupinah večkrat poudarjeni kot 

področji, na katerih so posledice revščine zelo očitne. Vsako od tematskih področij v 

nadaljevanju podrobneje predstavimo.  

6.3.1 Stanovanjski položaj in standard družine 

Za sodobne družbe velja, da se naraščajoča tveganja kažejo tudi na stanovanjskem 

področju. Uspešnost oz. neuspešnost soočanja s temi tveganji se kažeta v sami kakovosti 

bivanja, v zmožnostih reševanja stanovanjskega vprašanja in zagotovitvi določenega 

stanovanjskega standarda. ki pa so, predvidevamo, odvisni od opremljenosti družin za 

minimiziranje teh tveganj.  

 

V nadaljevanju nas zanima, kakšen je stanovanjski položaj anketirancev in njihovih družin, ali 

se je v primerjavi z letom 2008 poslabšal in katere so tiste družine, ki so danes najbolj 

ranljive. Poleg tega preverjamo, kateri so tisti dejavniki, ki poleg uvrstitve v dohodkovni 

razred OD najbolj vplivajo na stanovanjski položaj anketirancev. Pri tem nas še posebej 

zanima, ali je med dejavniki tudi različna založenost z nekaterimi elementi socialnega, 

kulturnega in ekonomskega kapitala, ki smo jih uporabili že pri analizi in pri interpretaciji 
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intervjujev v kvalitativnem delu naloge. Preverjamo torej, ali stopnja dosežene izobrazbe, 

zaposlitveni status, tip družine in podporna omrežja družine vplivajo tudi na stanovanjski 

položaj. Predvidevamo, da višja kot je  stopnja založenosti s kapitali, boljši stanovanjski 

položaj naj bi anketiranci imeli  ti kapitali bi namreč lahko pomenili varovalne dejavnike tudi 

na stanovanjskem področju. Doseganje višjih stopenj izobrazbe je na primer še vedno 

legitimna strategija pri obvladovanju tveganj (tudi na stanovanjskem področju), saj zagotavlja 

posamezniku (in njegovi/njeni družini) konkurenčno prednost pred drugimi pri vstopu na trg 

delovne sile (še posebej do standardiziranih oblik trajnih zaposlitev v primerjavi z 

nestandardnimi fleksibilnimi zaposlitvami). Uvrstitev na ta trg omogoča večjo materialno 

varnost (stalnost zaposlitve, višje ekonomske nagrade, stalnost dohodka) in posledično večje 

možnosti za izogib negotovostim na stanovanjskem področju. Poleg tega je (kot ugotavljajo 

nekatere druge raziskave (glej Mladina 2010, Lavrič idr.) pri reševanju stanovanjskega 

vprašanja (mladih) družin z otroki ključna podpora neformalnih sorodstvenih in družinskih 

omrežij, se pravi založenost družin s tem elementom socialnega kapitala.   

6.3.1.1 Osnovni podatki 

Velika večina anketirancev živi v individualni samostoječi hiši. Teh je kar 61,4 %, medtem ko 

je takih, ki živijo v večstanovanjski stavbi z desetimi stanovanji ali več, 21,1 %. Sledijo tisti, ki 

živijo v tri- ali večstanovanjski hiši z manj kot desetimi stanovanji, teh je 13,5 %, in tistih, ki 

živijo v vrstni hiši ali dvojčku, je 4 %.  

V povprečju naši anketiranci živijo v stanovanju, velikem 84,17 m2, 41,7 % jih živi v Ljubljani, 

Mariboru, velikem mestu, kot so Celje, Kranj, Koper, Novo mesto, ali na obrobju velikega 

mesta, 28,6 % v manjšem mestu, 29,7 % pa na podeželju (kraj, vas, osamljena kmetija oz. 

hiša na podeželju). Stanovanje, v katerem živijo, ima v povprečju 3,14 sobe, v veliki večini pa 

ima vsak član gospodinjstva tudi svojo posteljo (90,5 %). Anketiranci ocenjujejo, da 

stanovanje, v katerem živijo, ustreza potrebam njihove družine, takih je 73,3 %.  

Kljub razmeroma visokemu deležu, ki ocenjuje stanovanje, v katerem bivajo, kot ustrezno, 

navajajo naslednje težave, s katerimi se spopadajo:   
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Slika 6.17: Težave na stanovanjskem področju 

 

Naslednji delež anketirancev navaja, da je njihovo stanovanje/hiša potrebna prenove oz. 

popravila: 

Slika 6.18: Potreba po prenovi oz. popravilu 

 

Slika 6.19: Potreba po menjavi oz. nakupu 
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Od tega pa jih 70,5 % ocenjuje, da prenove oz. popravila ne bodo mogli izvesti. Razlogi, ki jih 

navajajo, so: 

- 93,3 % zaradi finančnih razlogov, 

- 14,4 % zaradi nerazrešenih stanovanjski razmerij, 

- 5,4 % zaradi selitve, 

- 1,4 %, ker nimajo vseh potrebnih dovoljenj. 

Anketiranci so večinoma lastniki stanovanja oz. hiš, kjer živijo. Takih je skoraj polovica (44,7 

%), 20,7 % je najemnikov oz. podnajemnikov, 34,0 % pa jih navaja, da živijo v stanovanju 

sorodnikov brez najemnine.  

Slika 6.20: Tip lastništva in vrsta najema stanovanja 

  

Tisti, ki so najemniki, večinoma živijo v stanovanju, kjer plačujejo tržno najemnino (66,7 %), 

29,4 % pa je takih, ki živijo v neprofitnem ali socialnem stanovanju. Le 3,9 % jih živi v 

službenem/kadrovskem stanovanju. Subvencijo najemnine prejema 20,6 % najemnikov, 

medtem ko povprečna najemnina znaša 242,74 EUR.  

Hipotekarni kredit plačuje 32,8 % anketirancev, od tega jih v zadnjih 12 mesecih 85,7 % 

nikoli ni zamudilo s plačili obroka zaradi finančne stiske. Tisti pa, ki so lastniki stanovanja, 

navajajo, da so do stanovanja prišli tako, da so uporabili lastna sredstva, takih je 71,4 %, da 

so jim pomagali sorodniki in prijatelji, takih je 46,3 %, da so zemljo dobili od sorodnikov (42,2 

%) oz. da so vzeli bančno posojilo (55,4 %). 
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Slika 6.21: Sredstva za nakup stanovanja 

 

 
6.3.1.2 Primerjava med letoma 2015 in 2008  

Primerjava z letom 2008 ne pokaže pomembnih razlik oz. razlik, ki bi nakazovale 

pomembnejše trende na več elementih ocenjevanja stanovanjskega področju. Kljub temu da 

so se možni odgovori na vprašanje, kje anketiranci živijo, malo spremenili v primerjavi z 

vprašalnikom iz leta 2008, to ne spremeni dejstva, da je razmerje med anketiranci, ki živijo v 

hišah in anketiranci, ki živijo v stanovanjih, ostalo skoraj nespremenjeno. To pa ne drži za 

primerjavo deležev najemnikov oz. lastnikov. Če je bilo leta 2008 delež lastnikov oz. 

solastnikov 55,9 %, jih je leta 2015 le še 44,9 %, obraten trend je zaznati pri deležu 

najemnikov, v letu 2008 je znašal 15,9 %, v letu 2015 pa je zrasel na 20,7 %.  

Od teh, ki so najemniki, jih je leta 2008 živelo v neprofitnem stanovanju 56,9 %, leta 2015 pa 

le še 29,4 %, medtem ko je bilo leta 2008 v tržnem oz. profitnem najemu 40 % 

intervjuvancev, v letu 2015 pa kar 66,7 %. Kljub temu se to ne odraža negativno na splošno 

oceno tveganja anketirancev, da ostanejo brez stanovanja. Takih, ki v letu 2015 pravijo, da s 

tem nimajo težav, je 83,8 %, kar je za 4,1 odstotne točke več kot v letu 2008.   
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Slika 6.22: Položaj gospodinjstva v stanovanju leta 2008 in 2015 

 

Glede kakovosti bivalnega okolja lahko ugotovimo, da med letoma 2008 in 2015 ni večjih 

razlik. Na to kaže tudi ocena ustreznosti stanovanj, v katerih živijo anketiranci s svojimi 

družinami, ki je v letu 2015 ostala tako rekoč nespremenjena v primerjavi z letom 2008. Kot 

ustrezno ocenjuje stanovanje za življenje njihovih družin 73,3 % anketirancev. Še več, zdi se, 

da leta 2015 kakovost, merjena s težavami s stanovanjem in oceno potreb po prenovi oz. 

popravilu (glej prejšnjo stran), celo za odtenek višja.  

Kljub temu pa je tu ključno izpostaviti vsaj en zelo pomemben kazalnik, pri katerem je  

opazen negativni trend. To je ocena sposobnosti anketirancev, da bi potrebna popravila in 

prenovo stanovanja v prihodnosti tudi dejansko izvedli. Od leta 2008, ko je bilo takih, ki tega 

ne bi bili sposobni izvesti, 63,6 %, je v letu 2015 delež narasel na 70,5 %. 

Slika 6.23: Ocena potrebe po popravilih leta 2008 in 2015 
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se je delež tistih, ki so po tem ključnem kazalniku srečujejo s povečano negotovostjo. Tako je 

v letu 2015 med lastniki oz. solastniki stanovanj takih, ki ocenjujejo, da lahko ostanejo brez 

stanovanja le 13,7 % anketirancev (v letu 2008 le 6,7 %), med najmeniki oz. podnajemniki pa 

kar 36,5 % (v letu 2008 33,3 %).     

6.3.1.3 Stanovanjski položaj in uvrstitev družine v razred OD 

V prvem delu smo podali splošno sliko stanovanjskega položaja naših anketirancev in kratko 

primerjavo z letom 2008, v nadaljevanju pa nas bo zanimalo, ali obstajajo razlike med 

anketiranci glede na dohodkovni razred, na katerih področjih se te razlike pojavljajo in kje so 

največje.  

Že na prvi pogled lahko ugotovimo, da anketiranci, ki se umeščajo v višji razred OD, v večji 

meri živijo v individualnih samostoječih hišah. Primerjava deležev pokaže, da je delež tistih, 

ki se nahajajo v prvem razredu OD in živijo v hišah (ta delež znaša 50,5 %), manjši od 

primerljivih deležev v višjih razredih OD (te v povprečju znašajo več kot 60 %).  

Razlike se pojavijo tudi pri velikosti stanovanj. Tako npr. uvrstitev v nižji razred OD pomeni 

tudi večjo verjetnost, da bo anketirančeva družina živela v manjšem stanovanju. Tisti v 

prvem razredu živijo v povprečno 67,2 m2 velikem stanovanju, medtem ko anketiranci, ki se 

uvrščajo v tretji razred OD, živijo v povprečju na 90,65 m2, tisti v četrtem razredu na 89,19 m2 

in tisti v petem na 87,11 m2. Razmeroma visoke povprečne vrednosti kvadrature stanovanj je 

verjetno moč pojasniti z dejstvom, da večina anketirancev, 61,3 %, živi v samostoječih hišah.  

Tudi število sob sledi uvrstitvi v razrede OD. Tisti, ki se uvrščajo v prvi razred, imajo v 

povprečju samo 2,58 sobe, tisti, ki so uvrščeni v petega, pa 3,2, kar je moč pripisati tudi 

dejstvu, da tisti iz višjih razredov OD v večji meri živijo v hišah.   

Podobno je z vprašanjem o tem, ali ima vsak družinski član svojo posteljo. Tako je le 5,2 

% anketirancev iz petega razreda odgovorilo z »ne«, medtem ko je bilo takih v prvem 

razredu občutno več – 19,8 %. To logiko lahko zasledimo tudi pri oceni ustreznosti 

stanovanja glede potreb družin anketirancev. Tako pogosteje ocenjujejo lastno stanovanje 

kot ustrezno potrebam družine tisti, ki so uvrščeni v višji razred OD. Takih je v petem razredu 

OD npr. 31,8 %, v prvem pa le 14,4 %. Polovica vseh, ki so na vprašanje o oceni ustreznosti 

stanovanja potrebam družine odgovorili pozitivno, je uvrščena v peti ali pa četrti razred OD. 

Po drugi strani pa je zanimivo tudi to, da je tistih, ki so ustreznost stanovanja ocenili 

negativno, približno enako med tistimi, ki so uvrščeni v prvi razred OD (27 %), in tistimi, ki so 

uvrščeni v petega (26,3 %). Če pogledamo negativne odgovore po razredih, ugotovimo, da 



131 

kar 40,7 % anketirancev v prvem razredu ocenjuje stanovanje kot neustrezno, medtem ko je 

takih v petem razredu le še 23,1 %.   

Glede težav, ki jih imajo anketiranci oz. njihove družine z bivanjem, lahko ugotovimo 

naslednje. Anketirancev, ki navajajo, da se srečujejo s pomanjkanjem prostora in se uvrščajo 

v prvi razred OD, je 44 %, delež v petem razredu pa je precej manjši – 28,1 %. Podobno je z 

vlago v hiši. V prvem in drugem razredu prejemnikov OD ima probleme z vlago približno 30 

%, medtem ko je ta odstotek v petem razredu nižji, a še vedno visok  24,4 %. Na premalo 

dnevne svetlobe opozarja približno 20 % tistih iz prvega razreda v primerjavi z le 9 % tistih v 

petem razredu. Tudi z dotrajano napeljavo imajo več težav anketiranci iz prvega razreda (22 

%) v primerjavi z 11 % tistih iz petega. Zelo velik delež anketirancev navaja, da imajo 

previsoke stroške bivanja. Takih je npr. med tistimi, ki so uvrščeni v prvi razred, kar 52,2 %, 

precej manj  pa med anketiranci petega razreda, 36,5 %. Precej bolj opazne so razlike pri 

oceni negotovosti, da bi anketiranci ostali brez stanovanja/hiše. Takih, ki menijo, da je to 

realna možnost, je v prvem razredu 33,3 %, v petem pa le 10,3 %. 

Ocenimo lahko torej, da uvrstitev v nižji razred OD pomeni tudi več težav s stanovanjem in 

večjo negotovost. Domnevamo, da bo podobna slika tudi pri oceni potreb po prenovi oz. 

popravilih.  

To velja zlasti za oceno potrebe po prenovi strehe oz. stavbe (v prvem razredu je takih 38,9 

%, v petem le 22,9 %), pri potrebi po gradnji dodatnih prostorov oz. obnovi kopalnice (v 

prvem razredu je takih kar 36,3 %, v petem pa le 17,3 %), toplotni izolaciji, fasadi (v prvem 

razredu je takih kar 48,9 %, v petem pa sicer še vedno veliko, in sicer 36,5 %). Pri drugih 

kriterijih kakovosti bivanja (napeljava centralnega ogrevanja, napeljava elektrike, vode, plina, 

priključek na komunalno omrežje itd.) so deleži po različnih razredih OD bolj izenačeni in ne 

nakazujejo večjih razlik.  

Znova se razlike pojavijo pri potrebi po nakupu oz. zamenjavi notranje opreme. Tako npr. 

kar 45,1 % anketirancev, ki so uvrščeni v prvi razred OD, navaja, da bi bilo treba kupiti oz. 

zamenjati pohištvo, medtem ko je takih med tistimi, ki so uvrščeni v peti razred, le 27,1 %. 

Podobno je s potrebo po nakupu novega štedilnika (v prvem razredu je delež  25,3, v petem 

pa le 15,4 %), pralnega stroja (26,4 % v prvem, le 10,3 % v petem). Enako velja za vso 

drugo opremo (hladilnik, bojler, peč, radiatorje), le da so razlike med deleži anketirancev, ki 

navajajo, da potrebujejo zamenjavo ali nakup te opreme, manjši).  

H kakovosti življenja anketirancev in njihovih družin bi vsekakor pripomoglo, da bi lahko 

izvedli prenovo in popravila, o katerih smo pisali prej. Pri tem se spet ponovi »pravilo«, da so 

tisti, ki so uvrščeni v višje razrede OD, bolj prepričani o tem, da bodo prenovo lahko izvedli. 
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Medtem ko je tega mnenja le 17,7 % uvrščenih v prvi razred, pa je takih v petem razredu že 

38,8 %. Med tistimi, ki prenove ne bodo izvedli in za to navajajo finančne razloge, je 93,3 % 

anketirancev, pomembnejših razlik med razredi pa ni. 

Še posebej pa so razlike očitne, ko primerjamo deleže lastnikov, najemnikov in tistih, ki živijo 

v stanovanju sorodnikov brez najemnine po različnih razredih otroških dodatkov. Tako je npr. 

kar 56,7 % tistih, ki se uvrščajo v peti razred OD, lastnikov oz. solastnikov stanovanj/hiš, v 

katerih živijo, medtem ko je primerljivi delež v prvem razredu OD le 18,9 %. Trend se obrne, 

ko primerjamo deleže najemnikov oz. podnajemnikov. V prvem razredu je ta delež 43,3 %, v 

petem pa le še 10,2 %. Zanimivo pa je, da je delež anketirancev, ki živijo pri sorodnikih, 

dokaj podoben pri vseh dohodkovnih razredih OD in ne kaže na večje razlike.  

Od tistih, ki imajo hipotekarni kredit, se približno 80 % nahaja v tretjem, četrtem in petem 

razredu OD, iz česar lahko sklepamo, da si tisti z nižjimi in bolj nerednimi dohodki težje tak 

kredit sploh privoščijo. 

Ugotovimo torej lahko, da so (predvidljivo) na splošno na stanovanjskem področju bolj 

prikrajšani anketiranci in njihove družine, ki so uvrščeni v nižje razrede OD. Pri tem slabšanja 

trenda iz leta 2008 pri večini kazalnikov ni zaznati. Vseeno pa ne moremo spregledati trenda, 

ki negativno vpliva na razpoložljivi dohodek anketirancev. To je povečanje deleža 

najemnikov v analiziranem vzorcu in zmanjšanje deleža tistih, ki so upravičeni do 

subvencionirane najemnine. Ta trend je še posebej negativen za tiste iz nižjih dohodkovnih 

razredov. Tako so tisti anketiranci in njihove družine, ki so tako ali tako v slabšem 

dohodkovnem položaju, večkrat soočeni še s stroški najema in tudi tveganji, ki iz tega 

izhajajo. Razpoložljiv dohodek se jim tako še zmanjša. 
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Slika 6.24: Sredstva za nakup stanovanja po dohodkovnih razredih OD 

 

Če pa primerjamo, kako so do lastniških stanovanj prišli anketiranci, uvrščeni v različne 

dohodkovne razrede, lahko ugotovimo, da nižji razredi v manjši meri uporabljajo lastna 

sredstva in bančna posojila in so razmeroma bolj odvisni od finančne pomoči sorodnikov in 

prijateljev. To pa še ne pomeni, da je te pomoči deležno veliko anketirancev iz prvega 

dohodkovnega razreda (le 9 od 107 je takih, ki pravijo, da so dobili takšno pomoč). Vse to 

nakazuje na težavno pot do lastnega stanovanja, ki v Sloveniji še vedno velja za ideal, ki pa 

je precej bolj izražen pri družinah anketirancev, uvrščenih v nižje razrede OD.   

Na to, ali anketiranci in njihove družine živijo v lastnem, najemniškem ali stanovanju 

sorodnikov brez plačevanja najemnine, pa vplivajo tudi stopnja izobrazbe, status 

zaposlenosti, tip družine in omrežja podpore.   

Tako je npr. le 22,2 % tistih anketirank, ki imajo največ dokončano osnovno šolo, lastnic oz. 

solastnic stanovanja, v najemu jih živi 55,6 %, medtem ko je med tistimi, ki imajo končano 

visoko šolo ali več, 53 % lastnic oz. solastnic in le 7,7 % najemnic. Zelo podobno sliko 

dobimo, če primerjamo moške anketirance. Med tistimi, ki imajo končano le osnovno šolo, je 

samo 31 % lastnikov oz. solastnikov stanovanj, v najemu pa jih živi 46,3 %, medtem ko je 

med tistimi, ki imajo dokončano visoko šolo ali več, kar 57 % lastnikov oz. solastnikov in le 

8,9 % najemnikov. Zanimivo je tudi, da delež tistih, ki živijo v stanovanju pri sorodnikih brez 
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najemnine, narašča s stopnjo izobrazbe: tako živi npr. skoraj 39,3 % anketirank s končano 

visoko šolo ali več, medtem ko je takih z osnovno šolo le 22,2 % (podobni deleži so pri 

moških anketirancih), iz česar bi lahko sklepali na šibkejša neformalna omrežja pomoči teh 

manj izobraženih, česar pa rezultati analize sicer na pokažejo (med statusom zaposlenosti in 

stopnjo izobrazbe ter omrežji socialne podpore ni statistično pomembnih razlik).    

Prav tako je »varovalni« dejavnik na stanovanjskem področju status zaposlenosti. Med 

mamami, ki so zaposlene, je tako kar 51 % lastnic oz. solastnic, le 15,2 % jih živi v najemu, 

medtem ko je med brezposelnimi le 31,1 % lastnic oz solastnic stanovanja in kar 33,6 % 

najemnic. Podoben trend je razviden pri očetih. Med tistimi, ki so zaposleni, je skoraj 

polovica (48,5 %) lastnikov oz. solastnikov, le 18,8 % jih živi v najemu, medtem ko je med 

brezposelnimi očeti le 34,7 % lastnikov, v najemu pa jih živi kar 30,6 %.  

Varovalni dejavnik je tudi, da anketiranec živi v dvostarševski družini. Tako kar 47,5 % 

dvostarševskih družin živi v lastniškem stanovanju, v najemu pa jih je le 18,6 %, medtem ko 

je enostarševskih družin, živečih v lastniških stanovanjih, manj (36,8 %), v najemu pa jih živi 

precej večji delež, kot je primerljivi delež med dvostarševskimi družinami, in sicer 27,4 %. 

Zanimivo je tudi, da se skorajda zrcalna slika ponovi, če pri istih dejavnikih preverjamo oceno 

negotovosti, da anketiranci ostanejo brez stanovanja. Tako je npr. kar 39,6 % anketirank, ki 

ima končano le osnovno šolo, ocenilo, da obstaja tveganje, da ostanejo brez stanovanja, 

medtem ko je takih med tistimi s končano visoko šolo ali več le 10,3 % (pri moških 

anketirancih je med prvimi takih 34,1 % in med drugimi 15,9 %). Na oceno te negotovosti 

podobno vpliva tudi status zaposlenosti. Tako je med tistimi, ki so zaposleni in ki ocenjujejo, 

da se na tem področju srečujejo z negotovostjo, le 11,6 % žensk in 14,7 % moških, medtem 

ko je delež takih med brezposelnimi precej večji: med ženskami 27,7 % in med moškimi 30,6 

%.  

V kvalitativnem delu študije smo analizirali tudi preživetvene strategije družin z otroki in na 

splošno ugotovili, da uporabljajo intervjuvanci mešanico aktivnih in pasivnih strategij, pri 

čemer število vseh strategij, še posebej pa tistih pasivnih, narašča s časom trajanja revščine. 

V tem delu pa nas zanima, ali se uporaba različnih strategij27 razlikuje glede na stanovanjski 

status, glede na zaznavo negotovosti stanovanjskega položaja in navsezadnje, kakšne 

strategije uporabljajo.  

Ugotovimo lahko, da tisti, ki so lastniki stanovanj, v povprečju uporabljajo nekaj več kot dve 

aktivni strategiji preživetja, najemniki pa nekaj manj kot dve. Tu razlik ni, razlike pa se 

pojavijo pri pasivnih strategijah, saj lastniki v povprečju uporabljajo le 3,7 pasivnih strategij, 

                                                           
27 Za več o preživetvenih strategijah glej poglavje 6.5.  
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najemniki pa veliko več, skoraj 6,3. Iz tega lahko sklepamo, da so tisti, ki so v primerjavi z 

lastniki dohodkovno prikrajšani  plačujejo namreč najemnino, »primorani« uporabiti več 

preživetvenih strategij, predvsem tistih, ki jih označujemo kot pasivne, iz česar lahko 

sklepamo, da so v slabšem položaju kot lastniki.  

6.3.2 Prehrana 

Velika večina anketirancev  ocenjuje, da je njihova prehrana ustrezna (92,8 %), in zgolj 7,2 

% menita, da ni tako. Glede na strukturo in pogostost različnih vrst prehrane večina 

anketirancev trdi, da redno uživajo sadje in zelenjavo. Vsak dan sadje in zelenjavo uživa kar 

67,2 % anketiranih družin, 5- do 6-krat na teden pa še dodatnih 13 % družin. Meso in ribe 

uživa vsak dan skoraj četrtina anketirancev (23,6 %), polovica (50,9 %) pa meso in ribe uživa 

2- do 4-krat na teden. 

Slika 6.25: Pogostost uživanja sadja in zelenjave, mesa in rib 

 

Podobno kot smo ugotavljali že v prejšnjih poglavjih, se tudi pri prehrani kažejo razlike med 

posameznimi dohodkovnimi razredi OD. Med družinami, ki se uvrščajo v prvi dohodkovni 

razred, je delež tistih, ki ocenjujejo, da njihova prehrana ni ustrezna, znašal 14,4 %, medtem 

ko je delež v višjih razredih bistveno nižji. Razlike v prehranjevanju se kažejo tako pri 

uživanju mesa kot pri uživanju sadja in zelenjave. Tisti, ki se uvrščajo v nižji dohodkovni 

razred, redkeje uživajo sadje in zelenjavo. Še bolj očitne razlike se pokažejo pri uživanju 

mesa. 

Anketiranci si hrano najpogosteje zagotavljajo z nakupom (86,3 %), 12,2 % anketirancev 

hrano pridela samih, 1,5 % anketirancev pa jo najpogosteje dobi od sorodnikov oz. 

prijateljev. Da del prehrane prejema od sorodnikov ali prijateljev, je zatrdilo skoraj 60 % 

anketirancev od sosedov pa slaba petina (18,9 %). 
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Slika 6.26: Najpogostejši način zagotavljanja prehrane 

 

Če anketiranci hrano najpogosteje pridobivajo tako, da jo kupijo,  pa jo, kot smo videli, 

dodatno pridobivajo tudi na druge načine: tako da jo pridelajo sami, od sorodnikov in 

prijateljev, sosedov in tudi od humanitarnih organizacij. V povprečju hrano najpogosteje 

pridobivajo na dva (43,5 %) oz. na tri načine (28,2 %). Najrevnejše družine, tiste, ki se 

uvrščajo v prvi dohodkovni razred, pa so tiste, ki pogosteje kot višji dohodkovni razredi 

odgovarjajo, da jo pridobivajo na štiri načine. Ta odgovor je nedvomno povezan s tem, da so 

prav oni najpogostejši prejemniki paketov hrane, ki jo zagotavljajo nevladne organizacije, pa 

tudi s tem, da so zaradi slabega finančnega položaja primorani iskati različne preživetvene 

strategije, oblikovati različne kombinacije le-teh. 

Ugotavljamo, da prehranske pakete humanitarnih organizacij v povprečju prejema 6,9 % 

anketirancev, najpogosteje tiste družine, ki se uvrščajo v prvi dohodkovni razred, in sicer več 

kot četrtna (27,5 %); sicer pa to obliko pomoči (resda bistveno manj) izkoristijo tudi družine, 

ki se uvrščajo v drugi (7,3 %), tretji (1,3 %) in celo peti dohodkovni razred (1,3 %).  

Predstavljeni deleži se zdijo neprimerno nizki. Zdi se, da se posamezniki le stežka obračajo 

na formalne oblike pomoči (podobno smo ugotavljali že v poglavju, v katerem pišemo o 

preživetvenih strategijah), saj je to povezano s stigmo in vprašanjem dostojanstva. Delež t. i. 

»nevidnih skupin« revnih je torej vse prej kot zanemarljiv. 
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Slika 6.27: Pomoč v hrani od različnih humanitarnih organizacij 

 

Primerjava podatkov o prehrani med letoma 2008 in 2015 kaže, da nekoliko več 

anketirancev (22 % več kot v letu 2008) ocenjuje svojo prehrano kot ustrezno; to pa ne drži 

za anketirance, ki se uvrščajo v najnižji dohodkovni razred. V letu 2015 namreč desetina več 

družin iz tega razreda ocenjuje, da njihova prehrana ni ustrezna, kot leta 2008. 

Podoben vzorec zasledimo tudi pri prehranskih paketih. V povprečju je prehranske pakete 

humanitarnih organizacij v letu 2015 prejemal podoben delež ljudi (6,9 %) kot v letu 2008 

(7,2 %), vendar pa se je delež tistih, ki prejemajo prehranske pakete in se uvrščajo v prvi 

dohodninski razred, precej povečal (iz 16,9 % v letu 2008 na 27,5 % v letu 2015). 

6.4 Nematerialna deprivacija  

Pri ugotavljanju nematerialne deprivacije družin z otroki nas zanima, kakšni so njihovo 

zdravstveno stanje, kakovost in številčnost socialnih opor, značilnosti preživljanja prostega 

časa ter subjektivno doživljanje lastnega položaja. Vsako od navedenih področij v 

nadaljevanju podrobneje predstavimo, pri čemer posebno pozornost namenjamo primerjavi 

položaja med prejemniki OD, ki se uvrščajo v različne dohodkovne razrede. 

6.4.1 Zdravstveno stanje 

Pri ugotavljanju zdravstvenega stanja anketirancev smo se osredotočili na subjektivne ocene 

zdravstvenega stanja anketiranih, njihovih partnerjev in otrok, vrste zdravstvenih težav, 

pogostost obiskovanja zdravnika, (ne)uspešnost obvladovanja stroškov za dopolnilno 

zdravstveno zavarovanje in obiskovanje različnih vrst zdravnikov oz. specialistov ter nakup 

zdravstvenih pripomočkov. 

27,5%

7,3%
1,3% 0,0% 1,3%

6,9%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1. razred 2. razred 3. razred 4. razred 5. razred

Dohodkovni razred: Total

od različnih humanitarnih organizacij



138 

Ugotavljamo, da tri četrtine anketirancev svoje zdravstveno stanje ocenjuje kot dobro ali zelo 

dobro, šestina (16,2 %) kot srednje in slaba desetina (8,8 %) kot slabo ali zelo slabo. Precej 

podobno ocenjujejo tudi zdravstveno stanje partnerja. 

Ocene anketirancev iz prvega dohodkovnega razreda kažejo, da je njihovo zdravstveno 

stanje in zdravstveno stanje njihovih partnerjev bistveno slabše od povprečja oz. od 

zdravstvenega stanja tistih, ki se uvrščajo v višje dohodkovne razrede. 

Slika 6.28: Delež anketirancev, ki svoje zdravstveno stanje ocenjujejo kot slabo ali zelo 

slabo,  po razredih OD 

 

Podatki o pogostosti obiskovanja zdravnika kažejo, da največ anketirancev (43,4 %) in 

njihovih partnerjev (38,1 %) zdravnika obišče 1- do 3-krat na leto. Pogostost obiska je višja 

pri anketirancih, ti so v večini primerov ženske, kot pa pri njihovih partnerjih. Pogostost 

obiskovanja zdravnika ni statistično značilno povezana z dohodkovnim razredom. 

Razmeroma majhen delež anketiranih (7,3 %) je poročal o zdravstvenih težavah; tisti, ki so 

odgovorili, da se soočajo z zdravstvenimi težavami, so najpogosteje navajali, da imajo 

kronične bolezni, težke kronične bolezni oz. različne bolezni (s težavami v duševnem zdravju 

se sooča zelo nizek delež vprašanih). Med posameznimi razredi OD obstajajo statistično 

pomembne razlike, saj o zdravstvenih težavah prejemniki OD iz prvega in četrtega razreda 

poročajo pogosteje kot drugi. 

V povprečju dopolnilno zdravstveno ni zavarovanih 3,2 % anketirancev in njihovih partnerjev 

(oba) ter dodatno še 2 % anketirancev, ki sami niso dopolnilno zdravstveno zavarovani, 

zavarovani pa so njihovi partnerji. V povprečju torej ni dopolnilno zdravstveno zavarovanih 

5,2 % anketirancev.  
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Slika 6.29: Status dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja 

 

Bistveno slabša je slika pri anketirancih, ki se uvrščajo v prvi dohodkovni razred. Dopolnilo 

zdravstveno ni zavarovanih 12,1 % anketirancev in njihovih partnerjev. Da je zavarovan zgolj 

partner, ne pa tudi anketiranec, pa  jih je odgovorilo še 4,4 %. Torej dopolnilno zdravstveno 

zavarovana ni šestina anketirancev (16,5 %). Z 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, ki se uvrščajo v drugi (5,4 %) in tretji (5,5 %) 

dohodkovni razred.  Anketiranci med razlogi za to, da niso dopolnilno zdravstveno 

zavarovani, najpogosteje navajajo finančne težave. 

Glede na to, da dopolnilno zdravstveno zavarovanje pomeni pogoj za uživanje polnih 

zdravstvenih pravic (druga alternativa je neposredno doplačilo storitev), lahko govorimo o 

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 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. 

Preglednica 6.11:  Vključenost v dopolnilno zdravstveno zavarovanje po dohodkovnih 

razredih 
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Zdravstvene storitve, za katere so anketiranci ali drugi člani družine v zadnjem letu imeli še 

dodatne zdravstvene izdatke, so se največ nanašali na zobozdravstvene storitve (39,2 %) in 

doplačila za zdravstvene pripomočke (očala, slušni aparat, protezo ali zobni aparat (26,9 

%)). Izdatkov za zobozdravnika, storitve katerih pogosto zahtevajo doplačila, si ni moglo v 

povprečju privoščiti 2,9 % anketirancev, pa bi te storitve potrebovali.  

Podatki kažejo, da si bistveno manj družin z najnižjimi dohodki kot v povprečju ali družinami, 

ki se uvrščajo v peti dohodkovni razred, lahko privošči izdatke za zobozdravnika (1-krat manj 

kot v povprečju) in za zdravstvene pripomočke (očala, slušni aparat, proteze, zobni aparat) 

1,5-krat manj kot v povprečju. Predvidevamo lahko, da se manjši izdatki za te namene 

nedvomno kažejo tudi v stanju zobovja, pa tudi v uspešnosti saniranja nekaterih zdravstvenih 

problemov (slabovidnost ipd.). 

Slika 6.30: Nezmožnost privoščiti si storitve po dohodkovnih razredih 

 

Primerjava ocene zdravstvenega stanja anketirancev med letoma 2008 in 2015 kaže na 

nekoliko boljšo oceno zdravstvenega stanja anketirancev v letu 2015. Svoje zdravstveno 

stanje je kot dobro v letu 2008 ocenilo 69 % anketirancev, v letu 2015 pa je ta ocena za 6 

odstotnih točk višja (75 %). Še boljše kot v letu 2008 pa anketiranci ocenjujejo zdravstveno 

stanje svojih partnerjev. Ocena v letu 2015 je višja za kar 11 odstotnih točk. 

Druga spremenljivka, ki je za primerjavo stanja na področju zdravja lahko zelo pomembna, 

pa je delež tistih, ki niso vključeni v dopolnilno zdravstveno zavarovanje. V dopolnilno 

zdravstveno zavarovanje je bilo v letu 2015 vključenih bistveno več anketirancev (94,8 %) 

kot v letu 2008 (89,5 %). Delež tistih, ki niso vključeni v dopolnilno zdravstveno zavarovanje, 

se je zmanjšal za polovico. Kljub temu pa je v letu 2015 še vedno zelo visok delež 

nevključenih med tistimi, ki se uvrščajo v prvi dohodkovni razred. Leta 2008 je njihov delež 

znašal 21,1 %, v letu 2015 pa se je zmanjšal na 16,5 %. 
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Podobno kot smo ugotavljali že v prejšnjih delih predstavljene raziskave, tudi za področje 

zdravja velja, da so družine prvega razreda OD v najbolj depriviranem položaju. To je še 

posebej pereče, saj je zdravstveno stanje povezano z možnostjo participacije na trgu 

delovne sile (o čemer so govorili tudi strokovnjaki na fokusnih skupinah) – v prvem razredu 

pa, kot vemo, obstaja največji delež brezposelnih v primerjavi z drugimi razredi. 

6.4.2 Socialne opore družin prejemnic OD 

Ljudje lahko v primeru različnih problemov in stisk poiščejo pomoč oz. oporo pri različnih 

osebah. Osebe, ki jih posameznik navede kot vire socialne opore, sestavljajo njegovo 

socialno omrežje in omogočajo izvajanje socialne opore. Posameznikovo socialno omrežje 

sestavljajo člani omrežja in odnosi med njimi, ki se bodisi oblikujejo na formalni ravni (v 

okviru institucij) bodisi gre za neformalne oblike socialne opore (prijatelji, sorodniki ipd.). Kot 

smo ugotovili na podlagi opravljenih intervjujev z družinami z nizkimi dohodki, velja, da se 

posamezniki (predvsem zaradi občutka stigme) raje obračajo na neformalne oblike opore; 

sicer pa drži, da skušajo težave in probleme predvsem reševati sami brez obremenjevanja 

drugih. Nekateri pa celo nimajo nikogar, ki bi jim bil pripravljen oz. zmožen  ponuditi ustrezno 

pomoč in oporo. Zato so tudi v tem pogledu prikrajšani pri razpolaganju s socialnim 

kapitalom – med sodelujočimi v intervjujih v kvalitativnem delu študije je bilo namreč nemalo 

takih oseb. Kako se kaže ranljivost na tem področju, preverjamo tudi v pričujočem delu 

naloge, s kvantitativnimi podatki. 

Metodološko sestavo omrežij opredelimo na podlagi generatorjev imen.28 Anketirance se 

prosi, da navedejo tiste osebe, na katere se obrnejo, ko potrebujejo oporo (pomoč), ali s kom 

se pogovarjajo o pomembnih zadevah. Vprašalnik o revščini in socialni izključenosti družin z 

otroki je tako v letu 2008 kot 2015 vključeval nabor vprašanj, s katerimi smo skušali ugotoviti, 

na koga se družine obrnejo, ko potrebujejo pomoč ali oporo, bodisi ko se znajdejo v stiski 

bodisi potrebujejo le nekoga, s komer bi se npr. družili ob kavi.  

V obeh raziskavah nas je zanimalo, s kom se anketiranci družijo oz. na koga se obračajo po 

pomoč, ko se znajdejo v stiski ali potrebujejo praktično obliko pomoči. Za pridobitev članov 

omrežij posamezne vrste opore smo uporabili šest generatorjev imen, ki so merili pet vrst 

socialne opore: druženje, emocionalno oporo, materialno oporo (manjšo materialno oporo in 

posebno vrsto materialne opore: finančno oporo), oporo v primeru bolezni in oporo v obliki 

varstva otrok.29  

                                                           
28 Generator imen je vprašanje, s katerim pridobimo imena članov omrežja. 
29 Vrste socialne opore: 1) druženje: Ljudje se običajno družijo z drugimi ljudmi, se na primer obiščejo, gredo 

skupaj na izlet ali na kavo in podobno. Kdo so ljudje, s katerimi se vi običajno družite? Pri generatorju imen, 
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V nadaljevanju poglavja so na začetku predstavljene ugotovitve iz leta 2008 v primerjavi z 

ugotovitvami iz leta 2015, temu sledi predstavitev strukture omrežij socialne opore družin 

prejemnic OD (kdo nudi posamezne vrste pomoči in opore). 

6.4.2.1 Primerjava stanja danes z ugotovitvami iz leta 2008 

Ugotovitve iz leta 2008 kažejo, da se odrasle osebe iz družin prejemnic OD v povprečju 

družijo z nekaj več kot štirimi osebami (AS = 4,2 osebe), nekoliko manj oseb za druženje 

navajajo osebe iz nižjih razredov OD, vendar razlike v primerjavi z anketiranci iz višjih 

razredov niso statistično značilne. Anketiranci se največ družijo s prijatelji, ti pa obsegajo 

večji delež pri anketirancih iz petega kot pri anketirancih iz prvega razreda OD, ki imajo v 

primerjavi s petim razredom v svojih omrežjih nekoliko več drugih sorodnikov ter bratov in/ali 

sester. 

O pomembnih osebnih stvareh so se anketiranci v letu 2008 ne glede na dohodkovni položaj 

v povprečju lahko pogovorili z nekaj manj kot dvema osebama (AS = 1,9 osebe). 

Najpomembnejša vira emocionalne opore sta partner in prijatelj, pri anketirancih iz prvega 

razreda OD tudi drug sorodniki, pri vlagateljih petega razreda OD pa še starši. Anketirance 

smo tudi povprašali, ali se za pogovor kdaj obrnejo tudi na institucijo ali drugo vrsto 

organizirane pomoči. Takih je dobrih 7 % anketirancev, med institucijami, na katere se 

obračajo, pa navajajo CSD, psihologa in psihiatra, cerkev in duhovnika, Karitas, patronažno 

službo.  

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, se v povprečju 

obrnejo po pomoč na nekaj več kot dve osebi (AS =2,2). Statistično značilnih razlik v 

povprečni velikosti omrežja med anketiranci iz posameznih razredov OD ni, v povprečju pa 

anketiranci iz petega razreda OD navajajo nekoliko več oseb kot anketiranci iz prvega 

                                                                                                                                                                                     
uporabljenem v letu 2008: »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?«, smo zamenjali besedo »na 

večerjo« z  besedo »na kavo«, saj predvidevamo, da je druženje ob kavi pogostejše kot druženje ob večerji; 2) 

emocionalna opora: Pogosto se ljudje o pomembnih osebnih stvareh pogovorijo z drugimi ljudmi, npr. kadar se s 

kom sprejo, imajo težave zaradi pomembnih stvari v življenju (zaposlitev, družina, zdravje ...) in podobno. S kom 

se običajno vi pogovarjate o osebnih stvareh, ki so za vas pomembne? Naštejte imena teh oseb; 3) opora v 

primeru bolezni: 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?; 4) manjša materialna opora: Včasih si ljudje od drugih ljudi sposodijo kakšno stvar, na primer 

kakšno orodje, ali prosijo za pomoč pri manjših hišnih opravilih (npr. lažjih gospodinjskih opravilih). Kdo so ljudje, 

ki jih običajno prosite za to vrsto pomoči?; 5) opora v obliki varstva otrok: Na katere osebe se običajno obrnete, 

kadar potrebujete občasno varstvo za svojega otroka?; 6) finančna opora: Recimo, da bi se znašli v situaciji, ko bi 

potrebovali večjo vsoto denarja, ki pa je sami trenutno ne bi imeli na voljo, na primer znesek, ki presega mesečni 

prihodek vaše družine. Na koga bi se obrnili, da vam posodi denar (na osebo, in ne na institucijo, kot je na primer 

banka)? 
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razreda OD. Najpomembnejša oseba pri nudenju takšne opore je partner oz. partnerica, 

sledijo pa še starši, otroci in prijatelji. 

Za izposojo orodja ali kadar potrebujejo pomoč pri manjših hišnih opravilih, se anketiranci v 

povprečju obračajo na dobri dve osebi (AS = 2,1). Najpogostejši vir takšne opore so sosedje, 

prijatelji in starši. Tako v velikosti kot sestavi omrežja manjše materialne pomoči ni statistično 

značilnih razlik med anketiranci iz posameznih razredov OD.  

Kadar anketiranci potrebujejo občasno varstvo za svojega otroka, se lahko v povprečju 

obrnejo na 1,8 osebe, to pa so večinoma starši in drugi sorodniki. Tudi tu ni statistično 

značilnih razlik v velikosti in sestavi omrežja med anketiranci iz posameznih razredov OD. 

V primeru, ko bi anketiranci potrebovali večjo vsoto denarja, bi se v povprečju lahko obrnili 

na 1,7 osebe. Takšno pomoč bi dobili večinoma od staršev, drugih sorodnikov ter bratov 

in/ali sester. Omenjeni viri pomoči sestavljajo kar tri četrtine članov omrežij takšne opore.  

V letu 2015 smo prav tako merili omenjene vrste socialne opore anketirancev. Kot že rečeno, 

smo nekoliko spremenili le generator imen, ki se nanaša na druženje. Pri navedbi imen 

članov omrežja so anketiranci navedli vrsto odnosa z osebo, ki so jo imenovali (npr. prijatelj, 

partner, starši, brat, sestra, sodelavec itd.), spol te osebe in geografsko oddaljenost od 

prejemnika opore. Po generatorju imen za emocionalno oporo je sledilo še vprašanje, ali se 

za takšno pomoč kdaj obrnejo na kakšno institucijo ali drugo vrsto organizirane pomoči.  

 

Anketiranci, odrasli člani družin prejemnic OD od prvega do petega razreda, se v povprečju 

družijo z 2,4 osebe (maksimalno število oseb, s katerimi se družijo, je 9), po emocionalno 

oporo in oporo v primeru bolezni se obrnejo na 1,7 osebe (največ pa na 7 oseb), za izposojo 

manjših stvari oz. pomoč pri manjših hišnih opravilih v povprečju obrnejo na 1,5 osebe 

(največ pa na 5 oseb), za varstvo otrok se lahko v povprečju obrnejo na 1,6 osebe (največ pa 

na 6 oseb), za izposojo večje količine denarja pa se anketiranci v povprečju lahko obrnejo na 

1,3 osebe (največ pa na 7 oseb). Razlike v velikosti posameznih vrst omrežij socialne opore 

med anketiranci iz posameznih razredov OD niso velike in tudi ne statistično značilne. 

Opažamo pa kar precejšnje razlike v primerjavi z letom 2008, ko so se anketiranci v 

povprečju obračali na več oseb, pa tudi maksimalno število oseb je bilo večje kot v 

letu 2015.  

 

Ugotavljamo, da med družinami prejemnicami OD prvega do petega razreda ne glede na 

dohodkovni položaj ni razlik v povprečni velikosti posameznega omrežja. Povedano drugače, 

družine prejemnice OD (prvi do vključno peti razred OD) se ne glede na dohodkovni položaj 

v povprečju družijo z nekaj več kot dvema osebama, o pomembnih stvareh se običajno 
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pogovorijo z nekaj manj kot dvema osebama, če si želijo sposoditi kakšno manjšo stvar ali 

potrebujejo pomoč pri manjših hišnih popravilih, se lahko obrnejo na 1,5 osebe, za občasno 

varstvo otrok lahko zaprosijo 1,6 osebe, večjo količino denarja pa si lahko sposodijo od nekaj 

več kot 1 osebe. 

 

Med anketiranci pa so tudi taki, ki pri posameznih vrstah opore niso navedli nobene osebe. 

Delež teh je razumljivo največji pri izposoji večje količine denarja, sledita varstvo otrok ter 

manjša materialna opora. Kar 43 %  anketirancev ni navedlo nobene osebe, ki bi jo lahko 

prosili za izposojo večje količine denarja (znesek, ki presega mesečni prihodek 

anketirančeve družine). To lahko pojasnimo z različnimi razlogi: tako literatura na tem 

področju kot tudi podatki podobnih raziskav kažejo, da se posamezniki po oporo, ki zahteva 

večji angažma ponudnika opore (v smislu časa, materialnih sredstev, fizičnega napora ipd.), 

praviloma obračajo na osebe, pri katerih obstaja realna možnost recipročnosti na dolgi rok, to 

pa so predvsem sorodniki. Drug razlog, ki je povezan s prvim, pa izhaja iz številnih dokazov, 

da je izmenjava opore v težkih ekonomskih okoliščinah omejena (predvsem bližnji sorodniki 

so pogosto v podobnem ekonomskem položaju kot oseba, ki potrebuje pomoč) in zelo 

odvisna od tega, ali je prejemnik prejeto oporo zmožen povrniti (Finch 1989). 

Slika 6.31: Delež anketirancev, ki niso navedli nobene osebe pri posameznih vrstah socialne 

opore 

 
 

Podatki kažejo, da četrtina anketirancev ni navedla nobene osebe, na katero bi se lahko 

obrnila za varstvo otrok. Visok delež si lahko deloma razlagamo s tem, da so med 
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anketiranimi družinami tudi take, ki zaradi (višje) starosti otrok ne potrebujejo več občasnega 

varstva. 

Če podatke primerjamo s tistimi iz leta 2008, ugotovimo, da se je v letu 2015 delež 

anketirancev, ki niso navedli nobene osebe, na katero bi se lahko obrnili po pomoč in oporo, 

zvišal pri naslednjih vrstah opore: pri druženju je bilo v letu 2008 takih anketirancev 7,4 %, pri 

emocionalni opori 5,5 %, pri manjši materialni opori 13,8 % in pri finančni opori 27,3 %. Delež 

anketirancev, ki niso navedli nobenega ponudnika opore, pa se je znižal pri opori v primeru 

bolezni (v letu 2008 je bilo takih anketirancev 5,5 %) in opori v obliki varstva otrok (v letu 

2008 je bilo takih anketirancev 36,7 %). Najvišja razlika v primerjavi med letoma 2008 in 

2015 se kaže v deležu anketirancev, ki niso navedli nobene osebe, na katero bi se 

lahko obrnili v primeru, ko bi potrebovali večjo vsoto denarja: v letu 2008 je bilo takih 

oseb oz. družin dobra četrtina, v letu 2015 pa že dobrih 43 %. Eden izmed dejavnikov, ki 

bi lahko vplival na tak porast, je gospodarska kriza, ki ni prizadela le najbolj ranljivih skupin 

prebivalcev, temveč je povzročila poslabšanje socialnega položaja tudi srednjih slojev, še 

posebej nižjih srednjih slojev (tik nad mejo cenzusov za dodelitev pravic iz javnih sredstev). 

Kot ugotavljamo tudi v nadaljevanju, se posamezniki in družine v Sloveniji po pomoč in oporo 

večinoma obračajo na svoje sorodstvo, v primeru finančne pomoči pa predvsem na bližnje 

sorodstvo, ki pa je po navadi v podobnem ekonomskem položaju kot prosilci in njihove 

družine. Za dobrih 43 % družin prejemnic OD od prvega do petega dohodkovnega razreda 

se torej pokaže, da si večje količine denarja ne morejo sposoditi od svojih neformalnih virov 

pomoči.  

6.4.2.2 Ponudniki posameznih vrst opore 

Anketiranci se največ družijo s prijatelji, manj pa tudi z brati in/ali sestrami ter tudi s 

partnerjem. Družijo se večinoma z ljudmi, ki so od njih oddaljeni manj kot 30 minut. Ker je 

med anketiranci več žensk kot moških, predvidevamo, da je to razlog, zakaj med  

posameznimi ponudnicami te opore prevladujejo ženske. Podatki raziskave iz leta 2002 

(Novak idr. 2002), ki je bila opravljena na reprezentativnem vzorcu odraslih prebivalcev 

Slovenije, namreč kažejo, da se moški večinoma družijo z moškimi (prijatelji) in ženske z 

ženskami (prijateljicami). 

Preglednica 6.12: Glavni viri (ponudniki) neformalnega druženja, oddaljenost virov opore od 

prejemnika opore in spolna struktura ponudnikov opore 

 Druženje (%) 

Glavni viri opore (delež oseb v omrežju) prijatelj (45,9)  

brat/sestra (13,7)  

partner (11,1)  
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 Druženje (%) 

Geografska oddaljenost virov opore (delež 

oseb v omrežju) 

15 minut ali manj (59,4) 

15 do 30 minut (18,5) 

Spolna struktura virov opore moški (29,4) 

ženske (70,6) 

 

Med anketiranci iz posameznih razredov OD ne ugotavljamo večjih razlik v strukturi omrežja, 

so pa opazne nekatere posebnosti, in sicer se anketiranci iz drugega razreda OD v manjši 

meri kot anketiranci iz drugih razredov obračajo na partnerja (partnerji predstavljajo le 4,9 % 

»družabnikov«), več kot drugi pa na sosede (10,8 %, pri drugih ta delež znaša od 1,8 % do 

4,3 %). 

V spodnji preglednici predstavljamo glavne vire opore, ki zahtevajo nekoliko večjo 

angažiranost ponudnika pomoči (v smislu časa, materialnih sredstev ali fizičnega napora), in 

sicer emocionalne opore, finančne opore in opore v obliki varstva otrok. 

Preglednica 6.13: Glavni viri emocionalne opore, finančne opore in varstva otrok, oddaljenost 

virov opore od prejemnika in spolna struktura ponudnikov opore 

 
Emocionalna opora 

(%) 

Finančna opora  

(%) 

Varstvo otrok  

(%) 

Glavni viri  

(delež oseb v omrežju) 

partner (41,3) 

prijatelj (23,9) 

starši (15,1) 

starši (47,8) 

brat/sestra (20,4) 

drug sorodnik 

(20,1) 

starši (49,9) 

drug sorodnik 

(26,5) 

Geografska oddaljenost 

virov opore  

(delež oseb v omrežju) 

isto gospodinj. 

(41,2) 

15 min ali manj 

(35,6) 

15 min ali manj 

(59,9) 

ura in več (13,6) 

15 min ali manj 

(63,4) 

isto gospodinj. 

(19,8) 

Spolna struktura virov 

opore 

moški (38,5) 

ženske (61,5) 

moški  (49,7) 

ženske (50,3) 

moški  (22,1) 

ženske (77,9) 

 

Anketiranci se po emocionalno oporo največ obračajo na partnerja (ki predstavlja dobrih 41 

% vseh članov omrežja), sledijo pa mu prijatelji in starši. Gre za osebe, ki bodisi živijo v istem 

gospodinjstvu bodisi živijo zelo blizu anketiranca. V omrežju emocionalne opore prevladujejo 

ženske, kar v določeni meri lahko pripišemo večjemu deležu anketirank. Bolj pa lahko ta 

podatek povežemo z ugotovitvami raziskave iz leta 2002 (Novak idr. 2002), ki kažejo, da v 

Sloveniji ženske pogosteje ponudijo emocionalno oporo tako odraslim ženskam kot moškim. 

Ženskam takšno oporo večinoma ponudijo prijateljice, moškim pa večinoma partnerice. 

Podobno se kaže tudi pri anketirancih v naši raziskavi, kjer se kot pomemben vir opore 

izkažejo tudi bratje oz. sestre. 

Tudi pri emocionalni opori se kaže nekaj manjših razlik med anketiranci iz posameznih 

razredov OD. Tako pri anketirancih iz drugega razreda bratje in sestre predstavljajo višji 
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delež kot starši, anketirancem iz tretjega razreda OD pa starši predstavljajo kar 21 % 

ponudnikov emocionalne opore.  

V primeru, da bi si morali izposoditi večjo količine denarja, bi se anketiranci obrnili večinoma 

na starše (slednji predstavljajo slabih 48 % potencialnih ponudnikov finančne opore), po 

dobrih 20 % pa v omrežjih finančne opore anketirancev predstavljajo bratje in/ali sestre ter 

drugi sorodniki. Med ponudniki finančne opore nekoliko večji delež predstavljajo ženske, 

glede na geografsko oddaljenost pa tisti, ki so od anketirancev oddaljeni manj kot 15 minut. 

Ugotovitve so podobne tistim iz leta 2002, ki se nanašajo na celotno odraslo populacijo v 

Sloveniji (Novak idr. 2002). 

Odrasli prebivalci Slovenije si večjo vsoto denarja večinoma izposodijo od moških, predvsem 

od prijateljev, staršev in bratov. Partnerji niso pogost vir finančne opore, prav tako tudi ne 

osebe, s katerimi prejemniki opore živijo, izjema je le izmenjava finančne opore med starši in 

otroki (Dremelj 2007). Razlika v letu 2015 se kaže v precej nizkem deležu prijateljev kot 

potencialnih virov socialne opore. 

Če pogledamo anketirance po različnih dohodkovnih razredih, v strukturi omrežij finančne 

opore ne ugotovimo pomembnih razlik. Ugotavljamo le, da starši predstavljajo dobro polovico 

ponudnikov finančne opore anketirancem v drugem razredu, anketiranci iz tretjega in 

četrtega razreda OD pa imajo v svojih omrežjih finančne opore v primerjavi z anketiranci iz 

drugih razredov nekoliko nižji delež prijateljev (4 % tretji razred; 4,3 % četrti razred, preostali 

razredi od 7,9 % do 11 %). 

Za varstvo otrok se anketiranci najpogosteje obrnejo na starše (slednji prestavljajo slabo 

polovico med ponudniki takšne pomoči) in druge sorodnike. Med ponudniki prevladujejo 

ženske, to so večinoma babice (mame in tašče anketirancev), ki živijo zelo blizu ali pa celo v 

istem gospodinjstvu. Glede na ponudnike takšne pomoči nekoliko izstopajo anketiranci iz 

prvega razreda OD, kjer so med pomembnimi ponudniki te opore prijatelji (slabih 12 %, pri 

drugih razredih največ slabih 6 %), pa tudi partner (10,5 %, pri drugih manj kot 7,5 %).  

Ugotovitve glede glavnih »varuhinj otrok« so skladne s predhodnimi raziskavami (2002, 

2008) in kažejo na to, da za gospodinjstvo in družino v Sloveniji na splošno več časa 

porabijo ženske. Med opravili znotraj družine in gospodinjstva kot predvsem »ženska« 

opravila izstopajo priprava hrane, izdelava oblek in skrb zanje ter skrb za otroke (lastne ali 

vnuke) (Dremelj, 2007).  

Kot zadnje prikazujemo še dve vrsti socialne opore, ki bi jih lahko opredelili tudi kot posebne 

oblike praktične pomoči.  Prva je sposoja manjših stvari (orodje) ali pomoč pri manjših 

opravilih, druga pa praktična pomoč v obliki nakupov v trgovini ali lekarni v primeru bolezni.  
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Največji delež ponudnikov manjše materialne pomoči predstavljajo starši, sledijo pa sosedi, 

drugi sorodniki in partner. Precejšen delež med viri takšne pomoči predstavljajo tudi prijatelji 

(od 11,2 % do 17,7 %), razen pri anketirancih iz tretjega dohodkovnega razreda, v katerem 

delež prijateljev v omrežju znaša le slabih 7 %. Glavni ponudniki manjše materialne pomoči 

so moški (dobri dve tretjini ponudnikov), glede na geografsko oddaljenost pa osebe, ki živijo 

blizu (manj kot 15 minut stran), in tisti, ki živijo v istem gospodinjstvu. Geografska bližina se 

tu kaže kot pomemben dejavnik pri nudenju pomoči, o čemer priča visok delež sosedov, ki 

nudijo to vrsto pomoči. 

Moški so v Sloveniji tisti, ki se pretežno in v večji meri ukvarjajo z gradnjo in popravili (glej 

Dremelj 2007), podatki o omrežjih socialne opore (tako iz leta 2002 kot tudi iz leta 2008; glej 

Novak idr. 2002 in Črnak Meglič idr. 2009) pa temu pritrjujejo in kažejo, da so moški tudi tisti, 

ki večinoma priskočijo na pomoč pri manjših hišnih ali stanovanjskih popravilih. Medtem ko 

se kot najpomembnejši viri opore v letu 2002 in 2008 izkažejo prijatelji, sosedje in drugi 

sorodniki oz. starši, pa so v letu 2015 najpomembnejši vir takšne opore starši, sosedje in 

drugi sorodniki. Prijatelji so po deležu, ki ga predstavljajo v omrežjih manjše materialne 

opore, šele na petem mestu (tudi za partnerjem). Vendar pa, ko pogledamo deleže 

ponudnikov manjše materialne opore po posameznih razredih OD, ugotovimo dva vzorca. 

Vrstni red ponudnikov opore (glede na delež, ki ga zasedajo v omrežjih) pri drugem, tretjem 

in petem razredu je enak kot v primeru, ko gledamo vse anketirance skupaj. Anketiranci iz 

prvega in četrtega razreda pa se v tem vrstnem redu nekoliko razlikujejo, saj so mesta 

sosedov in prijateljev zamenjana (slednji so na drugem mestu, takoj za starši).  

Preglednica 6.14: Glavni viri praktične opore (manjša materialna opora, opora v primeru 

bolezni), oddaljenost virov opore od prejemnika in spolna struktura ponudnikov opore 

 Manjša materialna opora  

(%) 

Opora v primeru bolezni 

(%) 

Glavni viri  

(delež oseb v omrežju) 

starši (26,9) 

sosed (17,0) 

drug sorodnik (16,6) 

partner (15,8) 

partner (44,7) 

starši (22,6) 

Geografska oddaljenost virov opore  

(delež oseb v omrežju) 

15 min ali manj (63,4) 

isto gospodinjstvo  (19,8) 

isto gospodinjstvo 

(57,6) 

15 min ali manj (35,4) 

Spolna struktura virov opore moški (67,5) 

ženske (32,5) 

moški (49,7) 

ženske (50,3) 

 

V primeru bolezni pa se anketiranci na pomoč (na primer v obliki nakupa v trgovini ali lekarni) 

največkrat obrnejo na partnerja ter na starše. Tudi tu se geografska bližina pokaže kot 

pomemben dejavnik nudenja pomoči. Delež moških in žensk v omrežjih takšne opore pa je v 

primerjavi z drugimi omrežji najbolj enakomeren (skoraj izenačen).  
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Ugotovitve iz leta 2008 so bile podobne, podatki na reprezentativnem vzorcu odraslih 

prebivalcev Slovenije (leto 2002) pa so tudi pokazali, da v primeru bolezni moškim dajejo 

oporo partnerice in mame, ženskam pa takšno oporo poleg partnerja nudijo še otroci 

(predvsem hčerke), matere in prijateljice.  

Ena od pomembnih ugotovitev je, da imajo anketiranci v svojih omrežjih socialne opore zelo 

visok delež sorodnikov, predvsem pri oporah, ki zahtevajo velik angažma ponudnika opore 

(glej spodnjo sliko). Ta značilnost omrežij socialne opore prebivalcev Slovenije se je izkazala 

že v prejšnjih raziskavah.  

Slika 6.32: Delež sorodnikov – ponudnikov posameznih vrst socialne opore 

 

Posamezniki in družine v Sloveniji se po oporo in pomoč večinoma obračajo na 

sorodstvo, kar kažejo ugotovitve raziskave iz leta 2008 kot tudi ugotovitve intervjujev 

pričujoče študije. Sorodstvo lahko še vedno štejemo za enega izmed tradicionalnih 

zaščitnih okvirov posameznika, saj se posameznik, ko se znajde v stiski (čustveni, 

zdravstveni, materialni ali finančni), po pomoč in oporo praviloma obrne nanj. Na to nam 

kaže tudi podatek o nizkem deležu oseb, ki se po oporo in pomoč obrnejo na formalne vire 

pomoči. V letu 2015 bi se za pogovor o pomembnih stvareh na organizirano vrsto pomoči, 

kot so npr. CSD, psiholog, nevladna organizacija ipd., obrnilo dobrih 12 % anketirancev, kar 
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je sicer več kot v letih 2002 in 2008, ko je bilo takih anketirancev 6 % oz. 7,4 %. Drugi 

neformalni viri opore in pomoči (nesorodniki) so bolj vidni pri nudenju »preprostejših« oblik 

pomoči (manjših praktične pomoči) in pri druženju. Kot pravi Giddens (1991), se ti odnosi 

precej razlikujejo od sorodniških, saj ne temeljijo na medsebojnih dolžnostih in 

odgovornostih, temveč vsaj na delni recipročnosti oz. določeni meri zadovoljitve obeh 

vpletenih strani.  

Ugotavljamo, da nizek delež anketirancev, ki se po pomoč in oporo obračajo na formalne vire 

pomoči, lahko pomeni tudi veliko obremenjenost neformalnih virov pomoči, še posebej 

sorodnikov. To je še posebej problematično za nekatere skupine prebivalstva, med njimi tudi 

posameznike, ki živijo v enostarševskih družinah, in družine z nizkimi prihodki, ki imajo iz 

različnih razlogov na voljo malo družinskih članov in drugih oseb, na katere se lahko obrnejo 

po pomoč in oporo.  

Družine prejemnice OD od prvega do petega dohodkovnega razreda se v letu 2015 lahko v 

povprečju po pomoč in oporo obračajo na manj ljudi kot v letu 2008. Največja razlika se kaže 

pri druženju, kjer se je število »družabnikov« v letu 2015 zmanjšalo skoraj za polovico (s 4,2 

osebe na 2,2 osebe). V letu 2015 se je povečalo tudi število anketirancev, ki niso navedli 

nobene osebe, na katero bi se lahko obrnili po pomoč in oporo v primeru izposoje večje 

količine denarja. Tako si v letu 2015 dobrih 43 % družin prejemnic OD od prvega do petega 

dohodkovnega razreda ne more sposoditi večje vsote denarja od svojih neformalnih virov 

pomoči. Glede same strukture omrežij socialne opore se v letu 2015 pokaže, da prijatelji 

predstavljajo nižji delež potencialnih virov socialne opore kot v prej opazovanih letih. Ta 

podatek je povezan z ugotovitvijo, da se je družinam opora sorodnikov v letu 2015 še 

okrepila, kar se zlasti kaže pri oporah, ki zahtevajo velik angažma ponudnika opore 

(emocionalna opora, finančna opora, varstvo otrok in opora v primeru bolezni). Glavni 

ponudniki takšne opore pa so med sorodniki predvsem starši in partner/ica.  

6.4.3 Preživljanje prostega časa 

Analiza individualnih intervjujev s starši z nizkimi dohodki je pokazala, da so ti precej 

finančno omejeni pri odločitvah, kako preživljati prosti čas. To velja tako za počitnikovanje 

celotne družine kot tudi za vsakodnevne prostočasne dejavnosti. Med najpogosteje 

omenjenimi dejavnostmi, ki so jim v okviru omejenih finančnih zmožnosti dosegljive, so tako 

navajali predvsem sprehode z družino in obiskovanje sorodnikov. Njihov pogled na to 

področje življenja družin z otroki bomo v tem delu preverili še s kvantitativnimi podatki. 

Obenem nas na ravni ugotavljanja aktivne oz. pasivne narave posamezne prostočasne 

dejavnosti zanima še način preživljanja prostega časa v povezavi z dohodkovnim statusom, 
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saj je bila pasivnost kot eden pomembnejših elementov revščine pogosto omenjena v 

kvalitativnem delu študije. 

Kakovost preživljanja prostega časa oseb prejemnic OD do vključno petega dohodkovnega 

razreda in njihovih otrok smo merili z različnimi kazalniki: oceno kakovosti preživljanja 

prostega časa, pogostostjo izvajanja prostočasnih dejavnosti, zmožnostjo privoščiti si 

počitnice oz. počitnice privoščiti vsaj otrokom ter pogostostjo izvajanja prostočasnih 

dejavnosti otrok. Večina kazalnikov se v letu 2015 v primerjavi z letom 2008 z vidika vsebine 

ni spremenila, tako da v nadaljevanju najprej predstavljamo podatke z vidika primerjave v 

obeh časovnih točkah, nato pa podrobneje predstavimo rezultate za leto 2015.  

6.4.3.1 Primerjava kakovosti preživljanja prostega časa v obeh časovnih točkah 

izvedbe raziskave (primerjava med letoma 2008 in 2015) 

Podatki predvsem kažejo, da so prostočasne dejavnosti oseb prejemnic OD do vključno 

petega dohodkovnega razreda tako v letu 2008 kot 2015 bolj eksplicitno vezane na 

gospodinjstvo in dom, redkeje so to zunanje dejavnosti, ločene od gospodinjstva. 

Najpogosteje tako opravljajo gospodinjska dela, gledajo TV, poslušajo radio ali počivajo, 

skrbijo za otroke ter se zabavajo in družijo; redkeje se dodatno izobražujejo in usposabljajo, 

kulturno udejstvujejo, delajo prostovoljsko ali se ukvarjajo s športom.  

Iz primerjalnih podatkov ugotavljamo, da je kakovost preživljanja prostega časa odraslih 

v letu 2015 v primerjavi z letom 2008 nekoliko višja, kar hkrati potrjujejo objektivni in tudi 

subjektivni kazalniki. Anketiranci preživljanje prostega časa v letu 2015 v primerjavi z letom 

2008 zaznavajo kot bolj kakovostno (3,20;30 v letu 2008 pa 2,97), vendar pa splošna 

kakovost ostaja povprečna in ni zelo visoka. Občutno je upadel delež tistih, ki svoj prosti čas 

ocenjujejo kot nekakovosten ali ne preveč kakovosten, in sicer za kar 10,6 odstotne točke (s 

26,7 % na 16,1 %). 

Pozitivno spremembo pri obeh časovnih točkah potrjujejo tudi  dejavnosti, o katerih poročajo 

anketiranci, vendar ne pri vseh merjenih kazalnikih. V letu 2015 se jih v primerjavi z letom 

2008 večji delež kulturno udejstvuje (34,2 % oz. 25,0 %), več se jih izobražuje in 

usposablja (28,2 % oz. 21,1 %), več je športno aktivnih (45,9 % oz. 39,3 %), več se jih 

tudi druži in zabava (81,3 % oz. 74,9 %). Ugotavljamo, da je preživljanje prostega časa 

odraslih v letu 2015 v primerjavi z letom 2008 aktivnejše. Izjemi kazalnikov aktivnosti sta 

delo na vrtu in predvsem opravljanje prostovoljskega dela ter pomoč drugim.   

                                                           
30 Kazalnik je merjen na lestvici 1 – nekakovostno, 2 – ne preveč kakovostno, 3 – srednje kakovostno, 4 – 

kakovostno, 5 – zelo kakovostno. 
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Analiza drugih kazalnikov preživljanja prostega časa kaže na dve veliki spremembi pri hobijih 

in branju ter skrbi za otroke. Podatki kažejo, da anketiranci veliko več skrbijo za otroke (99,6 

% oz. 79,9 %) in se ukvarjajo s hobiji oz. branjem (62,9 % oz. 23,9 %), vendar je pri obeh 

kazalnikih treba upoštevati metodološko spremembo vprašanja (glej spodnjo sliko), ki je 

najverjetneje izrazito vplivala na rezultate. Nekoliko višji je tudi odstotek oseb, ki opravljajo 

gospodinjska dela (94,4 % oz. 90,1 %), medtem ko pri gledanju TV in poslušanju radia ni 

razlik. 

Slika 6.33: Primerjava prostočasnih dejavnosti v letih 2008 in 2015 (% odgovorov »da«) 

 
* V letu 2008 je bil kazalnik definiran kot varstvo otrok, igranje z njimi in pomoč pri šolskih obveznostih. 

** V letu 2008 je bil kazalnik definiran kot drugi hobiji. 

 

Da je položaj v letu 2015 ugodnejši, kaže tudi to, da si več družin lahko privošči enotedenske 

letne počitnice (66,9 % oz. 61,0 %); prav anketiranci v večji meri ocenjujejo, da skupaj z 

družino preživijo dovolj časa (75,3 % oz. 64,4 %). 

Odrasli so na nekaterih ključnih področjih preživljanja prostega časa (npr. izobraževanje, 

kulturno udejstvovanje, šport) v primerjavi z letom 2008 torej aktivnejši, pri njihovih odgovorih 

glede preživljanja prostega časa otrok pa večinoma ne opažamo izrazitejših sprememb. V 

letu 2015 se otroci po njihovi oceni več kulturno udejstvujejo (47,7 % oz. 43,8 %), manj pa so 

aktivni na področju prostovoljstva in pomoči drugim (13,1 % oz. 23,3  %); preseneča, da tudi 

manj  deskajo po spletu (52,7 % oz. 56,2 %). Kot je razvidno iz spodnje slike, je razlika pri 
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deležu tistih, ki se ukvarjajo s hobiji ali berejo, zelo izrazita (63,1 % oz. 39,7 %), vendar tudi v 

primeru otrok velja metodološka opomba o spremembi vprašanja, ki je najverjetneje vzrok za  

to razliko.  

Slika 6.34: Primerjava prostočasnih dejavnosti otrok (po oceni staršev) v letih 2008 in 2015 

(% odgovorov »da«) 

 
* Podatek ni bil vključen v raziskavo 2008. 

** V letu 2008 je bil kazalnik definiran kot drugi hobiji. 

 

Za leto 2015 tudi opazimo, da se odgovori staršev ne ujemajo vedno z odgovori otrok; pri 

tistih kazalnikih, ki so bili skupni obema ciljnima skupinama (zabava in druženje, kulturno 

udejstvovanje, športne aktivnosti, prostovoljsko delo in pomoč drugim), ugotavljamo, da so 

starši močno podcenili dejavnosti otrok; le za 13,1 % otrok so namreč navedli, da delajo 

prostovoljsko ali pomagajo drugim; po drugi strani pa o tej dejavnosti poroča kar 44,3 % 

vprašanih otrok, kot bomo videli v nadaljevanju v poglavju, v katerem prikazujemo analizo 

njihovih odgovorov. Podobno velja tudi pri kulturnem udejstvovanju (65,4 % oz. 47,7 %), 

športnih aktivnostih (81,2 % oz. 68,3 %) in zabavi in druženju (93,4 % oz. 85,0 %). 

6.4.3.2 Stanje v letu 2015 

Podatki kažejo, da prejemniki OD do vključno petega dohodkovnega razreda preživljanje 

svojega prostega časa v povprečju ocenjujejo kot srednje kakovostno (3,20), vendar pa 
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kakovosten, razmeroma nizek (16,2 %). Pri tem poudarjamo, da so v boljšem položaju 

prejemniki OD, ki so v tretjem ali petem dohodkovnem razredu, slabše pa gre predvsem 

tistim, ki so v prvem dohodkovnem razredu, kar je očitno povezano z njihovim slabšim 

dohodkovnim položajem (v nekaterih primerih pa tudi tistim, ki so v drugem ali četrtem 

razredu). 

Manj ugoden položaj odraslih prvega dohodkovnega razreda OD se kaže v naslednjih 

elementih: 

- subjektivna ocena kakovosti preživljanja prostega časa: dobra četrtina (26,7 %) 

jih meni, da prosti čas preživljajo nekakovostno ali ne preveč kakovostno; v petem 

dohodkovnem razredu je takih 13,6 %, 

Slika 6.35: Delež anketirancev, ki preživljanje prostega časa ocenjujejo kot manj 

kakovostno, po dohodkovnih razredih OD 

 

- izobraževanje in usposabljanje: le petina (20,9 %) se jih dodatno izobražuje ali 

usposablja; v petem dohodkovnem razredu dobra tretjina (35,9 %), 

- druženje in zabava: dobra četrtina (26,4 %) jih navaja, da se ne družijo niti ne  

zabavajo; v petem razredu 14,0 %, 

- hobiji in branje: dobra polovica (51,1 %) se ne ukvarja s hobiji oz. ne bere; v petem 

razredu slaba tretjina (31,2 %), 

- kulturno udejstvovanje: kulturno se udejstvuje le vsak šesti (16,7 %); v petem 

razredu skoraj vsak drugi (42,6 %), 

- kulturno udejstvovanje otrok: odrasli le za četrtino otrok (25,3 %) navajajo, da se 

kulturno udejstvujejo; v petem razredu za dobro polovico (55,8 %), 

- ukvarjanje s športom: slaba tretjina (31,9 %) se jih ukvarja s športom; v petem 

razredu dobra polovica (56,7 %), 
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- ukvarjanje s športom otrok: odrasli za dobro polovico (54,4 %) ocenjujejo, da so 

športno aktivni; v petem razredu za tri četrtine (76,6 %), 

- delo na vrtu: 42,9 % jih ob prostem času dela na vrtu; v petem razredu skoraj dve 

tretjini (64,9 %), 

Slika 6.36: Izbrane prostočasne aktivnosti oseb prejemnic OD po dohodkovnih razredih 

(% odgovorov»da«) 

 

- izrazito slab položaj se kaže pri možnosti enotedenskih letnih počitnic, kar se ujema z 

opažanji intervjujev s starši; te si v prvem dohodkovnem razredu lahko privošči le 

dobra tretjina anketirancev (37,8 %), v petem pa 84,0 %, 

- možnost enotedenskih letnih počitnic otrok je pri anketirancih prvega (in tudi 

drugega) razreda izrazito nižja kot pri drugih (npr. 56,2 % v prvem in 90,1 % v petem 

razredu). 
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Slika 6.37: Druge izbrane prostočasne dejavnosti anketiranih po dohodkovnih razredih OD 

(% odgovorov»da«) 

 

V primerjavi s tretjim in petim dohodkovnim razredom OD so bolj ranljivi tudi tisti, ki so v 

četrtem (in pri nekaterih kategorijah tudi drugem) dohodkovnem razredu, kar se kaže 

na naslednjih področjih: 

- delo na vrtu: dobra polovica jih dela na vrtu (55,7 %); v petem razredu skoraj dve 

tretjini (64,9 %), 

- usposabljanje in izobraževanje: izobražuje se jih dobra četrtina (27,6 %); v petem 

razredu dobra tretjina (35,9 %), 

- zabava in druženje: tri četrtine (75,9 %) se jih zabava in druži; v petem razredu 83,0 

%, 

- športne aktivnosti: s športom se jih ukvarja 44,3 %; v petem razredu 56,7 %, 

- hobiji in branje; s hobiji in branjem se ukvarja 63,2 % vprašanih; v petem razredu 

68,8 %; v tretjem razredu pa 71,6 %, 

- preživljanje prostega časa z družino: največji delež (31,0 %) jih meni, da z družino 

preživijo premalo časa; v prvem razredu 14,6 %. 

V splošnem ugotavljamo, da se je kakovost preživljanja prostega časa anketirancev v 

primerjavi z letom 2008 nekoliko izboljšala. Zaradi slabših kazalnikov gospodarske situacije 

in predvsem v povezavi s povečanjem brezposelnosti smo predvideli, da bo v tem obdobju 

upadla. Nasprotno pa se je v letu 2015 dvignilo splošno zadovoljstvo s kakovostjo 

preživljanja prostega časa; več anketirancev poroča, da se kulturno udejstvujejo, 

izobražujejo, usposabljajo, družijo in zabavajo ter da so športno bolj aktivni, prav tako pa 

ugotavljamo, da je preživljanje prostega časa postalo aktivnejše v primerjavi z letom 2008. 

Vendar pa se pozitivna slika ne kaže pri vseh kazalnikih; upadla je npr. prostovoljska 

aktivnost (z 29,5 % v letu 2008 na 19,5 % v letu 2015), kar je zanimivo in nepričakovano 

predvsem v luči spremenjene zakonodaje v letu 2014,31 ki za prostovoljsko delo za 

                                                           
31 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialnovarstvenih prejemkih (ZSVarPre-C). 
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prejemnike DSP predvideva dodatek za delovno aktivnost, in je navzkriž tudi z mnenji stroke 

iz fokusnih skupin, ki kot posledico sprejete zakonodaje opažajo vedno večjo vključenost v 

prostovoljske dejavnosti. 

Upoštevaje skupino anketiranih, ki živijo z najnižjimi dohodki, kvantitativni podatki pritrjujejo 

ugotovitvam intervjujev: ti so v primerjavi z drugimi bolj omejeni pri kakovostnem preživljanju 

prostega časa. Še posebej je to očitno pri aktivnejšem preživljanju prostega časa (pri čemer 

gre tudi najpogosteje za plačljive oblike prostočasnega udejstvovanja). Da so finančni viri 

eden ključnih razlogov, ki ustvarjajo razlike v načinu preživljanja prostega časa med 

najranljivejšimi skupinami in drugimi, postane očitno, če upoštevamo brezplačne dejavnosti, 

kot so npr. skrb za otroke, gledanje TV, poslušanje radia, gospodinjska dela, pri katerih pa ni 

razlik med posameznimi dohodkovnimi razredi OD. 

6.4.4 Subjektivno doživljanje revščine 

Subjektivno doživljanje lastnega položaja se povezuje z načini osmišljanja situacije ter vpliva 

na iskanje rešitev in spopadanje z neugodnimi pogoji (o tem podrobneje pišemo v poglavju o 

preživetvenih strategijah). Analiza intervjujev je pokazala, da so starši, ki živijo v družinah z 

nizkimi dohodki, kljub trenutno slabi situaciji presenetljivo optimistični glede svoje prihodnosti 

in prihodnosti svojih otrok. Ta vidik na tem mestu preverimo s kvantitativnimi podatki, pri 

čemer nas nadalje zanima, kateri so tisti dejavniki, ki pogojujejo pričakovanja za prihodnost 

(npr. koliko na optimistično oz. pesimistično doživljanje prihodnosti vplivajo dohodek 

anketiranega, zaposlitveni status, starost, izobrazba in trajanje revščine). Na podlagi 

intervjujev sklepamo, da nižje izobraženi starejši posamezniki, ki v revščini živijo dalj časa, 

bolj pesimistično ocenjujejo svojo prihodnost oz. pogosteje menijo, da svojega položaja ne 

morejo izboljšati.  

Večina kazalnikov, s katerimi smo merili subjektivno doživljanje revščine, se v letu 2015 v 

primerjavi z letom 2008 z vidika vsebine ni spremenila, tako da v nadaljevanju najprej 

predstavljamo podatke z vidika primerjave v obeh časovnih točkah, nato pa podrobneje 

predstavimo rezultate za leto 2015. 

6.4.4.1 Primerjava subjektivnega doživljanja revščine v obeh časovnih točkah 

izvedbe raziskave  

Podatki kažejo, da osebe do petega dohodkovnega razreda OD v letu 2015 svojega 

položaja v povprečju ne zaznavajo bistveno drugače, kot so ga v letu 2008, vendar pa so 

se ključno spremenile determinante trenutnega položaja, torej zaznava tega, kaj je vzrok 

za trenutno slabšo situacijo in katere so rešitve za izboljšanje življenja v prihodnje. 
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Predvsem ugotavljamo, da so anketiranci v povprečju svoje trenutno življenje v letih 2008 in 

tudi 2015 ocenjevali kot ne dobro ne slabo (3,2532 v letu 2008 in 3,21 v letu 2015), prav tako 

v obeh časovnih točkah v povprečju menijo, da otroci doživljajo razmere, v katerih živijo, 

nekoliko bolj pozitivno v primerjavi z njimi samimi (3,79 oz. 3,81).  

Če primerjamo razloge tistih, ki so svojo trenutno situacijo ocenili kot zelo slabo ali slabo, pa 

vidimo, da se močno razlikujejo od tistih leta 2008. V letu 2008 razloge pogosteje pripisujejo 

usodi in pomanjkanju priložnosti, medtem ko so vzroki v letu 2015 mnogo bolj konkretni in 

strukturni, povezani s trenutno gospodarsko situacijo.  

Slika 6.38: Subjektivna zaznava dejavnikov revščine 

 

Spremembo pri zaznavi determinant lastnega položaja lahko interpretiramo s pojavom krize 

in s posledičnim odpuščanjem iz služb, povečanjem brezposelnosti in slabo gospodarsko 

situacijo. Zaznano spremembo gospodarske situacije (na slabše) nakazuje npr. kazalnik 

Kako živite danes v primerjavi s situacijo pred petimi leti.33 Anketiranci so v letu 2008 v 

povprečju ocenili, da so na dan anketiranja živeli enako dobro ali bolje kot pred petimi leti 

(3,37); v letu 2015 pa, da živijo enako dobro ali slabše (2,73). Da živijo slabše ali precej 

slabše, jih je v letu 2008 menilo 29,3 %, v letu 2015 pa kar 43,8 %. 

To se potrjuje tudi pri ocenah posameznikov glede možnosti izboljšanja njihovega življenja. 

Tako v letu 2008 kot 2015 večina ocenjuje, da lahko izboljša svoje življenje (81,9 % oz. 78,6 

%), vendar pa v letu 2015 statistično značilno bolj pomembno vrednotijo zaposlitev ali 

prezaposlitev (54,1 % oz. 76,8 %) ter dodatno delo za zaslužek (49,8 % oz. 65,6 %).  

                                                           
32 Spremenljivke smo merili na lestvici: 1 – zelo slabo, 2 – slabo, 3 – ne slabo ne dobro, 4 – dobro in 5 – zelo 

dobro. 
33 Spremenljivko smo merili na lestvici: 1 – precej slabše, 2 – slabše, 3 – enako, 4 – boljše in 5 – veliko boljše. 
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Podatki tudi kažejo, da so bili ključni primanjkljaji v letu 2008 vezani predvsem na 

pomanjkanje denarja in materialnih dobrin, nekoliko (vendar manj)  tudi na zaposlitev. 

V letu 2015 sta pomanjkanje denarja in materialnih dobrin tudi med pomembnejšimi 

dejavniki, vendar jima tesno sledi pomanjkanje na področju zaposlitve, slabši pa sta 

tudi zdravstvena in stanovanjska problematika. V letu 2008 je tako izrazito velik del 

anketirancev (kar 85,7 %) kot prvo področje prikrajšanosti navedel denar; ta je tudi v letu 

2015 najpomembnejši kriterij (56,9 %), vendar pa izrazito naraste delež tistih, ki so kot 

najpomembnejše področje prikrajšanosti navedli zaposlitev (20,5 %, v letu 2008 pa le 3,5 %). 

Kot drugo najpomembnejše področje prikrajšanosti so v letu 2008 izpostavili materialne 

dobrine (43,4 %) ter zaposlitev (22,2 %), v letu 2015 pa materialne dobrine (32,4 %), denar 

(25,1 %) in zaposlitev (17,2 %). Zanimivo je tudi tretje najpogosteje poudarjeno področje 

prikrajšanosti, ki se v letu 2008 še vedno veže na pomanjkanje materialnih sredstev (27,4 %) 

in tudi zaposlitev (21,2 %), v letu 2015 pa sta to stanovanje (25,3 %) in zdravje (24,1 %).  

6.4.4.2 Stanje v letu 2015 

V letu 2015 anketiranci svoje trenutno življenje v povprečju zaznavajo kot ne dobro ne slabo 

(3,2), podobno ocenjujejo tudi svoje življenje v družini, v kateri so odraščali (3,2). V povprečju 

tudi menijo, da otroci razmere, v katerih živijo, ocenjujejo kot dobre (3,8). Večina  meni, da 

danes v primerjavi s situacijo pred petimi leti živijo slabše (2,7). Kot smo že navedli, tisti, ki 

živijo slabo ali zelo slabo, ključne vzroke pripisujejo strukturnim dejavnikom, torej prenizki 

plači oz. pokojnini (60,6 %), pomanjkanju zaposlitve (56,6 %) ter pomanjkanju priložnosti 

(51,3 %).  

Anketiranci se najbolj prikrajšane počutijo na področju denarja (70,5 %), materialnih dobrin 

(40,2 %) in zaposlitve (40,1 %). Slaba petina je prikrajšana na področju stanovanjskih razmer 

(18,9 %) in zdravja (17,2 %). Slaba desetina se čuti prikrajšana na področju poklica in 

izobrazbe (9,2 %) ter prijateljskih in drugih stikov (7,5 %). 
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Slika 6.39: Področja prikrajšanosti (% odgovorov»da«) 

 

Več kot dve tretjini anketirancev ocenjuje, da bi lahko izboljšali svoje življenje, in sicer 

predvsem z dodatnimi sredstvi: z zaposlitvijo oz. prezaposlitvijo (76,8 %) in dodatnim delom 

za zaslužek (65,6 %). Glede na to, da tako nizek delež anketiranih (7,4 %) meni, da se nič ne 

da storiti za izboljšanje trenutnega položaja, trdimo, da apatičnost in vdanost v usodo nista 

prevladujoči občutji med ranljivejšimi skupinami prebivalstva, kot bi morda sklepali iz 

ugotovitev fokusnih skupin.   

Slika 6.40: Rešitve za izboljšanje situacije (% odgovorov »da«) 

 

Anketiranci četrtega dohodkovnega razreda OD in zaposleni so manj optimistični 

glede možnosti izboljšanja svojega položaja. Ugotavljamo, da brezposelni situacijo 

redkeje zaznavajo kot brezizhodno, saj rešitev večinoma vidijo v potencialni zaposlitvi, 

zaposleni pa so bolj pesimistični. Če primerjamo med seboj anketirance od prvega do petega 

dohodkovnega razreda, ugotovimo, da možnosti rešitve v manjši meri zaznavajo anketiranci 

četrtega dohodkovnega razreda (glej spodnjo levo sliko). To lahko pojasnimo z večjo 

zaposlenostjo oseb v četrtem dohodkovnem razredu v primerjavi s tistimi iz prvega, drugega 

in tretjega dohodkovnega razreda, vendar pa delež zaposlenih ne more biti edini dejavnik, ki 
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vpliva na zaznavo možnosti izboljšanja položaja. Delež zaposlenih v petem razredu je 

namreč zelo podoben tistemu iz četrtega razreda (nekaj več kot 80 %), vendar pa 

subjektivna zaznava možnosti za izboljšanje položaja v petem razredu v primerjavi s četrtim 

razredom ostaja statistično značilno višja (glej spodnjo levo sliko). Bolj optimistični glede 

svojega položaja so tudi mlajši (36,4 leta v primerjavi z 40,0 let) ter bolj izobraženi 

anketiranci, in sicer tako mame kot očetje. Nakazuje se tudi korelacija med trajanjem 

brezposelnosti, in sicer so mame in očetje, ki menijo, da lahko izboljšajo svoje življenje, 

bistveno manj časa brezposelni, vendar pa razlike niso statistično značilne, kar je lahko 

posledica zelo majhnega števila enot (glej spodnjo desno sliko). Glede na dohodek 

anketirancev ni statistično značilnih razlik. 

Preglednica 6.15: Subjektivna zaznava možnosti za izboljšanje lastnega položaja glede na 

razred OD, status zaposlenosti (po spolu) in izobrazbo (po spolu) 

  % DA 

Razred OD 

Prvi 83,9 

Drugi 80,2 

Tretji 80,0 

Četrti 64,9 

Peti 81,7 

Zaposlitveni status –  mama 

Zaposlena 74,2 

Samozaposlena 84,8 

Ostali statusi 74,3 

Brezposelna 88,2 

Zaposlitveni status – oče 

Zaposlen 75,3 

Samozaposlen 90,6 

Drugi statusi 76,9 

Brezposeln 85,4 

Izobrazba – mama 

Največ osnovna šola 67,3 

Poklicna šola 68,8 

4-letna srednja šola 80,2 

Višja šola 78,1 

Visoka šola ali več 86,5 

Izobrazba – oče 

Največ osnovna šola 61,5 

Poklicna šola 76,3 

4-letna srednja šola 82,7 

Višja šola 71,9 

Visoka šola ali več 88,9 
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Slika 6.41: Subjektivna zaznava možnosti za izboljšanje lastnega položaja glede na trajanje 

brezposelnosti in starost (povprečja) 

 
 

* Podatki so zaradi nizkega števila enot analize zgolj informativni (N1 = 12, N2 = 6). 

 

Ugotavljamo, da izrazito slabši položaj zaznavajo anketiranci prvega dohodkovnega 

razreda OD v primerjavi z drugimi razredi. Po njihovi oceni se slabši položaj predvsem 

povezuje s pomanjkanjem zaposlitve. To pojasnjujemo z naslednjimi kazalniki: 

- povprečna samoocena trenutnega življenja: anketiranci prvega razreda v 

povprečju trenutno življenje ocenjujejo z 2,6 (slabo), anketiranci petega pa s 3,5 

(dobro), 

- doživljanje slabših razmer otrok: anketiranci prvega razreda pogosteje menijo, da 

otroci doživljajo razmere, v katerih živijo, kot slabše (3,41 oz. 4,03 v petem razredu), 

- slab položaj kot posledica pomanjkanja zaposlitve: da živijo slabo, ker nimajo 

službe, v prvem razredu meni 77,5 %, v petem 10,0 %, 

- izboljšanje položaja z zaposlitvijo, prezaposlitvijo: da bi zaposlitev ali 

prezaposlitev vodili v izboljšanje položaja, meni 98,6 % anketirancev prvega 

dohodkovnega razreda in 66,1 % anketirancev petega dohodkovnega razreda, 

- izboljšanje položaja z dodatnim delom za zaslužek: da bi dodatno delo vodilo k 

izboljšanju položaja, meni 84,9 % anketirancev prvega dohodkovnega razreda in 57,4 

% anketirancev petega dohodkovnega razreda, 

- občutek prikrajšanosti na različnih področjih: anketiranci prvega dohodkovnega 

razreda se pogosteje čutijo prikrajšane na področju denarja (82,4 % oz. 57,1 % v 

petem razredu), materialnih dobrin (50,5 % oz. 31,8 %) in zaposlitve (66,7 % oz. 27,6 

%). 

V primerjavi z višjimi dohodkovnimi razredi OD so v nekoliko slabšem položaju tudi 

anketiranci drugega in v nekaterih primerih tudi tretjega dohodkovnega razreda: 
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- povprečna samoocena trenutnega življenja: anketiranci drugega razreda v 

povprečju trenutno življenje ocenjujejo s 3,12, anketiranci petega pa s 3,5, 

- občutek prikrajšanosti na različnih področjih: anketiranci drugega dohodkovnega 

razreda se pogosteje čutijo prikrajšane na področju denarja, materialnih dobrin, 

zaposlitve in poklica ter izobrazbe; anketiranci tretjega dohodkovnega razreda pa na 

področju denarja ter poklica in izobrazbe. 

Povzamemo lahko, da se subjektivna zaznava položaja v letu 2015 v primerjavi z letom 2008 

ni izrazito spremenila, vendar pa so se zelo spremenile determinante trenutnega položaja. 

Svoj slabi položaj so v letu 2008 pogosteje pripisovali usodi in pomanjkanju priložnosti, v letu 

2015 pa so razlogi bolj strukturni, povezani z izgubo zaposlitve ali nizko plačo oz. pokojnino. 

V uvodnem delu poročila smo identifikacijo odgovornih akterjev za obstoj problema revščine 

oz. težke življenjske situacije razdelili na štiri skupine (van Oorshot in Halman 2000), ki 

temeljijo na dveh dimenzijah, na individualni oz. družbeni ravni in na ravni krivde oz. usode, 

zdaj pa lahko ugotovimo, da sta tipa revščine oz. slabe socialne situacije na konkretnih 

podatkih za leti 2008 in 2015 ključno različna:  

- tip usode posameznika je značilen za leto 2008 (osebe doživljajo, da niso imele sreče 

v življenju, da niso imele priložnosti ter možnosti šolanja); 

- tip usodnih družbenih procesov je značilen za leto 2015 (osebe so žrtve 

nekontroliranega družbenega in globalnega razvoja, konkretno so brez služb, tisti, ki  

so zaposleni, pa imajo zelo nizko plačo oz. pokojnino), kar se je pokazalo že pri 

analizi individualnih intervjujev s starši). 

Skozi vse poglavje opažamo izrazit preskok v pomembnosti dojemanja zaposlitve, ki ji v letu 

2008 še niso pripisovali tako velikega pomena, v letu 2015 pa je pomanjkanje zaposlitve 

videno kot ključen razlog za slab položaj,  zaposlitev pa uteha, v kateri vidijo možnosti za 

svoje izboljšanje. Ugotavljamo, da izrazito slabši položaj v primerjavi z drugimi razredi 

zaznavajo anketiranci prvega dohodkovnega razreda OD, pri nekaterih kazalnikih tudi 

anketiranci drugega razreda. 

Z analizo lahko potrdimo tezo kvalitativnega dela raziskave, da so starši, ki živijo v družinah z 

nizkimi dohodki, razmeroma optimistični glede prihodnosti. Malo manj kot 80,0 % jih namreč 

ocenjuje, da lahko izboljšajo svoje življenje, predvsem s pridobitvijo dodatnih sredstev, 

zaposlitvijo oz. prezaposlitvijo (76,8 %) in dodatnim delom za zaslužek (65,6 %). 

Ugotavljamo, da se s pesimističnim oz. optimističnim pogledom na prihodnost povezuje 

zaposlitveni status anketiranca, saj brezposelni rešitve prepoznajo v zaposlitvi, zaposleni pa 
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te varovalke več nimajo in svoj položaj pogosteje prepoznavajo kot bolj brezizhoden. Kot 

smo predpostavili v uvodnem delu, so nižje izobraženi, starejši posamezniki, ki so dlje časa 

brezposelni, bolj pesimistični glede svoje prihodnosti, ne kaže pa se korelacija z višino 

dohodkov družine.  

6.5 Preživetvene strategije družin z otroki 

Preživetvene strategije razumemo kot aktivnosti posameznikov, ki živijo v revščini, 

usmerjene v izboljšanje lastnega položaja. Po zgledu Lokshina in Yemtsowa (2001) jih 

delimo na aktivne, pasivne preživetvene strategije ter strategije, ki temeljijo na zanašanju na 

pomoč formalnih in neformalnih socialnih omrežij – te poimenujemo mešane strategije. V 

anketnem vprašalniku med prve umeščamo aktivnosti, ki jih osebe opravljajo poleg 

formalnega delovnega statusa (npr. osebno dopolnilno delo, priložnostno delo ipd.), 

vključenost v programe APZ, zamujanje pri plačevanju položnic in samooskrbo, med pasivne 

pa omejevanje pri porabi in prejemanje socialnih prejemkov ter subvencij. Za ugotavljanje 

preživetvenih strategij, ki se povezujejo s socialnimi omrežji (tako formalnimi kot 

neformalnimi), bomo uporabili kazalnike, ki se nanašajo na pridobivanje hrane bodisi od 

različnih organizacij bodisi od sorodnikov in prijateljev, obračanje na formalne oblike pomoči 

ter obstoj oseb, ki bi v okviru neformalnih omrežij po mnenju vprašanih lahko nudile finančno 

pomoč, če bi jo potrebovali. Ker namen anketnega vprašalnika ni bil ugotoviti preživetvene 

strategije posameznikov, saj se je ta tematika pokazala kot relevantna šele kasneje (med 

izvajanjem individualnih intervjujev in fokusnih skupin),  vprašalnik ne popiše vseh 

preživetvenih strategij, ki bi bile po našem mnenju ključne; glede na ugotovitve kvalitativnega 

dela študije so to npr. delo na črno za ugotavljanje aktivnih strategij in prejemanje IDSP za 

pasivne strategije preživetja.  

Z analizo pogostosti in kopičenja (torej števila) posameznega tipa preživetvenih strategij 

bomo ugotovili, katere družine se pogosteje umeščajo med pasivne oz. aktivne akterje pri 

spopadanju z revščino. Poskušali bomo ugotoviti, kateri dejavniki določajo uporabo 

določenega tipa strategije: sociodemografske značilnosti staršev (izobrazba, starost, 

dohodkovni razred OD, tip družine, zaposlitveni status), trajanje revščine, subjektivno 

doživljanje lastnega položaja in subjektivna ocena zdravstvenega stanja (predvsem 

duševnega zdravja). Tako bomo identificirali ranljive skupine družin z otroki in obenem 

kvantitativno preverili zaznavo strokovnjakov o prevladujočih preživetvenih strategijah ciljne 

skupine. Pri tem bomo posebno pozornost namenili predvsem preveritvi prevladujočega 

mnenja, ki se je izoblikovalo na fokusnih skupinah, da so namreč dolgotrajno revni in tisti, ki 

živijo v začaranem krogu revščine, pri spopadanju s finančno stisko pasivni, medtem ko drugi 
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poskušajo izboljšati svoj položaj v okviru svojih zmožnosti in priložnosti, ki jih njihovo okolje 

ponuja.   

6.5.1 Tipi preživetvenih strategij 

Vprašalnik je obsegal seznam različnih preživetvenih strategij:  

- a) 15 aktivnih, in sicer aktivnosti, ki jih vprašani opravljajo poleg formalnega 

delovnega statusa: 1) osebno dopolnilno delo, 2) priložnostno delo, 3) kmetovanje, 4) 

pomagajoči družinski član na kmetiji ali v družinskem podjetju, 5) šolanje, 6) 

prostovoljsko delo, 7) vključenost v APZ – pri čemer smo jih na podlagi upoštevanja 

pogostosti šteli dvakratno tako pri očetu kot pri mami, 8) zamujanje s plačili  9) 

najemnine za stanovanje, 10) kreditov, 11) plina, 12) elektrike, 13) telefona in 14) 

drugih položnic ter 15) zagotavljanje hrane na način samooskrbe; 

- b) 13 pasivnih, kot so omejevanje pri: 1) nakupu hrane, 2) nakupu obleke in obutve, 

3) nakupu izdatkov za osebno higieno in nego, 4) nakupu stanovanjske opreme, 5) 

izdatkih za počitnice, 6) izdatkih za rekreacijo in šport, 7) izdatkih za kulturo, 8) 

izdatkih za zabavo in hobije, 9) izdatkih za zdravila in zdravstvene pripomočke ter 

prejemanje socialnih pomoči v obliki 10) subvencionirane ali brezplačne malice otrok 

oz. 11) kosila, 12) subvencija najemnine in 13) DSP;  

- c) mešane strategije, med katere smo umestili, kot že rečeno, pomoč formalnih in 

neformalnih omrežij (kar smo izmerili z obračanjem po pomoč na institucije in 

pridobivanjem hrane od organizacij za formalna omrežja ter iskanjem finančne 

pomoči v neformalnih omrežjih). 

Od vseh navedenih aktivnih preživetvenih strategij anketirani v povprečju uporabljajo dve 

strategiji, največ pa osem; ena petina ne uporablja nobene od navedenih aktivnih strategij. 

Daleč najpogosteje uporabljajo strategijo samooskrbe s hrano, saj si 60,6 % vprašanih hrano 

pridela samih. Nekoliko manj pogosto se »odločijo« za zamujanje s plačilom drugih položnic 

in telefona (tako je odgovorila približno petina vprašanih) in elektrike (21,5 %), medtem ko z 

zamujanjem plačila plina, kredita, najemnine zamujajo še  precej manj. Med pogostejšimi 

aktivnimi strategijami velja omeniti še vključenost v APZ, ki je bolj kot za očete (5,9 %) 

značilna za mame (17,6 %). 
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Slika 6.42: Aktivne preživetvene strategije 

 

Legenda: M pomeni mama, O pomeni oče. 

Vprašani pasivne preživetvene strategije uporabljajo v nekoliko večjem obsegu kot aktivne – 

od skupaj 13 pasivnih strategij jih namreč v povprečju uporabljajo 4,3 (največ pa 13), pri 

čemer 16,8 % ne uporablja nobene od navedenih pasivnih preživetvenih strategij. Razlike 

med obema tipoma strategij so očitne tudi pri pogostosti rabe določene strategije, saj se na 

pasivne obračajo precej bolj kot na aktivne. Med pasivnimi strategijami je najpogosteje 

uporabljena strategija omejevanje pri porabi in potrošnji (od tega najbolj pri omejevanju glede 

nakupa stanovanjske opreme, izdatkih za zabavo in prosti čas ter nakupu obleke in obutve) 

in prejemanje subvencionirane oz. brezplačne malice za otroke. 

  

0,2%

0,9%

1,3%

1,4%

2,5%

2,6%

2,9%

3,0%

3,9%

5,6%

5,9%

5,9%

6,1%

6,5%

6,9%

7,1%

8,4%

10,5%

17,6%

21,5%

24,4%

26,6%

60,6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

osebno dopolnilno delo (M)

pomagajoči družinski član v družinskem podjetju (O)

pomagajoči družinski član v družinskem podjetju (M)

kmetica

kmet

priložnostno plačano delo (M)

osebno dopolnilno delo (O)

se šola (O)

priložnostno plačano delo (O)

zamuda položnic: plin

pomagajoči družinski član na kmetiji (M)

APZ (O)

prostovoljsko delo (M)

pomagajoči družinski član na kmetiji (O)

se šola (M)

prostovoljsko delo (O)

zamuda položnic: najemnina za stanovanje

zamuda položnic: krediti

APZ (M)

zamuda položnic: elektrika

zamuda položnic: telefon

zamuda položnic: drugo

samooskrba s hrano



167 

Slika 6.43: Pasivne preživetvene strategije 

 

Pri mešanih preživetvenih strategijah, pri katerih ločeno opazujemo obračanje na formalne in 

neformalne oblike pomoči, podatki kažejo, da formalne oblike pomoči uporablja presenetljivo 

malo anketiranih, zgolj 27,6 %. Na podlagi ugotovitev iz fokusnih skupin in individualnih 

intervjujev bi namreč sklepali, da bo ta delež višji. Skoraj tri četrtine v zadnjem letu niso 

poiskale pomoči pri nobeni organizaciji (niti na CSD niti pri humanitarnih niti pri kakšnih 

drugih organizacijah), hrano od različnih organizacij dobiva le 7 %. Obenem se v okviru 

neformalnih omrežij po finančno obliko pomoči obrača le 56,8 % anketiranih, o čemer smo 

pisali že v poglavju o socialnih omrežjih. 

6.5.2 Tipi preživetvenih strategij glede na sociodemografske značilnosti anketirancev 

Pri nadaljnji analizi preživetvenih strategij nas je zanimalo, kako se raba določenega tipa 

strategije razlikuje glede na posamezne sociodemografske značilnosti anketirancev. 

Ugotavljamo, da na številčnost aktivnih strategij statistično značilno vplivajo različne 

spremenljivke, kot so dohodkovni razred OD, izobrazba mame in očeta, tip naselja, status 

zaposlenosti, dohodek družine in subjektivno doživljanje trenutnega položaja ter položaja v 

otroštvu. Razlike med številom aktivnih preživetvenih strategij se nakazujejo še glede na 

trajanje brezposelnosti očeta in mame, vendar niso statistično značilne. Tip družine in starost 

staršev pa z aktivnim tipom preživetvenih strategij nista povezana. Velja, da število aktivnih 

strategij, ki jih starši uporabljajo, narašča z/s: 

- dohodkovnim razredom OD (nižji ko je, več aktivnih strategij ima družina v povprečju), 
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- izobrazbo: pri materah največ aktivnih strategij opažamo pri srednje izobraženih 

(dokončana poklicna šola in  štiriletna srednja šola) in tistimi z višjo šolo, pri očetih pa 

le pri tistih s srednjo izobrazbo, 

- tipom naselja: več aktivnih strategij uporabljajo prebivalci osamljenih kmetij ali hiš na 

podeželju in tisti z obrobja velikega mesta, 

- statusom zaposlenosti: brezposelne matere in matere, ki imajo kak drug status 

zaposlenosti,34 uporabljajo največ aktivnih strategij; podobno velja za očete, 

- dohodkom: manj dohodka ko imajo starši, več aktivnih strategij  uporabljajo, 

- subjektivnim doživljanjem lastnega položaja: pri anketiranih, ki so v otroštvu živeli 

bolje ali precej bolje kot sedaj, smo našteli največ aktivnih strategij; isto velja za tiste, 

ki trenutno stanje ocenjujejo kot zelo težko ali težko, 

- trajanjem brezposelnosti: mame, ki so brezposelne do vključno pet let oz. tri leta, 

uporabljajo največ aktivnih preživetvenih strategij. Pri očetih v to skupino umeščamo 

tiste, ki so brezposelni do vključno dveh let oz. do vključno 10 let. Pri omenjenih gre 

za dolgotrajno brezposelne, kar nasprotuje ideji o pasivnosti dolgotrajno revnih glede 

izboljšanja njihovega položaja (resda pa mame, ki so brezposelne več kot 10 let, 

uporabljajo najmanj aktivnih strategij). 

Zdi se, da k rabi aktivnih preživetvenih strategij pripomore slaba ekonomska situacija 

družine, ki starše prisili v iskanje različnih možnosti za izhod iz depriviranega položaja (kar 

potrjujejo različne spremenljivke, in sicer dohodkovni razred OD, status zaposlenosti, 

dohodek in subjektivno doživljanje trenutnega položaja).   

  

                                                           
34 Drug status zaposlenosti obsega različne oblike dela, kot so osebno dopolnilno delo, priložnostno delo, 

kmetovanje, pomagajoči družinski član na kmetiji ali v družinskem podjetju. 
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Slika 6.44: Število aktivnih in pasivnih strategij po posameznih sociodemografskih 

značilnostih vprašanih 

 

V primerjavi z aktivnimi strategijami je številčnost pasivnih strategij statistično značilno 

povezana skorajda z vsemi sociodemografskimi spremenljivkami, ki smo jih določili kot 

relevantne za poglobljeno razumevanje rabe preživetvenih strategij, z izjemo tipa naselja in 

trajanjem očetove brezposelnosti. Število pasivnih strategij narašča z/s: 

- dohodkovnim razredom OD: daleč največ pasivnih strategij uporabljajo vprašani iz 

prvega dohodkovnega razreda OD, najmanj pa tisti iz petega, pri čemer je zanimivo, 

da anketirani, ki se uvrščajo v četrti dohodkovni razred OD, uporabljajo več pasivnih 

strategij kot tisti iz tretjega, 
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- izobrazbo mame, saj anketiranke z največ dokončano OŠ uporabljajo neprimerno več 

pasivnih strategij kot visoko izobražene, 

- izobrazbo očeta, v smislu, da najmanj izobraženi (največ dokončana OŠ) uporabljajo 

več pasivnih strategij kot tisti z višjo šolo, 

- statusom zaposlenosti mame: več pasivnih strategij opažamo pri brezposelnih 

materah kot tudi pri materah, ki imajo druge statuse zaposlenosti, 

- statusom zaposlenosti očeta, pri čemer brezposelni očetje uporabljajo največ 

pasivnih strategij, 

- tipom družine: tukaj z vidika številčnosti pasivnih strategij prednjačijo enostarševske 

družine, 

- starostjo: s starostjo narašča število pasivnih strategij, 

- dohodkom družine: višji ko je, manj pasivnih strategij uporabljajo vprašani, 

- trajanjem brezposelnosti matere: matere, ki so brezposelne do vključno enega leta, 

uporabljajo najmanj pasivnih strategij, največ pa tiste, ki so brezposelne do vključno 

10 let, 

- subjektivnim doživljanjem lastnega položaja: največ pasivnih strategij uporabljajo tisti, 

ki ocenjujejo, da so v otroštvu živeli bolje ali precej bolje, in tisti, ki za trenutni položaj 

menijo, da je zelo slab, 

- subjektivno oceno zdravstvenega stanja: slabša ko je ocena, več pasivnih strategij 

uporabljajo posamezniki. 

Po sociodemografskih značilnostih je struktura posameznikov, ki se obračajo po pomoč na 

neformalna omrežja, podobna kot pri pasivnih strategijah: formalne oblike pomoči statistično 

značilno največ uporabljajo anketirani iz prvega dohodkovnega razreda OD, z nizko 

izobrazbo (dokončana OŠ ali največ poklicna pri moških), brezposelni, enostarševske 

družine, z nižjimi dohodki (do 1.080 EUR), s slabšo samooceno zdravja partnerja 

anketiranca, tisti, ki menijo, da živijo v materialni stiski, in očetje, ki so brezposelni največ dve 

leti. Morda je to povezano s tem, da v svojih neformalnih omrežjih nimajo osebe, na katero bi 

se lahko obrnili po finančno pomoč. Podatki namreč odkrivajo, da nižje izobražene mame z 

največ dokončano OŠ ter tisti, ki ocenjujejo, da živijo v materialni stiski in da danes živijo 

slabše ali precej slabše kot pred petimi leti, in ki menijo, da ne morejo izboljšati svojega 
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položaja, pogosteje kot drugi navajajo, da nimajo nikogar, ki bi ga v tem primeru lahko prosili 

za pomoč. Podobno so odgovarjali tudi anketirani, ki živijo v večjih mestih.  

Sklenemo lahko, da so anketirani v splošnem bolj pasivni pri uporabi preživetvenih strategij 

kot pa aktivni (tudi pomoči omrežij ne uporabljajo veliko). Pri tem se z opažanjem 

strokovnjakov, ki smo jih vključili v fokusne skupine, le delno strinjamo: dolgotrajno revni (kar 

sklepamo iz kazalnika o trajanju brezposelnosti) resda uporabljajo več pasivnih strategij kot 

drugi, vendar pa hkrati uporabljajo tudi več aktivnih strategij. Ugotovitev je v skladu s tezo, ki 

smo jo oblikovali v poglavju, v katerem predstavljamo analizo individualnih intervjujev s 

starši, da namreč tisti, ki so v slabem položaju že dlje časa, uporabljajo več preživetvenih 

strategij in jih obenem tudi bolje kombinirajo kot drugi. 

Podobno velja tudi za pasivnost in začarani krog revščine: tisti, ki so v otroštvi živeli bolje ali 

precej bolje kot zdaj, uporabljajo več obojih – tako pasivnih kot aktivnih strategij. Kot kaže, je 

ključni element, ki določa tip preživetvenih strategij, predvsem slaba finančna situacija oz. 

takšno doživljanje položaja. To potrjujejo tudi značilnosti teh, ki veljajo za bolj aktivne: kot 

take smo definirali tiste osebe, ki uporabljajo vsaj 20 % vseh navedenih aktivnih strategij 

(torej vsaj 1,6 strategije), torej anketirani z nizkimi dohodki (do 1.080 EUR, so v prvem 

razredu OD in ocenjujejo, da živijo v težkih materialnih razmerah).  

Ob tem je treba poudariti, da morajo biti za rabo aktivnih strategij vendarle izpolnjeni nekateri 

pogoji, ki posameznikom omogočajo, da sežejo po tem tipu strategij. Ugotavljamo namreč, 

da ti, ki so bolj aktivni, živijo v manjšem mestu ali podeželskem kraju (kar je morda povezano 

z lažjim dostopom do samooskrbe, ki je ena od aktivnih strategij),  srednje izobraženi (in ne 

nizko izobraženi, saj dosegajo štiriletno srednješolsko izobrazbo) in so v otroštvu živeli v 

boljšem položaju kot zdaj; medtem ko trajanje brezposelnosti statistično značilno ne vpliva 

na rabo aktivnih strategij preživetja (podobno kot velja za zdravstveno stanje in pesimističen 

odnos do možne spremembe lastne situacije).  

Da so pogoji ključni, je očitno tudi, ko govorimo o pasivnih strategijah, pri čemer ugotavljamo, 

da različne oblike kapitala (tako ekonomski, kulturni kot socialni kapital) pogojujejo rabo in 

številčnost pasivnih strategij: z manj kapitala se število pasivnih strategij preživetja povečuje.  

6.6 Ranljive skupine 

Z intervjuji in v fokusnih skupinah smo identificirali različne skupine, ki so v primerjavi z 

drugimi v še bolj ranljivem položaju in ki z danimi dohodki težje shajajo. V nadaljevanju bomo 

empirično na podlagi kvantitativne raziskave preverili, ali so identificirane skupine res 

ranljivejše od drugih. Pri tem smo se soočali z nekaterimi omejitvami, ki jih podrobneje 
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navajamo v spodnji preglednici. Obenem smo v kvantitativnem delu prepoznali še druge 

ranljive skupine, ki jih v kvalitativnem delu nismo zajeli. 

Preglednica 6.16:  Omejitve pri določanju ranljivih ciljnih skupin 

Ranljiva ciljna skupina Omejitve 
Družine, v katerih noben od staršev ni 

zaposlen 

✔ 

Družine, v katerih je zgolj eden od staršev 

zaposlen 

✔ 

Družine, v katerih sta starša zaposlena, 

vendar s svojimi dohodki ne zmoreta 

zadovoljevati potreb  

✔ 

Enostarševske družine ✔ 

Družine, ki so najele kreditna posojila oz. so 

v dolgovih 

V vprašalniku smo preverjali le hipotekarni 

stanovanjski kredit; o morebitnih drugih vrstah 

kreditov nimamo podatka. 

Družine, v katerih starši plačila za 

opravljeno delo ne prejemajo oz. ga 

prejemajo neredno 

Nimamo podatka 

Družine priseljencev Nimamo podatka 

Prekarni delavci V vprašalniku smo zajeli le nekaj elementov 

prekarnosti oz. negotove zaposlitvene situacije, 

in sicer z vprašanji: 

- Ali je mama/oče zaposlen/a za 

nedoločen ali določen delovni čas? 

- Delež samozaposlenih 

 

Da bi podrobno definirali in opisali ranljive skupine anketirancev, smo izvedli metodo 

razvrščanja v skupine na predhodno izbranih ordinalnih, intervalnih ali razmernostnih 

spremenljivkah, ki najbolje pojasnjujejo posamezne vsebinske sklope. Najprej smo izvedli 

metodo hierarhičnega razvrščanja v skupine (Wardova metoda, kvadrat evklidske razdalje) in 

izrisali dendrogram, ki je pokazal, da je anketirance najbolj smiselno razdeliti v štiri različne 

skupine. Nato smo izvedli optimizacijsko metodo voditeljev (K-Means), ki izhaja iz vnaprej 

določenega števila skupin, torej v našem primeru štirih. Metoda voditeljev se dopolnjuje z 

Wardovo metodo, saj če uporabljamo kvadrat evklidske razdalje, optimirata isto kriterijsko 

funkcijo. Kot svetujeta Košmelj in Breskvar Žaucer (2006), je najbolj smiselno, da rabi 

Wardove metode sledi metoda voditeljev.   

Pri razvrščanju v skupine moramo poudariti, da smo pri tem izhajali iz vzorca, ki že sam po 

sebi zajema zelo ranljivo populacijo (prejemniki OD do petega dohodkovnega razreda), 

znotraj katere pa smo identificirali še tiste v najmanj privilegiranem položaju; prva skupina 

(skupina najmanj ranljivih) je torej v primerjavi s splošno populacijo še vedno ranljivejša, 

vendar pa so na izbranem vzorcu v najboljšem položaju: 
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- skupina najmanj ranljivih (212 oseb oz. 45,9 %), za katero je značilno, da uporabljajo 

manj strategij preživetja v primerjavi z drugimi skupinami, da v primerjavi z drugimi 

skupinami shajajo bolje, so boljšega zdravja, bolj kakovostno preživljajo svoj prosti 

čas, pogosteje se bolj zdravo prehranjujejo, imajo manj stanovanjskih težav ter 

povprečno število oseb, ki jim lahko nudijo emocionalno oporo, 

- skupina srednje ranljivih (118 oseb oz. 25,5 %), ki se pri večini izbranih spremenljivk 

giblje okoli povprečja, nekoliko slabša pa je njihova subjektivna ocena trenutnega 

stanja, predvsem pa imajo v primerjavi z drugimi anketiranci v povprečju manj oseb, 

ki jim lahko nudijo emocionalno oporo, 

- skupina zelo ranljivih pasivnih (78 oseb oz. 16,9 %), ki uporabljajo podpovprečno 

število aktivnih strategij ter visoko nadpovprečno število pasivnih strategij preživetja, 

ki trenutno težko živijo in težko shajajo, so v slabšem zdravstvenem stanju kot druge 

skupine v vzorcu, manj kakovostno preživljajo prosti čas, njihova prehrana je manj 

kakovostna, imajo več stanovanjskih težav ter povprečno število oseb, na katere se 

lahko obrnejo, ko potrebujejo emocionalno podporo. Po izbranih kazalnikih gre za 

najbolj deprivilegirano skupino med anketiranci35, 

- skupina zelo ranljivih aktivnih (58 oseb oz. 12,6 %), ki uporabljajo nadpovprečno 

število aktivnih in pasivnih strategij, ki (podobno kot zelo ranljivi pasivni) s trenutno 

situacijo težko shajajo, so v povprečju slabega zdravja, podpovprečno ocenjujejo tudi 

kakovost preživljanja prostega časa in kakovost prehrane (vendar v povprečju bolje 

kot zelo ranljivi pasivni), imajo pa v povprečju največ oseb, na katere se lahko 

obrnejo, ko potrebujejo emocionalno oporo.  

Preglednica 6.17: Razvrščanje v skupine (primerjava skupin po izbranih kazalnikih) 

 

Zelo ranljivi 

pasivni 

Srednje 

ranljivi 
Najmanj ranljivi 

Zelo ranljivi 

aktivni 
AS 

Strategije preživetja 

Število aktivnih 

strategij 

1,35 -- 1,92 ◦ 1,51 -- 4,98 ++ 2,00 

Število pasivnih 

strategij 

9,27 ++ 4,70 ◦ 1,04 -- 8,54 ++ 4,24 

Subjektivna zaznava revščine 

Kako shaja vaše 

gospodinjstvo/ 

družina?  

1,62 -- 2,29 - 3,32 ++ 1,67 -- 2,57 

Kako ste živeli v 3,27 + 3,19 ◦ 3,00 - 3,48 ++ 3,15 

                                                           
35 V primeru, da je pri vsaj eni od vključenih spremenljivk prišlo do neodgovora, ta enota ni bila razvrščena v 

skupine. Posledično je končni vzorec razvrščanja nekoliko manjši od celotnega vzorca (462 od 519 oseb oz. 89,0 

% oseb). 
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Zelo ranljivi 

pasivni 

Srednje 

ranljivi 
Najmanj ranljivi 

Zelo ranljivi 

aktivni 
AS 

družini, v kateri ste 

odraščali? 

Kako trenutno 

živite? 

2,37 -- 3,10 - 3,68 ++ 2,8 -- 3,21 

Zdravstveno stanje 

Zdravstveno stanje 

– anketiranec 

3,54 - 3,98 ◦ 4,08 + 3,44  - 3,89 

Prosti čas 

Kako preživljate 

svoj prosti čas? 

2,79 -- 3,21 ◦ 3,43 + 2,89 - 3,20 

Prehrana 

Kako pogosto 

uživate sadje in 

zelenjavo? 

4,91 -- 5,95 + 5,98 + 5,33 - 5,72 

Stanovanje 

Stanovanjske 

težave1 

2,88 ++ 1,63 ◦ 0,92 -- 2,26 ++ 1,59 

Socialne opore 

Število oseb, ki 

nudijo emocionalno 

oporo 

1,74 ◦ 1,58 -- 1,75 ◦ 1,87 + 1,72 

Opomba: AS pomeni aritmetično sredino na vzorcu razvrščanja v skupine; -- pomeni visoko 

podpovprečno vrednost glede na AS, - pomeni podpovprečno vrednost; ◦ pomeni povprečno vrednost, 

+ pomeni nadpovprečno vrednost in ++ pomeni visoko nadpovprečno vrednost glede na AS. 
1 Sestavljena spremenljivka – Ali imate v zvezi z bivanjem katero od naslednjih težav: pomanjkanje 

prostora, vlaga v stanovanju/hiši, premalo dnevne svetlobe, pomanjkljive ali dotrajane napeljave, 

previsoka najemnina ali obroki stanovanjskega kredita, previsoki stroški bivanja, negotovost, da 

ostanem brez stanovanja/hiše, slabe sanitarne razmere (seštevek odgovorov »da«).  

 

Najbolj ranljive skupine (zelo ranljivi pasivni in zelo ranljivi aktivni) 

Razvrščanje v skupine je pokazalo, da glede na izbrane kazalnike med najbolj ranljive 

spadajo posamezniki, ki smo jih umestili v skupini zelo ranljivi pasivni in zelo ranljivi aktivni 

(slabih 30 % anketiranih), in tema dvema skupinama bomo v nadaljevanju posvetili dodatno 

pozornost. Osebam v obeh skupinah je skupen deprivilegiran položaj po večini izbranih 

kazalnikov, vendar pa anketirani druge skupine (zelo ranljivi aktivni) za izhod iz slabega 

položaja uporabljajo tudi aktivne strategije preživetja, anketirani iz prve skupine pa ne. Z 

različnimi spremenljivkami bomo preverili, kaj je značilno za ti dve skupini in zakaj sta bolj 

ranljivi v primerjavi z drugimi anketiranimi.  

Predvsem smo preverili dohodkovni položaj po skupinah in ugotavljamo, da: 

- je, kot pričakovano, za najranljivejši skupini značilen slabši dohodkovni položaj v 

primerjavi s srednje ranljivimi in najmanj ranljivimi, prav tako je nižja vrednost 
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njihovega premoženja (pri zelo ranljivih pasivnih še izraziteje kot pri zelo ranljivih 

aktivnih), 

- so najranljivejši posamezniki pogosteje v prvem dohodkovnem razredu OD, 

- so predvsem zelo ranljivi pasivni bolj pogosto tudi v drugem dohodkovnem razredu 

OD, 

- je polovica najmanj ranljivih posameznikov v petem razredu OD, 

- imajo zelo ranljivi pasivni v povprečju višji znesek denarne socialne pomoči v 

primerjavi z zelo ranljivimi aktivnimi (418,7 EUR oz. 360,7 EUR). 

Preglednica 6.18: Ranljive skupine glede na dohodkovni razred, dohodke in premoženje (v % 

ali povprečna vrednost) 

  
Zelo ranljivi 

pasivni 

Srednje 

ranljivi 

Najmanj 

ranljivi 

Zelo ranljivi 

aktivni 

Dohodkovni 

razred*** 

(%) 

1. razred 43,6  10,2  6,6  37,0  

2. razred 20,5  23,7  13,7  16,7  

3. razred 6,4  14,4  14,6  18,5  

4. razred 12,8  25,4  15,6  14,8  

5. razred 16,7  26,3  49,5  13,0  

Skupaj 100,0  100,0  100,0  100,0  

Premoženje * 

(EUR) 

 9.355,1 17.972,7 21.592,5 15.810,7 

Dohodki/mesec 

*** (EUR) 

 794,9 1.156,8 1.378,1 891,3 

DSP1 (EUR)  418,7 293,2 210,7 360,7 
1 – Pri skupinah srednje ranljivih in najmanj ranljivih je premalo enot analize (6 in 3). 

Da je zaposlitveni status kazalnik, ki pomembneje pojasnjuje višjo stopnjo ranljivosti, lahko 

razberemo že iz identifikacije ciljnih skupin v kvalitativnem delu; deležniki so kar pet od 

osmih skupin namreč opisali z določenim primanjkljajem, povezanim z zaposlitvijo: 

- družine, v katerih noben od staršev ni zaposlen, 

- družine, v katerih je zgolj eden od staršev zaposlen, 

- družine, v katerih sta starša zaposlena, vendar s svojimi dohodki ne zmoreta 

pokrivati potreb, 

- družine, v katerih starši plačila za opravljeno delo ne prejemajo oz. ga 

prejemajo neredno (ne moremo preveriti kvantitativno), 

- prekarni delavci. 
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Tudi z raziskavo lahko potrdimo, da so družine, v katerih noben od staršev ni zaposlen, 

ranljivejše (pogosteje umeščene v skupini zelo ranljivih aktivnih ali zelo ranljivih pasivnih, v 

primerjavi s srednje in najmanj ranljivimi), prav tako so v ti dve skupini pogosteje umeščena 

gospodinjstva, v katerih dohodek iz dela dobiva le en član. Vendar pa za ranljivi skupini nista 

značilna samo brezposelnost oz. preživljanje z dohodkom iz dela le enega člana, pač pa 20 

% ranljivih pasivnih in 15 % ranljivih aktivnih gospodinjstev prejema dve plači. Ne 

moremo torej trditi, da zaposlitev avtomatično vodi v izboljšanje položaja; med najbolj ranljivi 

skupini torej lahko umestimo tudi revne zaposlene oz. družine, v katerih sta starša 

zaposlena, vendar jima s svojimi dohodki ne uspe pokriti potreb. 

Da bi ugotovili, ali med ranljive skupine spadajo tudi prekarni delavci, smo uporabili dva 

kazalnika: delež samozaposlenih in delež oseb, ki delajo po pogodbah za določen čas. 

Ugotovimo lahko, da na podlagi danih podatkov ne moremo izpostaviti samozaposlenih kot 

bolj ranljive skupine (delež je v obeh bolj ranljivih skupinah in pri obeh starših nižji od skupin 

srednje in najmanj ranljivih), lahko pa s slabšim položajem povežemo tip pogodbe. Zelo 

ranljivi pasivni očetje, ki so zaposleni, imajo namreč pogosteje kot druge skupine tvegane 

oblike zaposlitve – skoraj tretjina je zaposlena po pogodbi za določen čas. Tak tip pogodbe 

je manj značilen za zelo aktivne ranljive. 

Poleg navedenih povezav lahko s statusom aktivnosti povezujemo tudi stopnjo 

brezposelnosti in trajanje brezposelnosti. Za zelo ranljive aktivne in zelo ranljive pasivne 

je namreč pogosteje značilna brezposelnost, tako mame kot očeta. Ugotavljamo pa, da je 

brezposelnost zelo ranljivih aktivnih v povprečju bistveno krajša v primerjavi z zelo ranljivimi 

pasivnimi. Razlika je namreč zelo velika; zelo ranljive pasivne mame so namreč v 

povprečju brezposelne kar 89,4 meseca oz. dobrih sedem let, zelo ranljive aktivne 

mame pa 34,1 meseca oz. 2,8 let. 

Preglednica 6.19: Ranljive skupine glede na zaposlitveni status, trajanje brezposelnosti, tip 

pogodbe (v % ali povprečna vrednost) 

  
Zelo ranljivi 

pasivni 

Srednje 

ranljivi 

Najmanj 

ranljivi 

Zelo ranljivi 

aktivni 

Zaposlitveni 

status – mama 

*** 

(%) 

Zaposlena 40,0  65,5  72,2  47,2  

Samozaposlena 4,0  6,9  8,3  5,7  

Drugi statusi1 8,0  6,0  5,9  15,1  

Brezposelna  48,0  21,6  13,7  32,1  

Skupaj 100,0  100,0  100,0  100,0  

Zaposlitveni 

status – oče *** 

(%) 

Zaposlen 59,4  69,8  76,6  55,8  

Samozaposlen 7,8  18,8  16,1  14,0  

Drugi statusi1 4,7  1,0  2,6  7,0  

Brezposeln  28,1  10,4  4,7  23,3  

Skupaj 100,0  100,0  100,0  100,0  

Prisoten 

dohodek iz 

Ni dohodka iz 

dela v 

41,0 16,9 15,1 42,6 
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Zelo ranljivi 

pasivni 

Srednje 

ranljivi 

Najmanj 

ranljivi 

Zelo ranljivi 

aktivni 

dela 

(%) 

gospodinjstvu 

En član 

gospodinjstva 

38,5 59,3 45,8 42,6 

Dva člana 

gospodinjstva 

20,5 23,7 39,2 14,8 

Skupaj 100,0 100,0 100,0 100,0 

Trajanje 

brezposelnosti 

(čas) 

Mama  *** 89,4 meseca 37,7 meseca 40,8 meseca 35,8 meseca 

Oče2 75,1 meseca 49,4 meseca 31,9 meseca 34,1 meseca 

Tip pogodbe – 

oče *** 

(%) 

Pogodba za 

nedoločen čas 

68,4  77,3  88,4  83,3  

Pogodba za 

določen čas 

31,6  22,7  11,6  16,7  

Skupaj 100,0 100,0 100,0 100,0 
1 – Drugi statusi pomenijo: kmet, pomagajoči družinski član, druge oblike dela, upokojenec, šolajoč oz. 

opravlja neplačano prakso, gospodinja ali nezmožen za delo. 
2 – Spremenljivka je merjena le na 39 enotah analize. 

V kvalitativnem delu so bila kot bolj ranljiva navedena tudi enostarševska gospodinjstva, 

kar se potrdi tudi v kvantitativnem delu. Pri bolj ranljivih skupinah je delež enostarševskih 

gospodinjstev namreč višji.  

Če pogledamo podatke podrobneje, lahko vidimo, da je v bolj ranljivih skupinah večji delež 

enostarševskih gospodinjstev z enim otrokom (predvsem zelo ranljivi aktivni), 

enostarševskih gospodinjstev z dvema otrokoma (zelo ranljivi pasivni, zelo ranljivi aktivni 

in srednje ranljivi) ter enostarševskih gospodinjstev s tremi otroki ali več (zelo ranljivi 

pasivni). Če pa gre za dvostarševska gospodinjstva, pa je predvsem med zelo ranljivimi 

pasivnimi več dvostarševskih družin s tremi otroki ali več. 

Prav tako ugotavljamo, da se z višjo stopnjo ranljivosti povežeta tudi število otrok v 

gospodinjstvu in njihova starost. Bolj ranljive so družine s šolajočimi se otroki, nekoliko 

manj tiste, ki imajo predšolske otroke. V bolj ranljivih gospodinjstvih so torej otroci v 

povprečju starejši.  

Preglednica 6.20: Ranljive skupine glede na tip gospodinjstva in število otrok v gospodinjstvu 

(v %) 

  

Zelo 

ranljivi 

pasivni 

Srednje 

ranljivi 

Najmanj 

ranljivi 

Zelo 

ranljivi 

aktivni 

Št. otrok Število otrok v 

gospodinjstvu  *** 

2,14 1,73 1,81 1,94 

Število predšolskih 

otrok (do 5 let) *** 

0,56 0,69 0,75 0,33 

Število šolajočih se 1,37 0,98 0,95 1,50 
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Zelo 

ranljivi 

pasivni 

Srednje 

ranljivi 

Najmanj 

ranljivi 

Zelo 

ranljivi 

aktivni 

otrok *** 

 Povprečna starost otrok 

*** 

9,5 7,9 7,2 10,5 

Tip 

gospodinjstva* 

(%) 

Dvostarševske družine 79,5 81,4 87,7 74,1 

Enostarševske družine 20,5 18,6 12,3 25,9 

Skupaj 100,0 100,0 100,0 100,0 

Tip 

gospodinjstva*** 

(%) 

Dvostarševska, 1 otrok 26,9 28,0 30,7 14,8 

Dvostarševska, 2 otroka 26,9 44,9 45,3 40,7 

Dvostarševska, 3 otroci 

ali več 

25,6 8,5 11,8 18,5 

Enostarševska, 1 otrok 10,3 11,9 7,1 20,4 

Enostarševska, 2 otroka 6,4 5,9 3,8 5,6 

Enostarševska, 3 otroci 

ali več 

3,8 0,8 1,4 0,0 

Skupaj 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Preverili smo še, ali so družine s hipotekarnim stanovanjskim kreditom v slabšem položaju 

kot druge. Razlike med skupinami niso statistično značilne, zato hipoteze, da so družine, ki 

so najele kredit, v bolj ranljivem položaju kot druge, ne moremo potrditi. Podatki sicer kažejo, 

da med zelo ranljivimi aktivnimi skoraj polovica anketirancev odplačuje kredit, med zelo 

ranljivimi pasivnimi pa je takih le petina; po dejstvu, da gre večinoma za dolgotrajno 

brezposelne, lahko sklepamo, da do pridobitve kredita najverjetneje niso niti upravičeni.  

Dodatno smo preverili še povezanost umeščenosti v skupine s tipom naselja, vendar ne 

opažamo statistično značilnih razlik. Te pa se pokažejo, ko med seboj primerjamo le zelo 

ranljivo aktivno in zelo ranljivo pasivno populacijo; za oba tipa je sicer najbolj značilno 

predmestno okolje (39,7 % in 40,7 %), vendar pa je za zelo ranljive pasivne bolj tipično 

mestno okolje kot vas (37,2 %), za zelo ranljive aktivne pa vaško okolje kot mesto (37,0 

%).  

Preglednica 6.21: Ranljive skupine glede na tip naselja 

  
Zelo ranljivi 

pasivni 

Srednje 

ranljivi 

Najmanj 

ranljivi 

Zelo ranljivi 

aktivni 

Tip 

naselja 

(%) 

Večje mesto 37,2  32,2  29,2  22,2  

Predmestje, 

manjše mesto 

39,7  39,8  39,2  40,7  

Osamljena kmetija, 

vaško okolje 

23,1  28,0  31,6  37,0  

Skupaj 100,0  100,0  100,0  100,0  

 

V kvantitativnem delu lahko torej potrdimo hipoteze, da so v bolj ranljivem položaju družine, 

v katerih noben od staršev ni zaposlen oz. je zaposlitev le ena, prav tako se ranljivosti 
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ne morejo povsem izogniti družin, v katerih sta zaposlena oba starša, vendar so dohodki 

(plače) prenizki, da bi jima uspelo pokriti vse potrebe. Da so nova ranljiva skupina 

prekarni delavci, lahko na dobljenih podatkih potrdimo le delno, saj se samozaposlenost ni 

povezovala z večjo ranljivostjo, vendar pa se je delo po pogodbi za določen čas povezovalo 

z zelo ranljivo pasivno skupino. Za raziskovanje revščine med prekarnimi delavci sicer ta dva 

kazalnika ne zadostujeta; podatkov o drugih elementih prekarnih zaposlitev (npr. o 

sezonskem delu, začasnih zaposlitvah, o delovnih pogojih (delu nadur, ponoči, ob koncu 

tedna), o zakonodajni zaščiti delavcev, rednem plačevanju ipd.) namreč nimamo, bili bi pa 

nujni za natančnejšo oceno položaja te skupine. 

Kot pričakovano, je vsaj za delni izhod iz slabega položaja najpomembnejša zaposlitev obeh 

staršev, že izguba zaposlitve enega od staršev lahko družino pahne v bistveno slabši 

položaj. Z večjo ranljivostjo se je povezovala tudi brezposelnost, pri zelo pasivni skupini je 

ta bolj dolgotrajna. Večja ranljivost je bila tudi značilna za prvi in v nekaterih primerih 

drugi dohodkovni razred OD.  

Da je aktivnost (v smislu zaposlenosti, iskanja dela ter tudi aktivnih strategij) pomembna, se 

nakazuje skozi celotno poglavje, vendar pa ne pomeni nujno tudi boljšega položaja družine. 

Zelo ranljivi aktivni uporabljajo v povprečju največ aktivnih strategij in njihova aktivnost se 

izraža tudi v mnogo krajši brezposelnosti (v primerjavi z zelo ranljivimi pasivnimi) ter v iskanju 

tudi alternativnih oblik dela, ki so definirane v spremenljivki »drugi statusi«. Vendar je 

razvrščanje v skupine pokazalo, da ti niso v izrazito boljšem položaju kot zelo ranljivi pasivni, 

za katere bi po danih podatkih lahko sklepali, da so nad izboljšanjem svojega položaja že 

nekako obupali in se v povprečju ne trudijo aktivno izboljšati svoje situacije. Predvsem je tu 

ključen izrazito nizek dohodek, s katerim se soočata obe skupini (prenizki prejemki, 

predvsem pa tudi prenizke plače), treba je iskati tudi  druge razloge, ki pripomorejo k 

poslabšanju položaja te skupine. Podatki potrjujejo ugotovitve kvalitativnega dela, da so 

enostarševske družine pogosteje v bolj ranljivi situaciji kot dvostarševske, te pa so bolj 

ranljive v primeru večjega števila otrok. Zanimivo je, da so bolj ranljiva gospodinjstva s 

starejšimi, šolajočimi se otroki, kar povezujemo z naraščanjem stroškov v procesu šolanja. 

V spodnji preglednici predstavljamo povzetek tega poglavja ter ključne značilnosti 

posameznih identificiranih skupin. Ponovno poudarjamo, da so posamezniki, vključeni v 

celoten vzorec, že sami po sebi ranljivi v primerjavi s celotno populacijo, vendar pa smo se v 

tem poglavju bolj osredotočili na tretjino tistih, ki so na področju prehrane, stanovanja, 

zdravja, emocionalne opore in preživljanja prostega časa najbolj ranljivi (to so zelo ranljivi 

aktivni in zelo ranljivi pasivni). 
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Preglednica 6.22: Ključne značilnosti posameznih ranljivih skupin 

Najmanj ranljivi: 

- 5. razred OD, 

- največja vrednost premoženja, 

- najvišji mesečni dohodki, 

- zelo malo (1,4 %) prejemnikov DSP, 

- večinoma zaposlena mama in oče, 

- pogosteje pogodbe za nedoločen čas, 

- manj otrok in mlajši otroci v gospodinjstvu, 

- več predšolskih (do 5 let), manj šolajočih se 

otrok, 

- pogosteje dvostarševske družine (1 ali 2 

otroka) 

Srednje ranljivi: 

- 2., 4. in 5. razred OD, 

- podpovprečna1 vrednost premoženja, 

- povprečni mesečni dohodki, 

- dve tretjini zaposlenih mam in 70 % 

zaposlenih očetov, 

- povprečno trajanje brezposelnosti, 

- manj in mlajši otroci v gospodinjstvu, 

- več predšolskih (do 5 let) in manj šolajočih se 

otrok, 

- prevladujejo dvostarševske družine (2 

otroka), razmeroma visok delež 

enostarševskih družin z enim otrokom (11,9 

%) 

Zelo ranljivi aktivni: 

- 1. razred OD, 

- podpovprečna vrednost premoženja, 

- podpovprečni mesečni dohodki, 

- nadpovprečno število prejemnikov DSP (18,5 

%), 

- predmestje, vaško okolje, 

- v primerjavi z drugimi visok delež oseb z 

drugimi statusi (15,1 % mam in 7,0 % očetov) 

- kratkotrajnejša brezposelnost (36 mesecev – 

mama, 34 mesecev – oče), 

- visok delež zaposlenih za nedoločen čas, 

- starejši otroci v gospodinjstvu, povprečno 

manj predšolskih otrok in več šolajočih se 

otrok, 

- četrtina enostarševskih družin (večinoma z 

enim otrokom) 

Zelo ranljivi pasivni: 

- 1. in 2. razred OD, 

- visoko podpovprečna vrednost premoženja 

(tudi v primerjavi z ranljivimi aktivnimi), 

- visoko podpovprečen dohodek, 

- največ (28,2 %) prejemnikov DSP, 

- najvišja povprečna vrednost DSP, 

- predmestje, mestno okolje, 

- visoka brezposelnost – polovica brezposelnih 

mam, 28 % brezposelnih očetov, 

- zelo dolgotrajna brezposelnost (89 mesecev 

– mama, 75 mesecev – oče), 

- tvegane zaposlitve (tretjina za določen čas), 

- več otrok v gospodinjstvu in starejši otroci, 

- manj predšolskih otrok in več šolajočih se 

otrok, 

- pri dvostarševskih družinah v primerjavi z 

drugimi skupinami več takih s tremi ali več 

otroki, 

- petina enostarševskih družin 
1 – primerjave delamo s povprečjem na vzorcu, in ne populacijskim povprečjem 

Opomba: anketirani, ki so prejemniki 3. razreda OD, so enakomerno razporejeni po posameznih 

skupinah in ne prevladujejo v nobeni od določenih skupin. 

6.7 Položaj otrok  

V raziskavi so poleg odraslih sodelovali tudi otroci v starosti od 12 do 18 let. Na podlagi 

njihovih odgovorov prikazujemo kakovost življenja otrok, ki živijo v družinah anketirancev 

prejemnikov OD do vključno petega dohodkovnega razreda. V prvem delu poglavja omenjeni 

vidik analiziramo na bolj splošni ravni, medtem ko v drugem delu poglobimo analizo z 

identifikacijo ranljivih skupin otrok. Z vidika ugotavljanja vpliva dohodkov staršev na 

deprivacijo otrok raziskujemo kompleksnost pojava revščine na primeru otrok. 

Predvidevamo, da dohodek vedno ključno ne določa kakovosti življenja otrok. Obenem bomo 
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na podlagi upoštevanja prejemanja DSP staršev in njihovega položaja v otroštvu preverili 

vidike kulture revščine in pasti revščine, ki sta bila izpostavljena v okviru diskurzivnih praks 

na fokusnih skupinah s strokovnjaki, ki v praksi delujejo na tem področju. 

6.7.1 Primerjava položaja otrok v obeh časovnih točkah izvedbe raziskave 

V splošnem je bil položaj otrok v letu 2008, merjen z različnimi kazalniki kakovosti 

življenja, ugoden. To velja za vsa področja, in sicer za: a) izobraževanje otrok (samo en 

odstotek vprašanih otrok ni obiskoval šole, velika večina je bila deležna pomoči učiteljev, 

kadar so jo potrebovali, zgolj 2,9 % je odgovorilo, da so v primerjavi s sošolci po učnem 

uspehu v slabši polovici, enak delež vprašanih otrok v šoli ni imel nobenega prijatelja in 

velika večina v okviru šole ni doživela neprijetnih izkušenj (v smislu fizičnega in psihičnega 

nasilja s strani sovrstnikov); b) družinsko okolje otrok (velika večina otrok okolja, kjer so 

preživljali svoj vsakdan, ni doživljala kot grožnje (to velja tako za dom, sosesko, zeleno 

površino v okolici kot za šolsko okolje), prav tako je večina otrok odgovorila, da ima dostop 

do pomembnih stvari, kot so lastna postelja, računalnik, kolo, mobilni telefon ipd., skoraj vsi 

so ocenili, da se dobro razumejo s svojimi starši (od tega bolje z materami kot z očeti), velik 

delež otrok je bil pri pomembnih odločitvah soudeležen, le manj kot odstotek otrok se v 

primeru, ko so zaskrbljeni, ne pogovori z nikomer, v splošnem so bili deležni pozornosti 

staršev, saj je večina navajala, da jih starši nikoli ne ignorirajo) in c) njihovo zdravstveno 

stanje (svoje zdravstveno stanje so v splošnem ocenili kot dobro, večina ni poročala o 

težavah z napetostjo in živčnostjo, skoraj vsi so bili v splošnem večino časa zadovoljni sami 

s sabo, velika večina se ni počutila brezvoljno in žalostno, dobra polovica otrok je bila 

zadovoljna s svojim videzom, v splošnem otroci živil (kot so sladkarije, žita, meso/ribe, 

zelenjava, sadje) v svoji prehrani ni pogrešala).  

Ne glede na to, da smo v letu 2008 ugotavljali razmeroma ugodno sliko kakovosti življenja 

otrok, ki odraščajo v družinah prejemnicah OD do vključno petega dohodkovnega razreda, 

pa je bila na nekaterih ravneh njihova kakovost življenja nekoliko slabša, predvsem na 

zdravstvenem področju. Pri merjenju duševnega zdravja se je pokazalo, da je imela približno 

polovica vprašanih otrok bolečine v trebuhu in težave z nespečnostjo, doživljala je stres in 

čutila utrujenost, ki je bila povezana s šolskim delom. Tudi pri prehranjevalnih navadah 

odgovori otrok niso odstirali ravno pozitivne podobe njihovega položaja. Tretjina vprašanih 

otrok ni zajtrkovala med tednom in le dobrih trideset odstotkov otrok je uživalo sadje in 

zelenjavo vsak dan. Zaskrbljujoč je bil tudi podatek o dostopanju do pomoči pri izdelovanju 

domačih nalog, saj dobra petina otrok redko ali nikoli ni dobila takšne pomoči, kadar jo je 

potrebovala. 
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Ker smo vprašalnik za otroke v drugi časovni točki raziskave precej spremenili, rezultati v 

letu 2015 niso primerljivi z ugotovitvami, ki se nanašajo na leto 2008; mogoče je zgolj iskanje 

vzporednic v bolj splošnem smislu. V tem pogledu poudarjamo predvsem dve ugotovitvi: 

- položaj otrok v letu 2015 je, podobno kot velja za leto 2008, razmeroma ugoden, 

- z vidika upoštevanja psihičnega zdravja je kakovost njihovega življenja 

nekoliko slabša (kar smo ugotavljali že v prejšnji raziskavi). Podobno velja za 

prehranjevalne navade otrok. 

Podatki o položaju otrok so ugodni za različna področja njihovega življenja: 

- izobraževanje: tako z vidika učnega uspeha, opremljenosti s šolskimi potrebščinami 

in aspiracij glede izobraževanja, kot z vidika vključenosti v vrstniška omrežja.  

- Družinsko okolje, pri čemer bi izpostavili zlasti dvoje: a) razmeroma dobra 

dostopnost materialnih dobrin, kar glede na ugotovitve kvalitativnega dela 

raziskave v veliki meri pripisujemo otrokocentričnemu vedenju staršev. Nekaj otrok je 

tudi odgovorilo, da posamičnih navedenih dobrin ne želijo imeti.Tega vidika ne 

moremo enoznačno in jasno interpretirati, saj otrok v raziskavi nismo podrobneje 

spraševali po vzrokih. Sklepamo, da ni tako zato, ker bi s tem izražali protest proti 

potrošništvu, temveč najverjetneje s svojimi odgovori zakrivajo resnico o tem, da si 

starši kake stvari ne morejo privoščiti, oni pa jih s svojimi željami ne želijo 

obremenjevati, kar je pri otrocih pogosta strategija spopadanja z revščino (Ridge 

2002). Podatki kažejo, da z naraščanjem dohodkovnega razreda OD upada delež 

otrok, ki si nekaterih dobrin ne želijo imeti (npr. sobe, oblačil popularnih znamk, 

kolesa, računalnika ipd.), pri čemer so najpogosteje zastopani prav otroci iz prvega 

razreda OD; b) pozitivne odnose, ki jih imajo otroci s svojimi starši. Njihovi 

odgovori so morda družbeno zaželeni in zato ne odslikavajo prave situacije v 

družinskem okolju, čeprav pa so po drugi strani podobno pozitivno družinske odnose 

ocenjevali že otroci v prvi izvedbi raziskave. Tudi nekatere druge raziskave pritrjujejo 

temu, nekateri avtorji govorijo celo o »medgeneracijskem miru36«, ki ga utrjuje zlasti 

pozitiven odnos na ravni med materjo in otroki (Ule in Miheljak 1995; Ule 2001; Rener 

1996), kar potrjujejo tudi naši podatki. Odprti odgovori, v katerih so otroci opisovali, 

zakaj se doma tako počutijo, kažejo na to, da otroci visoko cenijo zlasti to, da se 

dobro razumejo s svojimi starši, da v okviru doma dobijo tisto, kar potrebujejo (v 

                                                           
36 Ali generacijska simbioza. 
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smislu »Nič mi ne manjka«, »Imam vse, kar potrebujem«), da jih starši spodbujajo in 

so jim v oporo ter da se doma počutijo sproščene.  

- Preživljanje prostega časa. Razveseljivo je, da so  vprašani v splošnem zelo 

zadovoljni ali zadovoljni s preživljanjem prostega časa. Predvsem pa je zanimivo, da 

velika večina otrok počitnikuje, in sicer na morju, kot je razvidno iz odprtih odgovorov, 

ne pa pri svojih sorodnikih, kar bi bila cenovno ugodnejša možnost. Kot lahko 

sklepamo iz odgovorov njihovih staršev, ki so prav tako izpolnjevali vprašalnik, ne gre 

za samostojno preživljanje počitnic, v smislu letovanj, ki jih organizirajo različne 

nevladne organizacije (kot so Rdeči križ, Karitas, ZPM), saj si dve tretjini družin lahko 

privoščita družinske enotedenske počitnice.    

- Zdravstveno stanje: pozitivno je, da je velika večina otrok zelo zadovoljnih ali 

zadovoljnih z načinom prehranjevanja in da 65,2 % otrok nikoli ne občuti lakote37 

(kljub vsemu pa ne moremo biti zadovoljni s tem, da 4,5 % otrok vedno ali pogosto 

občuti lakoto, 7,6 % občasno in dobra petina redko. Noben otrok se ne bi smel 

spopadati s takšnimi težavami, saj je primerna prehranjenost ena temeljnih pravic 

otrok). 

Slika 6.45: Položaj otrok v letu 2015  

                                                           
37 Treba je opozoriti na previdnost pri interpretaciji tega kazalnika, saj občutek lakote ne odslikava nujno 

informacije o tem, da so otroci lačni zato, ker si ne morejo privoščiti hrane. 
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V primerjavi s podatki, ki smo jih pridobili od  fokusnih skupin s strokovnjaki in iz intervjujev z 

družinami, ki živijo z nizkimi dohodki, je položaj otrok po izbranih kazalnikih precej bolj 

optimističen, kot bi sprva morda pričakovali. To lahko najverjetneje razložimo z vzorcem 

otrok, saj je ta precej širši in obsega tudi tiste otroke, ki se po uradni definiciji ne umeščajo 

med revne (koliko vpliva na deprivacijo otrok dohodek, raziskujemo v naslednjem 

podpoglavju). Drug razlog za ugoden položaj otrok pa je kot močan varovalni dejavnik (vsaj z 

vidika zadovoljevanja materialnih potreb otrok) otrokocentričnost staršev. O njihovi 

otrokocentričnosti sklepamo na podlagi potrošniških vzorcev nakupovanja oblačil in obutve. 

Pridobljeni podatki, ki smo jih predstavili v poglavju o dohodkovni deprivaciji, namreč kažejo, 

da so v zadnjih treh mesecih skorajda vsi starši kupili oblačila ali obutev za otroke (pri čemer, 

zanimivo, med posameznimi dohodkovnimi razredi OD ni statističnih razlik, z izjemo nakupa 

obutve), medtem ko anketirani sebi in svojim partnerjem takšne nakupe privoščijo v precej 

manjši meri (tukaj pa med posameznimi razredi OD obstajajo značilne statistične razlike in 

so še zlasti očitne med prvim in drugimi razredi, ki so pogosteje odgovorili, da so v zadnjih 

treh mesecih kupili obleko ali obutev, kot pa tisti iz prvega dohodkovnega razreda OD). 

Manj ugodni pa so, kot rečeno, nekateri kazalniki o zdravstvenem stanju otrok (natančneje o 

psihosomatskih simptomih), kar je morda povezano s samim starostnim obdobjem, saj po 

študiji HBSC psihosomatski simptomi naraščajo s starostjo (Jeriček Klanšček idr. 2014). V 

raziskavo smo vključili otroke, stare od 12 do 18 let, in gre torej bolj za adolescente, ki 

obdobje odraščanja pogosto zaznavajo kot težavno, kar se kaže v njihovi razdražljivosti, 

nervoznosti in slabi volji; v sklopu raziskave HBSC je približno petina otrok imela 

najpogostejše psihosomatske simptome, kot so nespečnost, nervoza in razdražljivost 

(Jeriček Klanšček idr. 2014). Med negativne kazalnike zdravstvenega stanja otrok smo 

umestili še prehranjevalne navade, v smislu uživanja sladkorja. Kar polovica otrok, ki je 

sodelovala v raziskavi, namreč uživa sladke pijače in skoraj tri četrtine sladkarije. 

Ne glede na to, da smo v uvodnem delu poudarjali predvsem razmeroma ugoden položaj 

otrok, pa je nezanemarljiv delež otrok na nekaterih področjih življenja prikrajšan zaradi 

pomanjkanja dohodka (glej spodnjo shemo). Ugotavljamo, da so otroci v tem pogledu še 

zlasti prikrajšani na dveh ravneh (podobno, kot smo izpostavili že v kvalitativnem delu 

raziskave): 

- pri preživljanju prostega časa, predvsem pri vključenosti v plačljive šolske 

dejavnosti in počitnikovanju. Kljub vsemu pa so otroci, zanimivo, v veliki večini še 

vedno zelo zadovoljni ali zadovoljni s preživljanjem svojega prostega časa (tako meni 

87,2 % vprašanih otrok). To morda lahko razložimo z a) nezanimanjem za 

organizirane šolske dejavnosti (kar potrjujejo njihovi odgovori na naša vprašanja o 
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razlogih za nevključevanje v brezplačne šolske dejavnosti – pomanjkanje interesa je 

bilo namreč med najpogostejšimi navedbami). Kot prikazujemo v nadaljevanju, imajo 

otroci precej zapolnjen prosti čas. Sklepamo, da je druženje s prijatelji, gledanje TV, 

poslušanje glasbe, sodelovanje v družabnih omrežjih in vključevanje v športne 

aktivnosti s prijatelji in hobiji tisto, kar otrokom pomeni dobro preživljanje prostega 

časa; in b) glede na to, da več kot polovica otrok obiskuje brezplačne šolske 

dejavnosti, se zdi, da k temu pomembno prispevajo tudi šole s svojo ponudbo 

dejavnosti.  

- Pri dostopanju in posedovanju materialnih dobrin. Na tem mestu so zaradi 

omejenih finančnih sredstev družin otroci prikrajšani zlasti pri lastni sobi, motorju in 

televizorju, v razmeroma majhnem obsegu pa pri posedovanju lastnega pametnega 

telefona in računalnika (če bi sem prišteli odgovore otrok, da si kake materialne 

dobrine ne želijo imeti, bi bili deleži sicer višji). Očitno gre za dobrini, ki ju starši 

doživljajo kot nujni za zagotavljanje otrokove blaginje. Celo starši z omejenimi 

finančnimi zmožnostmi  nekako najdejo načine, da otrokom omogočijo dostop do 

njiju. Da starši razumejo ti dve potrošni dobrini kot nujni, potrjujejo tudi odgovori otrok 

o nedosegljivosti materialnih dobrin, ker jih starši ne želijo kupiti (in ne, ker ne 

zmorejo). Motor in televizor sta v teh primerih najpogostejša, medtem ko so 

računalnik, pametni telefon, svoja soba in dostop do interneta dosegali precej nižje 

vrednosti. Za lastno posteljo, kolo in celo oblačila popularnih blagovnih znamk pa 

otroci niso izbrali možnosti, da jih nimajo zato, ker jim jih starši nočejo kupiti. Očitno 

starši postavljajo te dobrine (torej računalnik, pametni telefon, svojo sobo, dostop do 

interneta, lastno posteljo, kolo in oblačila popularnih blagovnih znamk) na vrh 

hierarhije otrokovih potreb.         

Preglednica 6.23: Prikrajšanost otrok zaradi omejenih finančnih virov družin 

Materialne dobrine, ki so otrokom 

nedosegljive zaradi pomanjkanja 

dohodka družine 

Prosti čas 

Svoja soba (18,8 %) 77,4 % ni vključenih v plačljive šolske dejavnosti  

(eden najpogostejših razlogov, ki so jih v odprtih 

odgovorih navajali otroci, so bila omejena finančna 

sredstva družine; med drugimi, prav tako pogostimi 

razlogi, so bili še: pomanjkanje interesa za takšne 

dejavnosti, slaba ponudba, pomanjkanje časa in drugo, 

kot je na primer neinformiranost, prevoz ipd.) 

Svoj motor (12,4 %) 21 % v zadnjem letu ni bilo na počitnicah, ki so trajale 

vsaj sedem dni (najpogostejši razlogi, ki so jih v odprte 

odgovore zapisali otroci, so bili pomanjkanje financ) 

Lasten televizor (11,8 %)   

  Pametni telefon (5,7 %) 
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Materialne dobrine, ki so otrokom 

nedosegljive zaradi pomanjkanja 

dohodka družine 

Prosti čas 

Svoj računalnik (5,3 %)   

  Svoja postelja (2,8 %) 

Dostop do interneta od doma (2,2 %) 

V diskurzivnih praksah o revščini, ki smo jih preverili s fokusnimi skupinami, v katerih so 

sodelovali strokovnjaki, ki se vsakodnevno ukvarjajo s problematiko revščine družin z otroki, 

se pogosto vriva element pasivizacije oz. aktivacije. O tem smo podrobneje pisali v 

kvalitativnem delu naloge. Omenjenega vidika strokovnjaki niso navajali zgolj v zvezi s 

položajem odraslih, v izjavah so se dotaknili tudi položaja otrok. Nemalokrat so poudarili 

opažanje, da otroci zaradi brezizhodnega položaja, v katerem so se znašli njihovi starši, 

postajajo vse bolj apatični, pasivni in vdani v usodo. Glede na to smo se odločili, da tezo o 

vse večji pasivnosti otrok preverimo s kvantitativnimi podatki. Ker vprašalnik ni bil pripravljen 

s tem uvidom, nam precej informacij manjka, kljub vsemu pa nam je uspelo izluščiti nekatere 

kazalnike, ki po našem mnenju ustrezno pokažejo na aktivno oz. pasivno vlogo otrok pri 

oblikovanju lastne družbene realnosti.  

Podatki raziskave kažejo, da so otroci pri konstrukciji svojega položaja in vplivanju nanj 

precej aktivni. To velja za različna področja življenja, kot je razvidno iz spodnje sheme. 

Njihova aktivnost se kaže pri zagotavljanju lastnega vira dohodka, pri iskanju pomoči za 

reševanje problemov, usmerjenosti v prihodnost z vidika izobraževanja (pri čemer sicer o 

aktivni vlogi kot taki ne moremo sklepati, kljub vsemu pa visoke aspiracije na tem področju 

kažejo na to, da jim je mar, da niso vdani v usodo) in preživljanju prostega časa (pri čemer je 

težko začrtati jasno ločnico med aktivnim in pasivnim načinom preživljanja prostega časa – 

sami smo upoštevali element interakcije in gibanja) – pri zadnjem kazalniku se kažejo 

statistično značilne razlike med posameznimi dohodkovnimi razredi OD, saj otroci iz prvega 

dohodkovnega razreda manj aktivno preživljajo prosti čas.   

Preglednica 6.24: Aktivna vloga otrok 

Plačljive 

oblike dela 

Pogovor v primeru 

problemov 
Preživljanje prostega časa 

Aspiracije glede 

izobraževanja 

28,3 % otrok 

(starih 15 let 

ali več) je v 

zadnjem letu 

opravljalo 

plačano delo); 

od tega 10 % 

večkrat v letu 

najpomembnejše 

osebe za pogovor:  

prijatelji (88,9 %),  

mama (86,7 %),  

oče (62,1 %),  

brat ali sestra (50,6 

%),  

sorodnik (41,8 %),   

učitelj (26,1 %) 

a) aktivno: 

93,4 % zabava in druženje s 

prijatelji, 

83,3 % izleti in sprehodi, 

82 % družabna omrežja, 

81,2 % športne aktivnosti, 

65,4 % kulturno udejstvovanje, 

56,3 % brezplačne šolske 

dejavnosti, 

52,8 % organizirane (neplačljive) 

68 % si želi doseči 

višješolsko 

izobrazbo ali več; 

tako rekoč vsi 

menijo, da je 

njihov cilj 

uresničljiv 
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Plačljive 

oblike dela 

Pogovor v primeru 

problemov 
Preživljanje prostega časa 

Aspiracije glede 

izobraževanja 

dejavnosti, 

44,3 % prostovoljsko delo, 

33,9 % organizirane (plačljive) 

dejavnosti, 

22,6 % plačljive šolske dejavnosti, 

60,7 % vedno ali pogosto telesno 

aktivnih. 

b) pasivno: 

90,7 % poslušanje glasbe, 

85,9 % gledanje TV, 

74,8 % branje, 

43,6 % računalniške igrice38. 

 

6.7.2 Ranljive skupine otrok 

Upoštevaje razred OD podatki kažejo, da so najpogosteje prikrajšani otroci iz prvega 

dohodkovnega razreda OD. Da razred OD statistično značilno vpliva na položaj otrok je 

razvidno zlasti na področju preživljanja prostega časa otrok in posedovanja materialnih 

stvari: 

- noben otrok iz prvega razreda OD ni vključen v plačljive šolske dejavnosti, 

- samo ena petina otrok iz prvega razreda OD je vključena v neplačljive organizirane 

dejavnosti, 

- precej nižji delež otrok iz prvega razreda OD (11,1 %) je vključen v plačljive 

organizirane dejavnosti, medtem ko je takih iz petega razreda skoraj polovica, 

- statistično značilne razlike se kažejo tudi pri kulturnem udejstvovanju, pri čemer prosti 

čas tako preživlja 29,4 % otrok iz prvega razreda OD (in tri četrtine otrok iz petega 

razreda OD), 

- več kot polovica otrok iz prvega razreda OD (56,3 %) ocenjuje, da ima manj 

materialnih stvari kot drugi, kar je bistveno več, kot lahko zasledimo pri otrocih iz 

drugih dohodkovnih razredov OD. 

  

                                                           
38 Pri igranju računalniških igric seveda obstaja tudi možnost interakcije (kadar se igre izvaja v skupinah), ker pa 

to ne drži v vsakem primeru in ker ne gre za fizično aktivnost, smo omenjeni vidik preživljanja prostega časa 

umestili pod pasivne oblike. 
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Slika 6.46: Primerjava položaja otrok iz prvega dohodkovnega razreda OD glede na druge 

otroke39 

 

Razlike med prvim razredom OD in drugimi razredi OD se nakazujejo tudi pri drugih 

kazalnikih položaja otrok, vendar pa niso statistično značilne. Predvidevamo, da je morda 

tako zaradi vzorca, ki za otroke ni bil reprezentativen. Med otroki, ki so odgovorili, da 

razpolagajo z nekaterimi materialnimi stvarmi, je tako najmanj otrok iz prvega razreda OD (to 

velja za obleko in obutev popularnih blagovnih znamk, kolo in računalnik). Kot smo poudarili 

v prvem delu poglavja, so otroci, vključeni v raziskavo, razmeroma visoko ocenjevali 

kakovost svojega življenja, vendar kljub temu ni zanemarljivo, da so otroci iz prvega razreda 

OD na primer v povprečju manj zadovoljni s svojim učnim uspehom kot drugi (AS = 3,72); 

podobno je s preživljanjem prostega časa (AS = 4,06), pri čemer je treba omeniti, da gre 

vendarle za precej visoke vrednosti. Obenem pri nekaterih psihosomatskih znakih manj 

pogosto kot otroci iz drugih dohodkovnih razredov OD odgovarjajo, da nikoli ne občutijo 

posameznih znakov, kot sta glavobol (z izjemo petega razreda OD) in bolečine v želodcu. 

Zaradi majhnega števila enot smo se na nekaterih mestih odločili, da združimo odgovore 

otrok iz spodnjih razredov OD (rekodirane vrednosti prvega, drugega in tretjega 

dohodkovnega razreda OD) in odgovore otrok iz višjih dveh razredov OD (rekodirane 

vrednosti četrtega in petega dohodkovnega razreda OD). Tako pripravljeni podatki odkrivajo 

statistično pomembne razlike med obema poloma otrok v ciljni skupini, ko smo jih spraševali 

o preživljanju tedenskih počitnic. Med tistimi, ki so odgovarjali, da v preteklem letu niso bili na 

enotedenskih počitnicah, je bilo največ takih iz spodnjih razredov OD, in sicer 27,3 % otrok. 

Razlike (vendar ne statistično značilne) so se nakazovale tudi na področju zdravja, 

natančneje pri načinu prehranjevanja, pri čemer so otroci iz nižjih dohodkovnih razredov OD 

                                                           
39 Po kazalnikih, kjer so se pokazale statistično pomembne razlike med posameznimi razredi OD. 
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manj pogosto kot drugi odgovarjali, da nikoli ne uživajo nezdrave hrane; podobno se je 

nakazovalo pri pogostosti doživljanja občutka lakote. 

Slika 6.47: Primerjava položaja spodnjih in zgornjih dohodkovnih razredov OD glede 

preživljanja enotedenskih počitnic 

 

Na podlagi povedanega sklepamo, da dohodek staršev pomembno določa položaj 

otrok, zlasti ko govorimo o področjih življenja oz. dejavnostih, pri katerih je 

uresničevanje oz. vključevanje neposredno povezano s finančnimi viri staršev. Ni pa 

nujno, da gre vedno za negativne dejavnike. Iz dobljenih podatkov je razvidno, da so v 

nekaterih primerih otroci iz nižjih dohodkovnih razredov OD lahko celo na boljšem kot drugi. 

Otroci iz nižjih dohodkovnih razredov OD namreč v prostem času pogosteje berejo kot drugi 

(zanimivo je, da pogostost branja pri otrocih upada z naraščanjem dohodkovnega razreda 

OD), starši jim tudi nadpovprečno pomagajo pri šoli in se zanimajo za njihovo šolsko delo (na 

podlagi kazalnikov, ki merijo pomoč staršev pri domačih nalogah, redno obiskovanje 

govorilnih ur, zanimanje za to, kar se otroci učijo v šoli, spodbujanje otrok pri učenju, smo 

oblikovali indeks), otroci iz prvega dohodkovnega razreda OD se nadpovprečno dobro 

razumejo z mamo. Predstavljene ugotovitve ne pritrjujejo t. i. ideji o kulturi revščine, po kateri 

naj bi se posamezniki naučili biti revni v družini,  s socializacijo, s tem ko privzamejo 

negativne vzorce vedenja in disfunkcionalne vrednote. Do podobnih ugotovitev smo prišli 

tudi, ko smo preverjali povezanost prejemanja DSP pri starših z izbranimi kazalniki kakovosti 

življenja otrok – relevantnost prejemanja DSP za kakovost življenja otrok se je pokazala le pri 

upoštevanju plačljivih vidikov, in sicer na ravni dostopanja do materialnih stvari (z izjemo 

pametnega telefona, motorja in dostopa do interneta, ki z DSP staršev niso bili statistično 

povezani) in prostočasnih dejavnosti (od tega še zlasti vključevanje v organizirane plačljive in 

neplačljive dejavnosti, kulturno udejstvovanje, preživljanje enotedenskih počitnic, izleti). Ker 

pa je kultura revščine običajno utemeljena in analizirana v navezavi na koncept začaranega 

kroga revščine oz. je umeščena v okvir trajanja revščine, bi bilo za natančnejšo razlago 

nujno upoštevati tudi ta vidik. Na podlagi pridobljenih podatkov pa tega ne moremo ugotoviti, 

27,3% 11,3%brez 1-tedenskih počitnic

spodnji razredi OD zgornji razredi OD
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saj bi za kaj takega potrebovali raziskavo, ki bi se osredotočala zgolj na ugotavljanje in 

preverjanje, ali začarani krog revščine obstaja. 

Nadalje ugotavljamo, da o pasti revščine med otroki ne moremo govoriti, saj so otroci iz 

prvega dohodkovnega razreda OD praviloma na slabšem v primerjavi z drugimi otroki 

(podobno velja, če primerjamo položaj otrok iz nižjih s tistimi iz višjih dohodkovnih razredov 

OD) ali pa večjih razlik med njimi pravzaprav ni (npr. pri zadovoljstvu s preživljanjem 

prostega časa, pri samooceni zdravja ipd.). Drži pa, da se v nekaterih primerih položaj otrok 

linearno ne izboljšuje z naraščanjem dohodkovnega razreda OD. To je še posebej opazno 

pri otrocih iz četrtega dohodkovnega razreda OD: 

- otroci iz četrtega razreda OD se statistično značilno v povprečju najslabše razumejo z 

mamo (AS = 4,29), 

- so podpovprečno zadovoljni s svojim učnim uspehom (AS = 3,76, ker je le malenkost 

bolje kot pri otrocih iz prvega dohodkovnega razreda), vendar so ocene kljub vsemu 

razmeroma visoke, 

- indeks pomoči staršev in njihovega zanimanja za šolanje otrok je pri omenjeni skupini 

otrok najnižji (AS = 3,54), 

- med tistimi, ki zaradi pomanjkanja dohodka ne razpolagajo z materialnimi stvarmi, 

navedenimi v vprašalniku, je manjši delež otrok iz četrtega dohodkovnega razreda 

OD, ki si ne more privoščiti pametnega telefona (11,8 %) in kolesa (5,9), medtem ko 

pri otrocih iz tretjega in petega razreda OD ni bilo takšnih primerov. Po drugi strani pa 

je med tistimi, ki si ne morejo privoščiti obleke in obutve popularnih blagovnih znamk, 

zgolj peščica otrok iz četrtega razreda OD (6,3 %), otrok iz petega razreda pa je, 

presenetljivo, precej več (27,8 %), 

- manj kot drugi so zadovoljni z načinom prehranjevanja v družini (AS = 4,12, kar je 

podobno kot pri otrocih iz prvega dohodkovnega razreda OD) in tudi s preživljanjem 

prostega časa (AS = 4,18, kar je le nekoliko bolje, kot ocenjujejo otroci iz prvega 

dohodkovnega razreda OD). 

Iz preučevanja revščine otrok je jasno razvidno, kako kompleksen fenomen je revščina. Viri 

in vloga staršev veljajo za osrednje varovalne mehanizme, ki lahko pri otrocih omilijo 

nekatere negativne vidike življenja v pomanjkanju. Otrokocentričnost staršev, ki je značilna 

tudi za starše iz prvega dohodkovnega razreda OD (kar potrjujejo izsledki tako kvalitativnega 

kot kvantitativnega dela študije), se na tem mestu kaže kot ključna vzgojna praksa za 

zagotavljanje kakovostnega življenja otrok pri najranljivejših skupinah. 
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6.8 Sklep  

Ob upoštevanju tez, postavljenih v uvodu,  lahko na podlagi podatkov, ki smo jih pridobili z 

izvedbo reprezentativne ankete na vzorcu družin prejemnic OD do vključno petega 

dohodkovnega razreda, sklenemo: 

Glede primerjave položaja ciljne skupine v letu 2015 s prvim valom izvedbe raziskave 

(ki je potekal v letu 2008) enoznačnega odgovora ne moremo podati. Na nekaterih 

področjih življenja opažamo pozitivne spremembe (to velja npr. za nekatere kazalnike 

prostega časa, prehranjevanja, zdravja ipd.). Obenem pa opažamo tudi negativne 

spremembe, ki so še zlasti očitne pri socialnih omrežjih. Ugotavljamo namreč, da se je 

število oseb, s katerimi se anketirani družijo, v letošnji izvedbi raziskave v primerjavi s 

prejšnjo zmanjšalo na polovico (v povprečju imajo zdaj na voljo le dve osebi za takšno obliko 

opore), kar je, če sklepamo na podlagi informacij iz individualnih intervjujev, povezano s 

slabšo dohodkovno situacijo. Zdi se, da se družine v zaostrenih finančnih razmerah obračajo 

navznoter, v intimno sfero, kar običajno velja za težke socialno-ekonomskerazmere. Obenem 

bi pri negativnih spremembah posebej opozorili na položaj anketiranih iz prvega 

dohodkovnega razreda OD, za katere je bilo v letu 2015 bolj značilno, da so ocenjevali, da 

živijo v materialni stiski, da se omejujejo pri porabi in zaostajajo s plačili položnic, in so 

doživeli odklop katerega od virov energije, kot pa tisti, ki so bili v raziskavo vključeni v letu 

2008. Ob tem je treba opozoriti, da posamezni razredi OD v omenjenih dveh časovnih točkah 

niso popolnoma primerljivi zaradi spremembe socialne zakonodaje v letu 2012, ki je prinesla 

nove pogoje dostopanja do te socialne oblike pomoči in je s tem nekoliko spremenila 

strukturo upravičencev v posameznem dohodkovnem razredu OD.   

Pri nekaterih področjih oz. na posameznih kazalnikih blaginje pa v letošnjem letu nismo 

zaznali večjih odstopanj. To velja npr. za stanovanjsko področje (z izjemo ključnega opazno 

višjega deleža najemnikov v celotni ciljni skupini, še posebej pa pri prejemnikih prvega 

dohodkovnega razreda, kar v primeru nizkih dohodkov z vidika stroškov še bolj oteži njihov 

položaj), za subjektivno zaznavo lastnega položaja in za položaj otrok (čeprav pri zadnjem 

vidiku natančne primerjave zaradi spremenjenega vprašalnika nismo mogli opraviti). Ne 

glede na povedano pa bi pri subjektivni zaznavi opozorili na naslednje: v letu 2015 je 

opazen izrazit zasuk k strukturnim dejavnikom kot ključnim razlogom za trenutno 

situacijo (kot so brezposelnost, nizka plača ali pokojnina), medtem ko so v letu 2008 

bolj prevladovali usodni osebni dejavniki in občutki pomanjkanja priložnosti (v smislu 

»Nisem imel sreče v življenju«, »Nisem imel priložnosti«, »Nisem se imel možnosti 

šolati«). Pri tem je zanimivo, da so anketirani iz četrtega razreda OD in zaposleni najmanj 

optimistični glede možnosti izboljšanja svojega položaja; očitno brezposelni redkeje doživljajo 



193 

situacijo kot brezizhodno, ker v možnosti zaposlitve vidijo upanje na boljšo prihodnost. Gre 

za ugotovitve, ki so po našem mnenju ključne za oblikovanje diskurza o dejavnikih revščine, 

saj krhajo moč diskurzivnih praks, ki poudarjajo krivdno usmerjenost in odgovornost 

posameznikov za njihov položaj. 

S pomočjo pridobljenih podatkov smo poleg orisane primerjave v obeh časovnih točkah 

pridobili uvid tudi v kompleksnost pojava revščine. Če bi upoštevali zgolj objektivne 

podatke o dohodkih prejemnikov OD, bi med najranljivejše prištevali posameznike iz prvega 

dohodkovnega razreda OD; velja, da višina dohodkov linearno narašča z zviševanjem 

dohodkovnega razreda. Če pa pogledamo še druge kazalnike socialnega položaja, so 

omenjeni sicer še vedno najranljivejša skupina, vendar poleg njih izstopajo tudi tisti, ki se 

umeščajo v četrti razred OD (po nekaterih kazalnikih pa sicer tudi drugi razredi OD, npr. 

peti razred OD pri nerazpolaganju z oblačili in obutvijo popularnih blagovnih znamk, ker si 

tega družine ne morejo privoščiti, ko govorimo o položaju otrok, in anketiranci iz tretjega in 

četrtega razreda OD, ki imajo v svojih omrežjih finančne opore v primerjavi z anketiranci iz 

drugih razredov nekoliko nižji delež prijateljev ipd.). Anketirani iz četrtega razreda OD najbolj 

izstopajo pri subjektivni zaznavi dohodkovnega položaja, saj se po neto mesečnem dohodku 

bistveno ne razlikujejo od upravičencev iz tretjega dohodkovnega razreda OD (zneski so pri 

prvih celo nekoliko nižji). Poleg tega so anketirani v četrtem razredu na slabšem kot ti, ki 

spadajo v nižji dohodkovni razred, tudi pri premoženju, v večji meri prejemajo subvencijo 

kosil za otroke, uporabljajo več pasivnih strategij preživetja, v primerjavi z vsemi razredi OD 

je med njimi najmanj takih, ki menijo, da se jim je dohodek v letošnjem letu v primerjavi z 

lanskim letom povečal, ipd. Podobne ugotovitve se nakazujejo tudi pri nekaterih kazalnikih 

položaja otrok. Za natančno interpretacijo njihove situacije bi bilo treba opraviti nadaljnje 

poglobljene analize, z gotovostjo pa lahko trdimo, da v nekaterih pogledih četrti dohodkovni 

razred OD izstopa ter da je meja med četrtim in tretjim dohodkovnim razredom pogosto 

neizrazita, v nekaterih primerih celo zabrisana.  

O kompleksnosti revščine smo se prepričali tudi pri analizi položaja otrok, za katere velja, da 

nizek dohodek staršev vedno ne določa deprivacije na vseh področjih življenja, saj 

otrokocentrične vzgojne prakse, ki jih uporabljajo starši, delujejo kot močan varovalni 

mehanizem pred negativnimi posledicami revščine. V raziskavi se je to najočitneje 

pokazalo pri vzorcih porabe oblačil in obutve za odrasle in otroke – skorajda vsi starši (ne 

glede na razred OD) so namreč v zadnjih treh mesecih kupili oblačila in obutev otrokom, 

medtem ko je bil ta delež pri odraslih neprimerno nižji. Vlogo otrokocentričnosti z vidika 

ugotavljanja blaginje otrok je sicer potrdil že predhodni, kvalitativni del študije. Ne glede na to 

pa seveda kljub vsemu velja, da so otroci iz prvega razreda OD zaradi nizkega dohodka 
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staršev prikrajšani na nekaterih ravneh kakovosti življenja (imajo manj materialnih stvari kot 

drugi, pri počitnikovanju, udejstvovanju v plačljivih organiziranih dejavnostih ipd.).   
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7 ZAKLJUČEK IN PREDLOGI 

Analizo preučevanja položaja revnih družin z otroki smo (s tremi različnimi raziskovalnimi 

metodami: fokusne skupine, intervjuji in anketa) utemeljili v treh različnih enotah opazovanja, 

ki delujejo na dveh ravneh: na mezzo ravni so to strokovnjaki, ki se pri svojem delu ukvarjajo 

z omenjeno tematiko, na mikro ravni pa posamezniki, ki živijo z nizkimi dohodki. Zanimalo 

nas je njihovo doživljanje revščine oz. njihovo subjektivno  zaznavanje  revščine družin 

(slednje še zlasti velja za akterje na mezzo ravni). Skozi presečišče njihovih pogledov smo 

prišli do različnih relevantnih elementov analize oz. področij raziskovanja, ki jih velja 

upoštevati pri obravnavanju tematike revščine družin z otroki, in jih v nadaljevanju posamično 

predstavili v navezavi na uvodoma postavljene teze. 

Eden takih pomembnejših elementov je prevpraševanje o aktivni oz. pasivni usmerjenosti 

družin z otroki k izboljšanju lastnega depriviranega položaja. Strokovnjaki, ki so 

sodelovali v fokusnih skupinah, so v pogovorih pogosto izpostavili ta vidik. Zato smo mu pri 

opravljanju individualnih intervjujev in analizi podatkov reprezentativne ankete na vzorcu 

družin prejemnic OD do vključno petega dohodkovnega razreda namenili posebno 

pozornost. Sogovorniki iz fokusnih skupin so pomen akivnega oz. pasivnega položaja 

povezovali z multidimenzionalno naravo revščine in začaranim krogom revščine. Po 

njihovem mnenju se kompleksnost revščine v tem pogledu kaže v akumulaciji pozitivnih 

učinkov (zlasti na osebnost in psihično zdravje) v primeru aktivnega reševanja problematike 

oz. negativnih, če pristop ni aktiven. Na podlagi lastnih izkušenj pravijo, da so aktivni tisti 

posamezniki, ki imajo voljo in motivacijo – tisti, ki »še niso obupali«. Nasprotno pa so bolj 

pasivni tisti, ki so se vdali usodo, takšno vedenje pa lahko zaradi nespodbudnega okolja za 

otroke pripomore k nastanku začaranega kroga revščine. Po njihovem mnenju naj bi bili 

predvsem dolgotrajno revni bolj pasivni in tako ranljivi za ustvarjanje medgeneracijskega 

prenosa prikrajšanosti.  

V splošnem lahko na podlagi vseh treh virov analize zaključimo, da so starši iz revnih družin 

precej aktivni pri iskanju rešitev za omilitev negativnih posledic revščine, saj iščejo izhode in 

kombinirajo različne možne preživetvene strategije (npr. delo na črno, samooskrba, 

omejevanje pri porabi, neplačevanje položnic, pomoč formalnih in neformalnih omrežij ipd.), 

pri čemer v situacijah z omejenimi izbirami lahko vsaka morebitna dodatna možnost rešitve  

pomembno prispeva k spremembi položaja. Ob tem je sicer treba poudariti, da anketni 

podatki kažejo, da družine v nekoliko večjem obsegu uporabljajo pasivne strategije preživetja 

(omejevanje pri porabi, prejemanje socialnih oblik pomoči) kot pa aktivne. Ugotavljamo, da 

morajo biti za tip uporabe preživetvenih strategij izpolnjeni nekateri pogoji (ki jih lahko 

razumemo tudi v kontekstu posedovanja kulturnega in socialnega kapitala) – med tistimi, ki 
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so bolj aktivni (ki uporabljajo več aktivnih strategij), so namreč srednje izobraženi starši (in ne 

nižje izobraženi), tisti, ki so v otroštvu živeli bolje kot zdaj, in tisti, ki živijo v manjšem mestu 

ali podeželskem kraju. Podobno velja tudi pri njihovem odnosu do otrok. V anketi se je 

pokazalo, da nizki dohodki in trajanje revščine ne ustvarjajo začaranega kroga revščine. 

Starši skušajo namreč  posebej obvarovati otroke pred negativnimi posledicami revščine in 

so pri tem dokaj uspešni, če ne gre za dejanja, ki so neposredno vezana na dohodek in 

potrošnjo. Podatki kažejo, da se starši iz nižjih dohodkovnih razredov OD celo bolj zanimajo 

za šolo otrok kot drugi. Tudi pri otrocih nismo opazili večjih razlik glede poklicnih aspiracij.  

Glede na to, da so za delovanje posameznikov ključni zunanji pogoji v okolju (strukturni 

pogoji), ti pa so se od zadnje izvedbe raziskave precej zaostrili, nas je presenetil diskurz 

strokovnjakov o dejavnikih tveganja revščine družin z otroki, ki je bil v splošnem precej 

usmerjen v razkrivanje krivde in odgovornosti posameznikov za njihov položaj; če je pogovor 

tekel o natanko določeni ranljivi ciljni skupini, pa je, zanimivo, diskurz o revščini spremenil 

smer in se je ustavil pri družbeni, sistemski odgovornosti. Vlogo strukturnih dejavnikov pri 

določanju položaja družin z otroki potrjujejo tudi odgovori anketiranih in primerjava njihovih 

ocen med letoma 2015 in 2008. V letu 2015 je pri vprašanih opazen izrazit zasuk k 

strukturnim dejavnikom, kot ključnim razlogom za trenutno situacijo (kot so brezposelnost, 

nizka plača ali pokojnina), medtem ko so v letu 2008 bolj prevladovali usodni osebni 

dejavniki in občutki pomanjkanja priložnosti (v smislu »Nisem imel sreče v življenju«, »Nisem 

imel priložnosti«, »Nisem se imel možnosti šolati«). Pri tem je zanimivo, da so anketirani iz 

četrtega razreda OD in zaposleni najmanj optimistični glede možnosti izboljšanja svojega 

položaja; očitno brezposelni redkeje doživljajo situacijo kot brezizhodno, ker v možnosti 

zaposlitve vidijo upanje na boljšo prihodnost. 

Naslednji vidik, ki ga velja omeniti, so posledice življenja v revščini. Na podlagi podatkov, 

ki smo jih pridobili od anketiranih, velja, da so tisti z najnižjimi dohodki (prvi dohodkovni 

razred OD) praviloma deprivirani na vseh področjih življenja (to potrjujejo tudi odgovori 

sodelujočih na fokusnih skupinah). Najočitneje se to kaže pri zdravstvenem stanju (zlasti z 

vidika soočanja z zdravstvenimi težavami, kot so kronične bolezni ipd.), prehranjevanju (med 

njimi je največ tistih, ki ocenjujejo svojo prehrano kot neustrezno), omejevanju pri porabi, 

preživljanju prostega časa (na skorajda vseh ravneh, še posebej pri počitnikovanju), 

najemniškem stanovanjskem statusu ipd. Obenem se po nekaterih kazalnikih kaže negativna 

slika pri prerezu njihovega položaja v dveh časovnih točkah: v letu 2015 je bilo za to ciljno 

skupino bolj značilno, da so ocenjevali, da živijo v materialni stiski, da se omejujejo pri porabi 

in zaostajajo s plačili položnic, in so doživeli odklop katerega od virov energije, kot pa ti, ki so 

bili v raziskavo vključeni v letu 2008. Ob tem je treba znova opozoriti, da posamezni razredi 
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OD v omenjenih dveh časovnih točkah zaradi spremembe socialne zakonodaje v letu 2012 

niso popolnoma primerljivi. 

V določeni meri so v tem smislu negativno izpostavljeni tudi otroci, ki odraščajo v 

najrevnejših družinah (pri udejstvovanju v plačljivih šolskih dejavnostih, vključenosti v 

neplačljive in plačljive organizirane dejavnosti, kulturnem udejstvovanju, subjektivni oceni 

posedovanja materialnih stvari v primerjavi z drugimi otroki). Ne glede na to pa ugotavljamo, 

da so otroci manj determinirani z dohodkom družine kot odrasli, njihovi starši, saj najrevnejši 

otroci (ti, ki prejemajo OD prvega dohodkovnega razreda) po številnih kazalnikih bistveno ne 

odstopajo od svojih vrstnikov (npr. samoocena zdravstvenega stanja, zadovoljstvo s 

preživljanjem prostega časa). Razliko v položaju staršev in njihovih otrok pripisujemo trem 

dejavnikom:  

a) delno na to vpliva metodološko dejstvo, da je bil vprašalnik za odrasle 

reprezentativen, medtem ko za otroke to ne velja, 

b) drugi dejavnik, ki je po našem mnenju ključen (in prispeva h kompleksnosti pojava 

revščine otrok), se navezuje na otrokocentrične vzgojne prakse staršev (kar je 

anketni vprašalnik potrdil na primeru potrošniških navad staršev; to potrjujejo tudi 

podatki fokusnih skupin in individualnih intervjujev) in  

c) socialna vloga države, ki je pri blaženju revščine ne gre zanemariti. To je še zlasti 

očitno pri izdatkih in stroških za vzgojo, varstvo in izobraževanje otrok, ki so pri 

družinah prvega razreda OD precej nižji kot v drugih razredih OD (pri čemer so 

stroški za predšolsko varstvo otrok še vedno razmeroma visoki in so izmed vseh 

stroškov s tega področja za najrevnejše družine največje breme); ob tem bi izpostavili 

tudi vlogo osnovnih in srednjih šol, ki s svojo ponudbo brezplačnih obšolskih 

dejavnosti lahko pomembno prispevajo h kakovostnejšemu preživljanju prostega 

časa otrok (dobra polovica otrok po naših podatkih obiskuje brezplačne šolske 

dejavnosti). 

Poleg očitne depriviranosti (dohodkovne, materialne in nematerialne) prejemnikov prvega 

razreda OD (torej najrevnejših družin) njihov položaj dodatno otežujejo še različna tveganja 

in nevarne izbire, ki izhajajo iz omejenih priložnosti. Tvegane izbire se jasno pokažejo že pri 

analizi preživetvenih strategij, kakršne so npr. neplačevanje položnic in delo na črno, ki 

veljajo za pogosteje uporabljeno strategijo preživetja. Neplačevanje položnic v dolgoročnem 

smislu negativno vpliva na blaginjo družin z otroki, saj vodi v naraščanje obresti, odklop in 

celo deložacije; delo na črno pa v času zaostrene zakonodaje s tega področja prinaša 

tveganje finančne kazni, poleg tega pa so delavci tako prikrajšani tudi za pravice iz dela. 
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Nadalje se tveganja kopičijo na področjih življenja, ki veljajo za eksistencionalno nujna. 

Takšni področji sta na primer zaposlitev (če gre za status brezposelnosti oz. nerednih ali 

nizkih dohodkov iz dela) in nastanitev (če gre za najemniški status. Podatki anketiranih oseb 

kažejo, da v prvem dohodkovnem razredu OD prevladujejo tisti, ki živijo v najemniški 

stanovanjih – ti pa v primerjavi z drugimi svoj stanovanjski položaj v veliko večji meri 

ocenjujejo kot negotov).  

Predstavljeni vidik, tako kot že nekateri prej omenjeni, prav tako potrjuje kompleksnost 

položaja revnih družin z otroki, saj zgolj poznavanje dohodkovne deprivacije ne zadostuje za 

celosten uvid v področje zanimanja. Če upoštevamo tveganja na različnih področjih življenja, 

ugotovimo, da ta pomembno določajo kakovost življenja, saj vodijo v doživljanje občutka 

stresa, o čemer so intervjuvanci v pogovorih pogosto poročali. Strokovnjaki, ki so sodelovali 

v fokusnih skupinah, so na tem mestu pogosto poudarjali celo težave v duševnem zdravju. 

Odgovori anketiranih tega niso potrdili (zelo nizek delež vprašanih je v vprašalniku označil, 

da se sooča s takšnimi zdravstvenimi težavami); pogostejši so očitno občutki stresa, ki se 

kažejo v obliki psihosomatskih znakov.  

Nazadnje izpostavljamo še en element, ki je tesno povezan s pojavom revščine – to je 

vprašanje dostojanstva, doživljanje sramu in stigme ob prejemanju različnih oblik 

pomoči. Sodelujoči na fokusnih skupinah so v zvezi s tem izpostavljali pogosto odklanjanje 

pomoči, kar naj bi bilo po njihovem mnenju bolj značilno za družine, ki so v stiski krajše 

obdobje. Nadalje podatki anketnega vprašalnika kažejo, da se presenetljivo majhen delež 

obrača po pomoč na formalna omrežja (v zadnjem letu se na formalne oblike pomoči ni 

obrnilo kar tri četrtine anketiranih, pakete hrane pa je prejelo le 7 %, kar v obeh časovnih 

točkah izvedbe raziskave ostaja tako rekoč nespremenjeno; med njimi prevladujejo družine 

iz prvega razreda OD, vendar deleži kljub vsemu niso visoki – pomoč v hrani od različnih 

organizacij na primer prejema zgolj dobra četrtina družin prvega razreda OD). Ugotovitev 

napeljuje k dvema zaključkoma:  

a) sklepamo, da ima takšno delovanje in vedenje ranljivih skupin za posledico veliko 

obremenjenost neformalnih omrežij in  

b) predvidevamo, da potemtakem obstaja precej velika t. i. nevidna ranljiva skupina 

družin z otroki. Obenem to tudi pomeni, da imajo zaposleni na centrih za socialno 

delo in ti, ki delujejo v okviru različnih nevladnih organizacij, omejen vpogled v pojav, 

ki nas zanima v pričujoči nalogi – njihove informacije (in s tem oblikovanje diskurza o 

revščini) so omejene na zgodbe ljudi, ki se obrnejo nanje po pomoč (teh pa vsaj po 

naših podatkih ni zelo veliko). 
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V navezavi na prejemanje pomoči omenjamo še izkoriščanje socialnih pomoči, kar 

strokovnjaki, ki so sodelovali na fokusnih skupinah, pripisujejo zlasti enostarševskim 

družinam in zamolčanemu premoženju v tujini. Ob tem povedo, da je od spremembe nove 

socialne zakonodaje goljufij, zlasti med enostarševskimi družinami (saj morajo te po novem 

svoj enostarševski status dokazati), vse manj, in obenem izpostavijo, da problem že pred 

tem ni bil pereč. V prihodnosti bi ob uveljavitvi strožje zakonodaje po našem mnenju veljalo 

spremljati spremembe v diskurzivnih praksah o revščini, saj gre za vzajemen proces. 

Na koncu na podlagi ugotovitev opravljene analize podajamo nekaj okvirnih predlogov 

za izboljšanje položaja družin z otroki, ki so sestavljale ciljno skupino pričujoče 

naloge. 

V Sloveniji socialne pomoči pomembno blažijo revščino, saj relativno stopnjo tveganja 

revščine zmanjšajo skorajda za polovico. Glede na poudarjeno je še posebej zaskrbljujoč 

negativen trend, ki ga spremljamo, ko učinkovitost socialnih pomoči sicer resda še vedno 

ostaja na visoki ravni, vendar se obenem znižuje. Zato predlagamo naslednje: 

- podobno kot smo poudarjali že v nekaterih poročilih, v katerih smo analizirali socialni 

položaj družin40, tudi na tem mestu ponavljamo, da bi bilo treba premisliti o 

spremembi vrstnega reda socialnih prejemkov (na način, da OD ne bi bil več prvi 

v vrstnem redu socialnih pravic, temveč bi njegovo mesto zamenjala pravica do 

DSP).   

- Ponoven izračun ustreznosti višine DSP, na kar smo v preteklosti že prav tako 

opozorili.41 Na podlagi uvida v položaj družin prejemnic OD se namreč zdi, da družine 

prvega razreda OD, ki so obenem v največji meri tudi prejemnice DSP, ne zmorejo 

pokrivati življenjskih stroškov (razlika med dohodki in porabo je negativna). 

- Z namenom blaženja tveganj, povezanih s stanovanjskim položajem, predlagamo 

ponovno uvedbo subvencije tržne najemnine. Najemnine so namreč velik strošek 

za družine z otroki in zmanjšujejo njihov razpoložljivi dohodek – ob tem je treba 

poudariti, da se je v letu 2015 v primerjavi z letom 2008 povečal delež družin, ki živijo 

v najemniškem stanovanju (pri tem so še posebej ranljive družine iz prvega 

dohodkovnega razreda OD).  

- Preveriti, kateri so razlogi, da vsi otroci, ki so upravičeni do brezplačne oz. 

subvencionirane malice ali kosila, tega ne prejemajo. Med otroki iz prvega 

dohodkovnega razreda OD je po naših podatkih delež takih otrok nezanemarljiv.  

                                                           
40 Glej npr. Trbanc idr. 2015. 
41 Glej Dremelj idr. 2013. 
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Opažamo, da neplačevanje položnic postaja vedno večji problem revnih družin (je tudi ena 

pogostejših pasivnih strategij spopadanja s situacijo); tudi nasploh so zanje stanovanjski 

stroški eno večjih finančnih bremen, za katerega v strukturi izdatkov (poleg prehrane) 

namenjajo največji delež dohodka. Glede na to bi pri dodeljevanju neprofitnih stanovanj 

veljalo upoštevati stanovanjske stroške in zmožnosti družin z otroki za njihovo 

plačevanje.  

Menimo, da bi bilo treba zmanjšati regionalne razlike z vidika pogojev za reševanje 

težav revnih družin s strani pristojnih institucij. Družine naj bi imele ne glede na kraj 

bivanja v Sloveniji karseda enake možnosti, ko se znajdejo v stiski. V ta namen bi bilo treba: 

- povečati nastanitvene zmožnosti v primeru deložacij družin (do primerov, ki se 

npr. dogajajo v Murski Soboti, pa tudi po nekaterih drugih krajih, ko družino zaradi 

pomanjkanja ustreznih nastanitvenih zmogljivosti razdelijo – tako da otroke namestijo 

v krizne centre, starše pa v zavetišče za brezdomce ali pa matere posebej v varne 

hiše – ne bi smelo prihajati), 

- krepiti in spodbujati financiranje ter razvoj ustreznih socialnovarstvenih programov, 

- z razpisnimi pogoji krepiti programe nevladnega sektorja na območjih, kjer je teh 

programov premalo. 

Med preživetvenimi strategijami, ki jih družine z otroki uporabljajo z namenom, da bi vsaj 

nekoliko omilile negativne posledice revščine (ne prinašajo pa rešitve iz depriviranega 

položaja), bi bilo smiselno krepiti tiste, ki se pokažejo kot pozitivne in veljajo za 

aktivne. Dober primer je npr. strategija samooskrbe, ki jo nekatere nevladne organizacije v 

sodelovanju z okoliškimi kmeti že izvajajo (tudi v večjih mestnih središčih oz njihovi okolici, 

kot je npr. Ljubljana). Pri vzpostavljanju takšnih programov je potrebno zavedanje o tem, da 

takšna oblika samopomoči zahteva razpolaganje z različnimi vrstami kapitala – tako 

ekonomskega (ki je povezan z najemom obdelovalne zemlje, nakupom orodja, stroškov z 

mobilnostjo ipd.) kot kulturnega (v povezavi znanjem in informiranostjo).  

V poročilu smo dali večji poudarek raziskovanju kompleksnosti revščine družin z otroki, ki 

smo jo na različnih mestih tudi potrdili. Zaradi multidimenzionalne narave revščine je za 

ustrezno reševanje problematike nujno, da pristojne institucije (tukaj mislimo predvsem na 

centre za socialno delo) lahko poglobljeno obravnavajo primere družin; to si želijo tudi 

strokovni delavci s centrov sami. Treba bi bilo krepiti terensko delo centrov za socialno 

delo, kar je eden izmed ciljev načrtovane reorganizacije centrov za socialno delo. Kot 

odgovor na omejeno nudenje pomoči so nekateri centri za socialno delo razvili inovativne 

prakse povezovanja različnih ponudnikov storitev s tega področja v mrežo pristojnih institucij 
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(dobre prakse predstavljamo v poročilu v zaključku poglavja analize fokusnih skupin). Takšne 

oblike povezovanj bi bilo smiselno krepiti še naprej. 

Navsezadnje bi bilo dobro podpirati univerzalne programe šol (kot so npr. brezplačne šolske 

in obšolske dejavnosti), saj lahko pomembno prispevajo k izboljšanju kakovosti življenja 

otrok (in so glede na naše podatke očitno tudi relevantne za otroke, saj jih uporablja dobršen 

del otrok). Vloga šol je v tem kontekstu še zlasti pomembna, saj univerzalen dostop do 

različnih izobraževalnih in prostočasnih vsebin odpravlja tveganje občutij stigme in sramu, ki 

se sicer pojavijo ob izkoriščanju pravic, ki so pogojene z določenim cenzusom. 

Ker gre pri tej študiji med drugim tudi za reprezentativno raziskavo, menimo, da bi bilo 

pridobljeni bogati vir informacij v prihodnje dobro še kdaj uporabiti v raziskovalne namene. 

Možne nadaljnje analize bi lahko bile: natančna in poglobljena analiza posamičnega področja 

življenja družin z otroki, primerjava položaja različnih tipov družin (pri čemer je treba 

upoštevati, da vendarle ne gre za prikaz slike vseh družin, temveč zgolj tistih, ki se na lestvici 

upravičenosti do OD umeščajo do vključno petega razreda), primerjava s celotno populacijo, 

kjer je to mogoče, ipd.  

Ob koncu naj poudarimo, da navedeni predlogi ne odpravljajo revščine družin z otroki v 

celoti, saj ne naslavljajo ključnih dejavnikov, ki povzročajo njen izvor in se vežejo na dostop 

do zaposlitev na trgu dela. Reševanje problematike revščine je širok problem, ki zadeva 

celoten sistem in delovanje družbe ter različne resorje, najbolj pa je odvisen od ekonomskih 

razmer in razmer na trgu delovne sile.  
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9 PRILOGA 

 

Priloga 1: Vprašalnik za odrasle 

 
A. OSNOVNI PODATKI (izpolni anketar) 
 
RAZRED Anketirana oseba sodi v naslednji dohodkovni razred: 

1 prvi  

2 drugi  

3 tretji 

4 četrti 

5 peti                                                                            

 
A1 Anketirana oseba je: 

1 mati 

2 oče 

3 otrok kot samostojni vlagatelj 

9 ne vem, b.o. 

 
A2 Poštna številka kraja bivanja: ________ 
 
A3 Kako bi opisali območje, na katerem živi anketirana oseba? 

1 največji mesti - Ljubljana, Maribor 

2 veliko mesto – Celje, Kranj, Velenje, Koper, Novo mesto… 

3 obrobje velikega mesta 

4 manjše mesto 

5 podeželski kraj, vas 

6 osamljena kmetija oz. hiša na podeželju 

9 ne vem, brez odgovora 

 
A4 Ali bo anketiranec sodeloval v raziskavi? 

1 anketiranec BO sodeloval v raziskavi ---> ZAČETEK  

2 anketiranec NE BO sodeloval v raziskavi  ---> A4_NE 

 
A4_NE Razlog za nesodelovanje: 

0 oseba je preseljena, napačen naslov 

1 oseba je odsotna v času trajanja ankete (bolnica, dopust, službena/študijska pot) 

2 osebe nikoli ni doma 

3 oseba je nedostopna (teren, vreme) 

4 nezmožnost sodelovanja (bolezen, neznanje jezika) 

5 oseba nima časa, je prezasedena, ima preveč dela 

6 oseba ima slabe izkušnje z anketiranjem, se boji, da bi ji lahko škodilo 

7 oseba pravi, da se ne spozna na vsebino, da je ne zanima 

8 sodelovanje je zavrnil, preprečil kdo od družinskih članov 

9 drugi razlogi 

 
I. STRUKTURA DRUŽINE/GOSPODINJSTVA 
 
V1_1 Koliko članov šteje vaša družina vključno z vami? ________ 
 
Kdo so odrasle osebe, ki poleg vas še živijo v vašem gospodinjstvu ? 
 

  da ne ne vem, b.o. 

V2_1 partner / partnerica 1 2 9 

V2_2 oče ali očim 1 2 9 

V2_3 mama ali mačeha 1 2 9 

V2_4 stari oče 1 2 9 
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V2_5 stara mama 1 2 9 

V2_6 brat ali polbrat 1 2 9 

V2_7 sestra ali polsestra 1 2 9 

V2_8 drug sorodnik 1 2 9 

V2_9 prijatelj 1 2 9 

 
 
V3 Koliko otrok živi z vami v vašem gospodinjstvu?  
Velja tudi za posvojence in otroke v rejništvu. 
 

1 en otrok 

2 dva otroka 

3 trije otroci 

4 štirje otroci 

5 pet otrok 

6 šest otrok 

7 sedem otrok 

8 osem otrok 

9 devet otrok in več 

 
Koliko so stari otroci OD NAJSTAREJŠEGA DO NAJMLAJŠEGA? 
 

V3_1 prvi otrok let 

V3_2 drugi otrok let 

V3_3 tretji otrok let 

V3_4 četrti otrok let 

V3_5 peti otrok let 

V3_6 šesti otrok let 

V3_7 sedmi otrok let 

V3_8 osmi otrok let 

V3_9 deveti otrok let 

Če je oseba, ki jo anketirate, otrok kot samostojni vlagatelj, preskočite na poglavje VI:DOHODKI, 
PORABA, MATERIALNE DOBRINE! 
 
II. IZOBRAZBA STARŠEV 
 
Če gre za enostarševsko družino, potem sprašujete samo za mamo ali samo za očeta. 
Če je dvostarševska, preberete tudi nadaljevanje vprašanja. 
 
V tem delu vas bomo spraševali o vaši izobrazbi. Vprašali vas bomo tudi po izobrazbi partnerja 
/ partnerke, s katerim / katero živite. 
 
 
V4_1 Kakšna je zaključena stopnja formalne izobrazbe mame v družini? 
V4_2 Kakšna je zaključena stopnja formalne izobrazbe očeta v družini? 
 

 MATI (PARTNERKA)  OČE (PARTNER) 

1 nedokončana osnovna šola 1 nedokončana osnovna šola 

2 osnovna šola 2 osnovna šola 

3 poklicna šola 3 poklicna šola 

4 štiriletna srednja šola 4 štiriletna srednja šola 

5 višja šola 5 višja šola 

6 visoka šola, univerza 6 visoka šola, univerza 

7 specializacija, magisterij 7 specializacija, magisterij 

8 doktorat 8 doktorat 

66 v gospodinjstvu ni matere / partnerke 66 v gospodinjstvu ni očeta / partnerja 

99 ne vem, b.o. 99 ne vem, b.o. 
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V5_1 Ali je mama v družini trenutno vpisana v šolo? 
V5_2  Ali je oče v družini trenutno vpisan v šolo? 
 

 MATI (PARTNERKA)  OČE (PARTNER) 

1 da 1 da 

2 ne 2 ne 

6 v gospodinjstvu ni matere / partnerke 6 v gospodinjstvu ni očeta / partnerja 

9 ne vem, b.o. 9 ne vem, b.o. 

 
III. ZAPOSLITVENI STATUS STARŠEV 
 
Če gre za enostarševsko družino, potem sprašujete samo za mamo ali samo za očeta. 
Če je dvostarševska, preberete tudi nadaljevanje vprašanja. 
 
Naslednji sklop vprašanj se nanaša na delovno aktivnost. Vprašali vas bomo tudi po delovni 
aktivnosti partnerja/partnerke, s katero živite. 
 
V6_1 Kaj od naštetega opisuje formalni (prevladujoč) delovni status mame v družini junija 
2015? 
V6_2 Kaj od naštetega opisuje formalni (prevladujoč) delovni status očeta v družini junija 
2015? 
 

 MATI (PARTNERKA)  OČE (PARTNER) 

1 zaposlena --->  V6_1d 1 zaposlen --->  V6_2d 

2 samozaposlena --->  V7_1a 2 samozaposlen --->  V7_2a 

3 kmetica --->  V7_1a 3 kmet --->  V7_2a 

4 
pomagajoči družinski član (pomoč na 
družinski kmetiji, pomoč v družinskem 
podjetju) --->  V7_1a 

4 
pomagajoči družinski član (pomoč na 
družinski kmetiji, pomoč v družinskem 
podjetju) --->  V7_2a 

5 druge oblike dela --->  V7_1a 5 druge oblike dela --->  V7_2a 

6 brezposelna --->  V7_1a 6 brezposeln --->  V7_2a 

7 upokojenka --->  V7_1a 7 upokojenec --->  V7_2a 

8 
učenka, dijakinja, študentka, opravlja 
neplačano prakso --->  V7_1a 

8 
učenec, dijak, študent, opravlja 
neplačano prakso --->  V7_2a 

9 gospodinja --->  V7_1a 9 gospodinjec --->  V7_2a 

10 nezmožna za delo --->  V7_1a 10 nezmožen za delo --->  V7_2a 

66 v gospodinjstvu ni matere / partnerke                      
--->  V7_1a 

66 v gospodinjstvu ni očeta / partnerja 
--->  V7_2a 

99 ne vem, b.o. --->  V7_1a 99 ne vem, b.o. --->  V7_2a 

 
 
V6_1d Ali je mama v družini zaposlena za nedoločen ali za določen delovni čas? 
V6_2d  Ali je oče v družini zaposlen za nedoločen ali za določen delovni čas? 
 

 MATI (PARTNERKA)  OČE (PARTNER) 

1 da 1 da 

2 ne 2 ne 

9 ne vem, b.o. 9 ne vem, b.o. 

 
V7_1 Ali je mama v družini julija 2015, vključno z zgoraj omenjenim formalnim delovnim 
statusom, opravljala še kakšno od naštetih aktivnosti? (ANKETAR: Formalni delovni status 
označite sami.)  
V7_2 Kaj pa oče v družini? 
 

MATI (PARTNERKA) da ne 

ne 
vem, 
b.o. OČE (PARTNER) da ne 

ne 
vem, 
b.o. 
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a. osebno dopolnilno 
delo42 

1 2 9 
a. osebno dopolnilno 
delo1 

1 2 9 

b. priložnostno 
plačano delo (po 
avtorski pogodbi, po 
pogodbi o delu, 
za neposredno 
plačilo) 

1 2 9 

b. priložnostno 
plačano delo (po 
avtorski pogodbi, po 
pogodbi o delu, 
za neposredno 
plačilo) 

1 2 9 

c. kmet 1 2 9 c. kmet 1 2 9 

d. pomagajoči 
družinski član na 
družinski kmetiji 

1 2 9 
d. pomagajoči 
družinski član na 
družinski kmetiji 

1 2 9 

e. pomagajoči 
družinski član v 
družinskem podjetju 

1 2 9 
e. pomagajoči 
družinski član v 
družinskem podjetju 

1 2 9 

f. se šola 1 2 9 f. se šola 1 2 9 

g. neplačana 
gospodinjska dela, 
skrb za otroke ali 
druge osebe 

1 2 9 

g. neplačana 
gospodinjska dela, 
skrb za otroke ali 
druge osebe 

1 2 9 

h. prostovoljsko delo 1 2 9 h. prostovoljsko delo 1 2 9 

 
 
V8, V9 Vprašamo za tistega od partnerjev, ki je navedel kot formalni status – brezposeln. 
 
V8_1 Navedli ste, da je mama v družini brezposelna. Koliko časa je že brezposelna? 
________ let ________ mesecev 
 
V8_2  Navedli ste, da je oče v družini brezposeln. Koliko časa je že brezposeln? 
________ let ________ mesecev 
 
 
V9_1 Ali je mama v družini v evidenci brezposelnih oseb Zavoda za  zaposlovanje? 
V9_2 Ali je oče v družini v evidenci brezposelnih oseb Zavoda za zaposlovanje? 
 

 MATI (PARTNERKA)  OČE (PARTNER) 

1 da 1 da 

2 ne 2 ne 

9 ne vem, b.o. 9 ne vem, b.o. 

Vprašamo za tistega od partnerjev, ki je navedel kot formalni status – brezposeln in je prijavljen v 
evidenci Zavoda za zaposlovanje. 
 
V10_1 Ali je mama v družini vključena v katerega od programov aktivne politike zaposlovanja 
 (APZ) Zavoda za zaposlovanje ali v katerega od programov socialne aktivacije, na 
katere jo  je napotil Zavod za zaposlovanje Republike Slovenije? 
V10_2  Ali je oče v družini vključen v katerega od programov aktivne politike zaposlovanja 
(APZ) Zavoda za zaposlovanje ali v katerega od programov socialne aktivacije, na katere ga je 
napotil Zavod za zaposlovanje Republike Slovenije? 
 

 MATI (PARTNERKA)  OČE (PARTNER) 

1 da --->  V10_1d 1 da --->  V10_2d 

2 ne --->  V11 2 ne --->  V11 

9 ne vem, b.o. --->  V11 9 ne vem, b.o. --->  V11 

 

                                                           
42 Za osebno dopolnilno delo se šteje, kadar posameznik osebno sam opravlja dela pomoči v 

gospodinjstvu in njim podobna dela, nabira in prodaja gozdne sadeže in zelišča ter opravlja druga 
manjša dela. Za osebno dopolnilno delo se šteje tudi, kadar posameznik osebno sam izdeluje izdelke 
domače in umetne obrti, za katere ima pridobljeno mnenje po določbi 15. člena Obrtnega zakona. 
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V10_1d  Mama v družini - kateri program:____________________________________________ 
V10_2d Oče v družini - kateri program:_______________________________________________ 
 
IV. VARSTVO OTROK 
 
V11 Ali z vami živi kakšen predšolski otrok? 
 

1 da --->  V11_1a 

2 ne --->  V12 

9 ne vem, b.o. --->  V12 

 
V kakšni obliki varstva je vaš predšolski otrok oz. vaši predšolski otroci v času vaše delovne 
odsotnosti? Zanima nas prevladujoča oblika varstva.  
 

  da ne ne vem, b.o. št. otrok 

V11_1a javni vrtec 1 2 9  

V11_1b privatni vrtec 1 2 9  

V11_1c vrtec v okviru službe  
(na delovnem mestu) 

1 2 9  

V11_1d privatno varstvo 1 2 9  

V11_1e stari starši 1 2 9  

V11_1f eden od staršev 
(tudi če je mati na 
porodniškem dopustu) 

1 2 9  

V11_1g izmenično varstvo 
staršev 

1 2 9  

     
V. POKLICNE ASPIRACIJE OTROK 
 
V12 V nadaljevanju nas zanima redno šolanje tistih vaših otrok, ki se že oz. se še šolajo. 
Koliko otrok, ki živijo z vami, se šola (osnovna šola, srednja šola, višja, visoka šola)? 
 

0 v gospodinjstvu ni takšnih otrok --->  V14_1 

1 1 otrok --->  V12_1 

2 2 otroka --->  V12_1 

3 3 otroci --->  V12_1 

4 4 otroci --->  V12_1 

5 5 otrok --->  V12_1 

6 6 otrok --->  V12_1 

7 7 otrok --->  V12_1 

8 8 otrok --->  V12_1 

9 9 otrok --->  V12_1 

 
V12 Kakšno šolo obiskuje vaš otrok oz. vaši otroci? 
(Prvi otrok je vedno najstarejši otrok in nato si sledijo po starosti!) 

 otrok: V12_1 
1. 

V12_2 
2. 

V12_3 
3. 

V12_4 
4. 

V12_5 
5. 

V12_6 
6. 

V12_7 
7. 

V12_8 
8. 

V12_9 
9. 

1 osnovna šola 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2 poklicna šola 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

3 
strokovna 
srednja šola 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 

4 
splošna 
gimnazija 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 

5 
višja, visoka 
šola 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 

6 drugo 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

9 ne vem, b.o. 9 9 9 9 9 9 9 9 9 
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V13 Kako uspešen je bil vaš otrok oz. kako uspešni so bili vaši otroci v zadnjem šolskem 
 (študijskem) letu?    (Prvi otrok je vedno najstarejši otrok in nato si sledijo po starosti!) 

1 odličen, povprečje nad 9 

2 prav dober, povprečje med 8 in 9 

3 dober, povprečje med 7 in 8 

4 zadosten, povprečje do 7 

5 neuspešen, nezadosten, ponavlja letnik, pavzira 

6 prekinil šolanje - izpis 

7 ni ocenjen 

9 ne vem, b.o. 

 

  1 2 3 4 5 6 7 9 

V13_1 1. otrok 1 2 3 4 5 6 7 9 

V13_2 2. otrok 1 2 3 4 5 6 7 9 

V13_3 3. otrok 1 2 3 4 5 6 7 9 

V13_4 4. otrok 1 2 3 4 5 6 7 9 

V13_5 5. otrok 1 2 3 4 5 6 7 9 

V13_6 6. otrok 1 2 3 4 5 6 7 9 

V13_7 7. otrok 1 2 3 4 5 6 7 9 

V13_8 8. otrok 1 2 3 4 5 6 7 9 

V13_9 9. otrok 1 2 3 4 5 6 7 9 

 
V14 Katero stopnjo izobrazbe bi želeli, da dosežejo vaši otroci? 
 

 otrok: V14_1 
1. 

V14_2 
2. 

V14_3 
3. 

V14_4 
4. 

V14_5 
5. 

V14_6 
6. 

V14_7 
7. 

V14_8 
8. 

V14_9 
9. 

1 
osnovnošolsko 
izobrazbo 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2 
poklicno ali srednje-
strokovno ali tehniško 
izobrazbo43 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 

3 
splošno srednješolsko 
izobrazbo 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 

4 
visokošolsko 
izobrazbo 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 

5 
univerzitetno 
izobrazbo 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 

6 več kot univerzitetno 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

9 ne vem, b.o. 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

 
 
V15 Ali menite, da bodo vaše želje otroci lahko uresničili? 
 

1 da 

2 ne 

9 ne vem, b.o. 

 
VI. DOHODKI, PORABA, MATERIALNE DOBRINE 
 
V16a Ali lahko poveste, kakšen je bil celoten mesečni NETO dohodek vaše družine (plača, 
nadomestila, socialne pomoči, OD, preživnine...) julija 2015? 
 

1 do vključno 540 € 

2 nad 540 do vključno 1080 € 

3 nad 1080 do vključno 1620 € 

                                                           
43 Nižje poklicno izobraževanje (zaključni izpit), srednje poklicno izobraževanje (zaključni izpit), srednje 

strokovno izobraževanje (poklicna matura). 
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4 nad 1620 do vključno 2160 € 

5 nad 2160 do vključno 2700 € 

6 nad 2700 do vključno 3240 € 

7 nad 3240 do vključno 3780 € 

8 nad 3780 € 

9 ne vem, b.o. 

 
16b Če primerjate ta dohodek sedaj v primerjavi z julijem lani. Ali je…? 
 

1 višji 

2 približno enak 

3 nižji 

9 ne vem, b.o. 

 
 
V17 Koliko evrov povprečno mesečno porabite za naštete stvari? 
(Zneski naj bodo v celih številkah, ne decimalke! 99999-ne vem, b.o.) 
 

a hrana in brezalkoholne pijače € 

b alkoholne pijače, tobak in narkotiki € 

c obleka in obutev € 

d stanovanje, voda, elektrika, plin in drugo gorivo (najemnina, 
redno vzdrževanje stanovanja/hiše, oskrba z vodo (hladna voda), 
odvoz smeti, komunalne storitve) € 

e pohištvo, gospodinjska oprema, in storitve za gospodinjstvo 
(pohištvo, tekstil (zavese, posteljnina...), gospodinjski aparati, 
steklenina, posoda, orodje in oprema za vrt, izdelki za čiščenje...) € 

f zdravje (farmacevtski izdelki, terapevtski pripomočki in oprema, 
zdravstvene / zobozdravstvene storitve, bolnišnične  storitve...) € 

g transport (stroški za avto (gorivo, vzdrževanje...), vozovnice  -vlak, 
avtobus...) € 

h komunikacije (poštne storitve, stacionarni telefon, mobilni telefon, 
dostop do interneta, paketne telekomunikacijske storitve...) € 

i rekreacija in kultura (oprema za šport, športne aktivnosti, oprema za 
kampiranje, igre, kino, gledališče, knjige, časopisi, RTV naročnina, 
igre na srečo...) € 

j izobraževanje (zvezki, knjige, pisala...) € 

k kavarne, restavracije, lokali, hoteli (prehrana - menza...) € 

l različne dobrine in storitve (osebna nega (frizer...), kozmetika, 
nakit, zavarovanja...) € 

 
 
V18 Koliko pa v povprečju mesečno namenite denarja za naslednje storitve/aktivnosti? 
(Zneski naj bodo v celih številkah, ne decimalke! 99999-ne vem, b.o.) 
 

a plačilo vrtca ali drugega varstva € 

b plačilo šolske malice € 

c plačilo šolskega kosila € 

d plačilo prevoza v šolo (mesečna vozovnica za avtobus, vlak) € 

e plačilo nastanitve v dijaškem / študentskem domu ali nastanitve 
drugje € 

 
 
V19 Kako po vašem mnenju shaja vaše gospodinjstvo/družina, če upoštevate vse mesečne 
stroške, ki jih plačate, in vse mesečne prihodke, ki jih dobijo vsi člani vašega 
gospodinjstva/družine? 
 

1 zelo težko 

2 težko 



212 

3 z manjšimi težavami 

4 dokaj lahko 

5 lahko 

6 zelo lahko 

9 ne vem, b.o. 

 
V20 Kako pogosto se morate vi in vaša družina omejevati pri: 

  
pogosto občasno nikoli 

ne vem, 
b.o. 

a nakupu hrane 1 2 3 9 

b nakupu obleke in obutve 1 2 3 9 

c nakupu izdelkov za osebno higieno in nego 1 2 3 9 

d nakupu stanovanjske opreme 1 2 3 9 

e izdatkih za počitnice 1 2 3 9 

f izdatkih za rekreacijo, šport 1 2 3 9 

g izdatkih za kulturo 1 2 3 9 

h izdatkih za zabavo in hobije 1 2 3 9 

i izdatkih za zdravila in zdravstvene 
pripomočke 1 

2 3 9 

 
V21 Ali se vam zdi, da živite v materialni stiski? 

1 da --->  V21a 

2 ne --->  V22a 

9 ne vem, b.o. --->  V22a 

 
V21a Koliko evrov več na mesec bi vaša družina potrebovala, da ne bi živeli v materialni 
stiski?  
(Zneski naj bodo v celih številkah, ne decimalke! 9999-ne vem, b.o.) ___________ € 
 
Ali ste v zadnjih treh mesecih kupili oblačila… 

  da ne ne vem, b.o. 

V22a zase 1 2 9 

V22b za partnerja 1 2 9 

V22c za otroke 1 2 9 

 
Ali ste v zadnjih treh mesecih kupili obutev… 

  da ne ne vem, b.o. 

V23a zase 1 2 9 

V23b za partnerja 1 2 9 

V23c za otroke 1 2 9 

 
Ali kateri izmed vaših otrok prejema subvencionirano ali brezplačno  

 V24a malico  V24b kosilo 

1 da ---> koliko otrok? __________ 1 da --->  koliko otrok? __________ 

2 ne  2 ne  

9 ne vem, b.o.  9 ne vem, b.o.  

 
Ali ste v zadnjih 12 mesecih zaradi finančne stiske kdaj zamudili s plačilom: 

  da ne ne vem, b.o. 

V25a najemnine za 
stanovanje 1 

2 9 

V25b kreditov 1 2 9 

V25c plina 1 2 9 

V25d elektrike 1 2 9 

V25e telefona 1 2 9 

V25f drugih položnic 1 2 9 

 
So vam v zadnjem letu izklopili…, ker niste plačali računov? 
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  da ne ne vem, b.o. 

V26a plin 1 2 9 

V26b elektriko 1 2 9 

V26c telefon 1 2 9 

V26d kaj drugega 1 2 9 

 
V27a Zanima nas, ali ste oddali vlogo za odpis dolgov v okviru projekta Odpisa dolgov, ki ga 
je  
 pripravilo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti? 
 

1 da --->  V28 

2 ne --->  V27b 

9 ne vem, b.o. --->  V28 

 
V27b Zakaj niste oddali vloge za odpis dolgov? 
 

1 ker nisem upravičen do odpisa dolgov 

2 ne poznam / nisem seznanjen s projektom odpisa dolgov 

3 tega ne želim 

4 drugo 

9 ne vem, b.o. 

 
 
VII. STANOVANJSKA SITUACIJA IN STANDARD DRUŽINE 
 
V28 V kakšni stavbi je vaše stanovanje? 
 

1 v individualni samostojno stoječi hiši 

2 v vrstni hiši, dvojčku 

3 v tri ali večstanovanjski stavbi z manj kot 10 stanovanji 

4 v večstanovanjski stavbi z 10 stanovanji ali več 

9 ne vem, b.o. 

 
V29 Kako veliko je vaše stanovanje brez odprtih teras, balkonov, garaž, kleti, podstrešja in 
drugih nebivalnih prostorov – neto površina (999-ne vem, b.o.)? _____________m2 
 
V30 Koliko sob ima stanovanje? _______ 
(ANKETAR: Kuhinjo štejte le, če gre za veliko bivalno kuhinjo! Za garsonjero vpišite 0, za 1,5 sobno 
vpišite 2 in tako naprej! 99-ne vem, b.o.) 
 
31a  Ali je v stanovanju dovolj prostora, da ima vsak družinski član svojo posteljo? 

1 da 

2 ne 

9 ne vem, b.o. 

 
V31b Ali ocenjujete, da vaše stanovanje ustreza potrebam vaše družine? 

1 da 

2 ne 

9 ne vem, b.o. 

 
Ali imate v zvezi z bivanjem katero od naslednjih težav? 

  
da ne 

ne vem, 
b.o. 

V32a pomanjkanje prostora 1 2 9 

V32b vlaga v stanovanju/hiši 1 2 9 

V32c premalo dnevne svetlobe 1 2 9 

V32d pomanjkljive ali dotrajane napeljave 1 2 9 

V32e previsoka najemnina ali obroki stanovanjskega kredita 1 2 9 

V32f previsoki stroški bivanja 1 2 9 
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V32g negotovost, da ostanem brez stanovanja/hiše 1 2 9 

V32h slabi sanitarni pogoji (stranišče brez izplakovanja, 
souporaba stranišča, kopalnice) 

1 2 9 

 
 
Ali je vaše stanovanje / hiša potrebno/-a kake večje prenove ali popravila? 

  
da ne 

ne vem, 
b.o. 

V33a obnova strehe, stavbe 1 2 9 

V33b gradnja dodatnih prostorov, obnova kopalnice 1 2 9 

V33c toplotna izolacija, fasada 1 2 9 

V33d napeljava centralnega ogrevanja 1 2 9 

V33e napeljava elektrike, vode, plina 1 2 9 

V33f instalacija varnostnih naprav 1 2 9 

V33g priključek na komunalno omrežje 1 2 9 

V33h vzidava kaminov ali dimnikov 1 2 9 

V33i večja zunanja dela (tlakovanje, postavitev ograje) 1 2 9 

 
Ali je v vašem stanovanju/hiši potrebno zamenjati ali kupiti: 

  da ne ne vem, b.o. 

V34a pohištvo 1 2 9 

V34b štedilnik 1 2 9 

V34c pralni stroj 1 2 9 

V34d hladilnik 1 2 9 

V34e bojler 1 2 9 

V34f peč 1 2 9 

V34g radiatorje 1 2 9 

 
Vprašanje samo tiste, ki so pri vpr. 33 in 34 označili, da potrebujejo prenovo, zamenjavo ali nakup vsaj 
pri eni postavki; sicer preskok na vpr. 37a. 
 
V35 Ali boste potrebna popravila ali prenovo v bližnji prihodnosti lahko izvedli? 

1 da --->  V37a 

2 ne --->  V36a 

9 ne vem, b.o. ---> V37a 

 
Navedite razloge, zaradi katerih popravila ali prenove ne boste mogli izvesti. 

  da ne ne vem, b.o. 

V36a finančni razlogi 1 2 9 

V36b nerešena stanovanjska razmerja 1 2 9 

V36c selitev 1 2 9 

V36d nimam še vseh potrebnih dovoljenj 1 2 9 

 
 
V37a Kakšen položaj ima vaše gospodinjstvo v tem stanovanju/hiši? 

1 lastnik ali solastnik --->  V38a 

2 najemnik ali podnajemnik --->  V37b 

3 v stanovanju sorodnikov; uporabnik – ne plačujem najemnine --->  V40 

4 drugo --->  V40 

9 ne vem, b.o. --->  V40 

 
V37b Dejali ste, da ste najemnik oz. podnajemnik. Ali je to: 

1 neprofitno / socialno stanovanje 

2 službeno / kadrovsko stanovanje 

3 profitno / tržno stanovanje 

9 ne vem, b.o. 

 
V37c Koliko evrov znaša mesečna najemnina za stanovanje?_______________ 
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 (ANKETAR: Vpiši znesek s celimi števili. 9999-ne vem, b.o.) 
 
V37d Ali prejemate subvencijo najemnine? 

1 da --->  V37e 

2 ne --->  V40 

9 ne vem, b.o. ---> V40 

 
V37e Koliko evrov znaša subvencija najemnine?_______________ 
 (ANKETAR: Vpiši znesek s celimi števili. 9999-ne vem, b.o.) 
 
V38a Ali vi ali kdo od članov vašega gospodinjstva odplačuje za to stanovanje hipotekarni 
kredit? 

1 da --->  V38b 

2 ne --->  V39a 

9 ne vem, b.o. ---> V39a   

 
V38b Kolikšen je v evrih mesečni obrok kredita?_______________ 
(ANKETAR: Vpiši znesek s celimi števili. 9999-ne vem, b.o.) 
 
V38c Koliko je skupna doba odplačevanja kredita v mesecih? _______________ 
(999-ne vem, b.o.) 
 
V38d Ali ste v zadnjih 12 mesecih zaradi finančne stiske kdaj zamudili plačilo obroka 
hipotekarnega kredita (za zamudo se ne šteje, če ste si denar za odplačilo uspeli izposoditi)? 

1 da --->  V38e 

2 ne --->  V39a 

9 ne vem, b.o. ---> V39a 

 
V38e Kolikokrat ste zamudili s plačilom hipotekarnega kredita? 

1 enkrat 

2 dvakrat ali več 

9 ne vem, b.o.  

 
Katera sredstva ste uporabili za pridobitev stanovanja? 

  
da ne 

ne vem, 
b.o. 

V39a lastna sredstva 1 2 9 

V39b finančna pomoč sorodnikov, prijateljev (posojilo, 
darilo) 

1 2 9 

V39c zemljišče ali stavbo za nadzidavo sem dobil od 
sorodstva 1 

2 9 

V39d bančno posojilo 1 2 9 

     
     
VIII. PREHRANA 
 
V40 Ali ocenjujete, da je prehrana vaše družine ustrezna (zdrava, raznovrstna, redni obroki - 
vsaj 3 na dan) ? 

1 da 

2 ne 

9 ne vem, b.o.  

 
Kako pogosto uživate naslednja živila? 

 V41a sveže sadje in zelenjavo  V41b meso ali ribe 

1 nikoli 1 nikoli 

2 manj kot enkrat na teden 2 manj kot enkrat na teden 

3 enkrat na teden 3 enkrat na teden 

4 2-4 dni na teden 4 2-4 dni na teden 

5 5-6 dni na teden 5 5-6 dni na teden 
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6 vsak dan, enkrat na dan 6 vsak dan, enkrat na dan 

7 vsak dan, večkrat na dan 7 vsak dan, večkrat na dan 

9 ne vem, b.o. 9 ne vem, b.o. 

 
V42 Ali imajo vaši otroci vsaj tri obroke dnevno? 

1 da 

2 ne 

9 ne vem, b.o.  

 
Kako pogosto na teden vaši otroci… 

 V43a jedo sladkarije  V43b pijejo osvežilne brezalkoholne 
sladkane gazirane in negazirane 
pijače (npr. kola, fruc, ledeni čaj...) 

1 nikoli 1 nikoli 

2 manj kot enkrat na teden 2 manj kot enkrat na teden 

3 enkrat na teden 3 enkrat na teden 

4 2-4 dni na teden 4 2-4 dni na teden 

5 5-6 dni na teden 5 5-6 dni na teden 

6 vsak dan, enkrat na dan 6 vsak dan, enkrat na dan 

7 vsak dan, večkrat na dan 7 vsak dan, večkrat na dan 

9 ne vem, b.o. 9 ne vem, b.o. 

 
Na kakšen način si zagotavljate hrano? Ali… 

  
da ne 

ne vem, 
b.o. 

V44a jo kupite 1 2 9 

V44b jo pridelate sami 1 2 9 

V44c jo dobite od sorodnikov, prijateljev 1 2 9 

V44d jo dobite od sosedov 1 2 9 

V44e jo dobite od različnih organizacij 1 2 9 

 
V44_1 Kateri je najpogostejši način zagotavljanja hrane? 

1 jo kupim 

2 jo pridelam sam 

3 jo dobim od sorodnikov, prijateljev 

4 jo dobim od sosedov 

5 jo dobim od različnih organizacij 

9 ne vem, b.o.  

 
IX. ZDRAVSTVENO STANJE ČLANOV DRUŽINE 
 
Prosimo ocenite, kakšno je splošno zdravstveno stanje (tako fizično kot psihično) vas,  
 vašega  partnerja in vaših otrok? 

  zelo 
slabo slabo srednje dobro 

zelo 
dobro 

ne vem, 
b.o. 

V45a anketiranec/ka 1 2 3 4 5 9 

V45b partner/ka 1 2 3 4 5 9 

V45_1 1. otrok 1 2 3 4 5 9 

V45_2 2. otrok 1 2 3 4 5 9 

V45_3 3. otrok 1 2 3 4 5 9 

V45_4 4. otrok 1 2 3 4 5 9 

V45_5 5. otrok 1 2 3 4 5 9 

V45_6 6. otrok 1 2 3 4 5 9 

V45_7 7. otrok 1 2 3 4 5 9 

V45_8 8. otrok 1 2 3 4 5 9 

V45_9 9. otrok 1 2 3 4 5 9 

        

  V45 V45 V46 V46 V46 V46 
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ANKETIRANEC / ANKETIRANKA: da ne 

ne vem, 
b.o. 

V45aa 
Ali ste pogosto bolni ali imate kronično 
bolezen? 

1 2 9 

V45ab Ali pogosto zbolevate za različnimi boleznimi? 1 2 9 

V45ac Imate težko kronično bolezen? 1 2 9 

V45ad 
Imate težave v duševnem zdravju (depresija, 
anksioznost, shizofrenija, psihoze)? 

1 2 9 

V45ae Imate status invalida? 1 2 9 

V45af Imate zaradi poškodb težave pri gibanju? 1 2 9 

 

  
PARTNER / PARTNERKA da ne 

ne vem, 
b.o. 

V45ba 
Ali je partner pogosto bolan ali ima kronično 
bolezen? 

1 2 9 

V45bb 
Ali partner pogosto zboleva za različnimi 
boleznimi? 

1 2 9 

V45bc Ima partner težko kronično bolezen? 1 2 9 

V45bd 
Ima partner težave v duševnem zdravju 
(depresija, anksioznost, shizofrenija, psihoze)? 

1 2 9 

V45be Ima partner status invalida? 1 2 9 

V45bf Ima partner zaradi poškodb težave pri gibanju? 1 2 9 

 

  
OTROK da ne 

ne vem, 
b.o. 

V45_Xa 
Ali je otrok pogosto bolan ali ima kronično 
bolezen? 

1 2 9 

V45_Xb 
Ali otrok pogosto zboleva za različnimi 
boleznimi? 

1 2 9 

V45_Xc Ima otrok težko kronično bolezen? 1 2 9 

V45_Xd 
Ima otrok težave v duševnem zdravju (depresija, 
anksioznost, shizofrenija, psihoze)? 

1 2 9 

V45_Xe Ima otrok status invalida? 1 2 9 

V45_Xf Ima otrok zaradi poškodb težave pri gibanju? 1 2 9 

 
Kako pogosto ste vi osebno, vaš partner ali vaši otroci v zadnjih 12 mesecih obiskali 
kateregakoli zdravnika?  

  
nikoli 

1-krat do 
3-krat 

4-krat do 
6-krat 

7-krat do 
10-krat 

več kot 
10-krat 

ne vem, 
b.o. 

V46a anketiranec/ka 1 2 3 4 5 9 

V46b partner/ka 1 2 3 4 5 9 

V46_1 1. otrok 1 2 3 4 5 9 

V46_2 2. otrok 1 2 3 4 5 9 

V46_3 3. otrok 1 2 3 4 5 9 

V46_4 4. otrok 1 2 3 4 5 9 

V46_5 5. otrok 1 2 3 4 5 9 

V46_6 6. otrok 1 2 3 4 5 9 

V46_7 7. otrok 1 2 3 4 5 9 

V46_8 8. otrok 1 2 3 4 5 9 

V46_9 9. otrok 1 2 3 4 5 9 

V47a Ali imate vi ali vaš partner / partnerka sklenjeno dopolnilno zdravstveno zavarovanje? 

1 da, samo jaz ---> V47b 

2 da, samo partner / partnerka ---> V47b 

3 da, oba ---> V48a 

4 ne, nimava sklenjenega dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja---> V47b 

9 ne vem, b.o.  ---> V48a 
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V47b  Prosimo navedite razloge, da vi, vaš partner/-ka ali oba nimata sklenjenega 
dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja: 
___________________________________________________ 
 
 
Ali ste vi oz. katerikoli drug član družine v zadnjem letu imeli izdatke za... 

   

da ne 

bi jih 
potreboval, 
a si jih ne 
morem 
privoščiti 

ne vem, 
b.o. 

V48a 
storitve splošnih zdravnikov (tudi 
laboratorij, rentgen, ultrazvok...) 

1 2 3 9 

V48b storitve zobozdravnikov 1 2 3 9 

V48c 
storitve specialistov, fizioterapevtov, 
logopedov… 

1 2 3 9 

V48d 
terapevtsko opremo in pripomočke 
(vozički, bergle…) 

1 2 3 9 

V48e 
očala, slušni aparat, proteze, zobni 
aparat 

1 2 3 9 

V48f rehabilitacijo (zdravilišča) 1 2 3 9 

V48g 
prevoze v zvezi z obiskom zdravnika ali 
terapevta 

1 2 3 9 

 
 
X. PROSTI ČAS 
 
V49 Kako po vaši oceni vi osebno preživljate svoj prosti čas (to je čas, ko ne delate za 
plačilo)? 

1 nekakovostno 

2 ne preveč kakovostno 

3 srednje kakovostno 

4 kakovostno 

5 zelo kakovostno 

9 ne vem, b.o.  

 
 
Katero od spodaj naštetih aktivnosti opravljate v prostem času?  

  
 da ne 

ne vem, 
b.o. 

V50a 
gospodinjska dela (kuhanje, čiščenje, pranje) in 
manjša hišna popravila doma 

1 2 9 

V50b delo na vrtu 1 2 9 

V50c skrb za otroke 1 2 9 

V50d izobraževanje in usposabljanje 1 2 9 

V50e prostovoljno delo, pomoč drugim 1 2 9 

V50f gledanje TV, poslušanje radia, počivanje 1 2 9 

V50g 
zabava in druženje (obisk prijateljev, obisk 
lokalov) 

1 2 9 

V50h športne aktivnosti 1 2 9 

V50i hobiji in branje 1 2 9 

V50j 
kulturno udejstvovanje (obisk kina, gledališča, 
muzeja, koncerta) 

1 2 9 

 
V51a Ali vi in vaša družina preživite dovolj časa skupaj? 

1 da ---> V52a 

2 ne ---> V51b 

9 ne vem, b.o.  ---> V52a 
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V51b Kateri so razlogi za 
to?_________________________________________________________ 
 
V52a  Ali si lahko privoščite skupaj s celo družino najmanj enotedenske letne počitnice? 

1 da 

2 ne 

9 ne vem, b.o. 

 
V52b Ali imajo najmanj enotedenske letne počitnice otroci? 

1 da 

2 ne 

9 ne vem, b.o. 

 
Kako večinoma preživljajo svoj prosti čas vaši otroci? 

  
 da ne 

ne vem, 
b.o. 

V53a izobraževanje in usposabljanje (krožki, tečaji…) 1 2 9 

V53b prostovoljno delo, pomoč drugim 1 2 9 

V53c gledanje TV, poslušanje glasbe 1 2 9 

V53d 
»surfanje« po internetu (sodelovanje na spletnih 
družabnih omrežjih, gledanje videoposnetkov...) 

1 2 9 

V53e zabava in druženje (obisk prijateljev) 1 2 9 

V53f športne aktivnosti 1 2 9 

V53g 
kulturno udejstvovanje (obisk kina, gledališča, 
muzeja, koncerta) 

1 2 9 

V53h hobiji in branje 1 2 9 

V53i igra s prijatelji/brati/sestrami 1 2 9 

 
 
XI. SOCIALNE OPORE 
 
V tem sklopu vprašanj vas bomo spraševali o druženju, medsebojni pomoči in povezanosti z  
drugimi ljudmi. Vprašanja se nanašajo konkretno na vas. 
 
 ODNOS 

1 partner, partnerka (lahko tudi nekdanji partner/ka) 

2 oče ali mati (očim ali mačeha) 

3 brat ali sestra (polbrat ali polsestra) 

4 otrok 

5 drug sorodnik 

6 sodelavec ali nekdanji sodelavec 

7 sosed ali nekdanji sosed 

8 prijatelj 

9 znanec 

10 drugo 

 
 SPOL 

1 moški 

2 ženski 

 
STIK - Kako pogosto ste v stiku s to osebo (osebno, po pošti, telefonu, internetu…)?  

1 vsak dan 

2 nekajkrat na teden 

3 približno enkrat na teden 

4 nekajkrat na mesec 

5 približno enkrat na mesec 

6 nekajkrat na leto 

7 enkrat na leto ali manj 
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 ČAS - Približno kako dolgo poznate to osebo? ____________ let. 
  
 RAZDALJA - Približno kako daleč od vas prebiva ta oseba?  

1 stanuje v istem gospodinjstvu 

2 15 min ali manj 

3 15 do 30 min 

4 30 do 60 min 

5 1 ura ali več 

 
  
V54 Ljudje se običajno družijo z drugimi ljudmi, se na primer obiščejo, gredo skupaj na izlet 
ali 
 na kavo in podobno. Kdo so ljudje, s katerimi se vi običajno družite? Naštejte njihova  
 imena, vzdevke ali začetnice. 
 

 IME ODNOS SPOL STIK ČAS RAZDALJA 

oseba 1       

…       

oseba 9       

 
 
V55 Pogosto se ljudje o pomembnih osebnih stvareh pogovorijo z drugimi ljudmi, na 
primer, 
kadar se s kom sprejo, imajo težave zaradi pomembnih stvari v življenju (zaposlitev, družina, 
zdravje...) in podobno. S kom se običajno vi pogovarjate o osebnih stvareh, ki so za vas 
pomembne? Naštejte imena teh oseb. 
 

 IME ODNOS SPOL STIK ČAS RAZDALJA 

oseba 1       

…       

oseba 9       

 
  
V56 Ali se za pogovor o pomembnih osebnih stvareh kdaj obrnete na kakšno institucijo ali  
 drugo organizirano vrsto pomoči (nevladna organizacija, društvo, CSD...)? 
 

1 da ---> V56d 

2 ne ---> V57 

9 ne vem, b.o.  ---> V57 

 
 
V56d Na katero institucijo ste se obrnili? 
______________________________________________ 
 
V57 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? Naštejte imena teh oseb. 
 

 IME ODNOS SPOL STIK ČAS RAZDALJA 

oseba 1       

…       

oseba 9       

 
V58 Včasih si ljudje od drugih ljudi sposodijo kakšno stvar, na primer kakšno orodje, ali 
prosijo 
za pomoč pri manjših hišnih opravilih (npr. lažjih gospodinjskih opravilih). Kdo so ljudje, ki jih 
običajno prosite za to vrsto pomoči? Naštejte njihova imena.  
 

 IME ODNOS SPOL STIK ČAS RAZDALJA 
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oseba 1       

…       

oseba 9       

 
V59 Na katere osebe se običajno obrnete, kadar potrebujete občasno varstvo za svojega  
 otroka? Naštejte njihova imena. 
 

 IME ODNOS SPOL STIK ČAS RAZDALJA 

oseba 1       

…       

oseba 9       

 
V60 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)? 
Naštejte imena teh oseb. 
 

 IME ODNOS SPOL STIK ČAS RAZDALJA 

oseba 1       

…       

oseba 9       

 
 
V61 Ali ste v zadnjem letu poiskali podporo oz. pomoč pri kateri od naslednjih organizacij:  
 

1 na CSD (pomoč poleg urejanja OD) ---> V62 

2 pri humanitarnih organizacijah (Rdeči Križ, Karitas, Zveza prijateljev mladine Slovenije...) ---> 
V62 

3 v drugih organizacijah, navedite katerih ---> V61d 

4 nisem iskal/a pomoči oz. podpore pri organizacijah ---> V63 

 
 
V61d V katerih organizacijah? 
_______________________________________________________ 
 
 
V62 Nam lahko prosim zaupate zakaj, iz katerega razloga ste poiskali podporo oz. pomoč pri 
navedenih organizacijah?____________________________________________________ 
 
 
XII. SUBJEKTIVNO DOŽIVLJANJE REVŠČINE 
 
V63 Kako trenutno živite? 

1 zelo slabo ---> V64 

2 slabo ---> V64 

3 ne slabo, ne dobro ---> V65 

4 dobro ---> V65 

5 zelo dobro ---> V65 

9 ne vem, b.o. ---> V65 

 
 
Če ocenjujete, da je vaše življenje zelo slabo ali slabo, kaj so glavni razlogi za razmere, v 
katerih se nahajate?  

  
 da ne 

ne vem, 
b.o. 

V64a nisem imel sreče v življenju 1 2 9 

V64b nisem imel priložnosti 1 2 9 

V64c po lastni krivdi 1 2 9 

V64d nimam službe 1 2 9 
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V64e imam nizko plačo/pokojnino 1 2 9 

V64f nisem se imel možnost šolati 1 2 9 

V64g drugo 1 2 9 

 
V64_d  Drugo: 
______________________________________________________________________ 
 
V65 Ali ste v družini, v kateri ste odraščali, živeli boljše/slabše/enako kot zdaj? 

1 precej slabše 

2 slabše 

3 enako 

4 boljše 

5 veliko boljše 

9 ne vem, b.o. 

 
V66 Ali ocenjujete, da živite boljše/slabše/enako kot pred petimi leti? 

1 precej slabše 

2 slabše 

3 enako 

4 boljše 

5 veliko boljše 

9 ne vem, b.o. 

 
V67  Ljudje različno sprejemamo oz. doživljamo svoj položaj. Ali nam lahko poveste, na 
katerih 
področjih se počutite vi in vaša družina najbolj prikrajšani?  
(Izpostavite tri ključna področja) 

  V67_1 
1. področje 

V67_2 
2. področje 

V67_3 
3. področje 

1 denar  1 1 1 

2 materialne dobrine 2 2 2 

3 zaposlitev 3 3 3 

4 poklic/izobrazba 4 4 4 

5 zdravje 5 5 5 

6 stanovanjske razmere 6 6 6 

7 prijateljski in drugi stiki 7 7 7 

8 čustvene, osebne stiske 8 8 8 

9 odnosi v družini 9 9 9 

77 se ne počutimo prikrajšane 77 77 77 

99 ne vem, b.o. 99 99 99 

 
V68 Kaj menite, kako vaši otroci doživljajo razmere, v katerih živijo? 

1 zelo slabo 

2 slabo 

3 ne slabo, ne dobro 

4 dobro 

5 zelo dobro 

9 ne vem, b.o. 

 
V69 Ali imate občutek, da lahko izboljšate svoje življenje? 

1 da ---> V70a 

2 ne ---> spol 

9 ne vem, b.o. ---> spol 

 
Kaj bi po vašem mnenju pomagalo, da bi bilo vaše življenje kakovostnejše, boljše?  
 

  da ne ne vem, b.o. 

V70a zaposlitev, prezaposlitev 1 2 9 
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V70b izobraževanje oz. 
prekvalifikacija 

1 2 9 

V70c dodatno delo za zaslužek 1 2 9 

V70d osamosvojitev otrok 1 2 9 

V70e preselitev v drug kraj 1 2 9 

V70f sprememba zakonskega 
stanu (razveza, poroka...) 

1 2 9 

V70g nič se ne da storiti 1 2 9 

 
spol  Spol anketiranca: 

1 moški 

2 ženski 

 
lroj Letnica rojstva anketiranca: ________ 
 
otrok Ali je v raziskavi sodeloval tudi otrok? 

1 da 

2 ne 

 
 
To bi bilo vse! Najlepša hvala za sodelovanje! 
 
 
Šifra Z vpisom šifre anketarja potrjujem, da sem intervju izvedel/-la korektno, v skladu z 
dobljenimi navodili.      
________ 
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Priloga 2: Vprašalnik za otroke 

 
 
A. OSNOVNI PODATKI (izpolni anketar) 
 
A.1. Začetek intervjuja ob:  _______uri      _______minut 
 
A.1.a Datum intervjuja: ___ dan ___ mesec  
 
A.2a. Okoliš: _______    
A.2b. Zaporedna številka anketirane osebe iz vzorca: _______      
 
A.3. Anketirana oseba sodi v naslednji dohodkovni razred: 
 

1 prvi  

2 drugi  

3 tretji 

4 četrti 

5 peti                                                                            

 
A.4. Kako bi opisali območje, na katerem živi anketirana oseba? 
 

1 največji mesti - Ljubljana, Maribor 

2 veliko mesto – Celje, Kranj, Velenje, Koper, Novo mesto… 

3 obrobje velikega mesta 

4 manjše mesto 

5 podeželski kraj, vas 

6 osamljena kmetija oz. hiša na podeželju 

9 ne vem, brez odgovora 

 
A.5. RESPONDENT 
 

1 bo sodeloval v anketi                                   prehod na anketiranje, na vprašanje B1 

2 ne bo sodeloval v anketi  

 
A.5.1 RAZLOG ZA NESODELOVANJE JE: 
 

0 oseba je preseljena, napačen naslov 

1 oseba je odsotna v času trajanja ankete (bolnica, dopust, službena/študijska pot) 

2 osebe nikoli ni doma 

3 oseba je nedostopna (teren, vreme) 

4 nezmožnost sodelovanja (bolezen, neznanje jezika) 

5 oseba nima časa, je prezasedena, ima preveč dela 

6 oseba ima slabe izkušnje z anketiranjem, se boji, da bi ji lahko škodilo 

7 oseba pravi, da se ne spozna na vsebino, da je ne zanima 

8 sodelovanje je zavrnil, preprečil kdo od družinskih članov 

9 drugi razlogi  

 
B. ŠOLA 
 
Začnimo z vprašanji o situaciji v šoli. 
 
B.1. Katero šolo obiskuješ? 
  

1 osnovna šola 

2 splošna srednja šola (gimnazija) 

3 poklicna srednja šola 

4 strokovna srednja šola 

5 drugo, kaj ___________________ 
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7 ne obiskujem nobene šole   

9 ne vem, brez odgovora 

 
     (Odgovarjajo samo tisti, ki obiskujejo šolo) 
B.1A. Kateri razred, letnik obiskuješ? _________ 
 
B.2. Če se primerjaš s sošolkami in sošolci, kako dobro misliš, da ti gre v šoli? Ali si med…
  
 

1 najslabšimi (1) 

2 slabšimi (2) 

3 srednje dobrimi (3) 

4 prav dobrimi (4) 

5 najboljšimi (5) 

9 ne vem, brez odgovora 

 
B.3. Kako zadovoljen si s svojim učnim uspehom?  
 

1 zelo nezadovoljen 

2 nezadovoljen 

3 delno nezadovoljen, delno zadovoljen 

4 zadovoljen 

5 zelo zadovoljen 

9 ne vem, brez odgovora 

 
B.4. V kolikšni meri spodnje trditve veljajo zate: 
 

 sploh 
se ne 
strinja
m  

ne 
strinja
m se 

delno se ne 
strinjam, 
delno se 
strinjam 

strinjam 
se 

popolnom
a se 
strinjam 

ne vem, 
brez 
odgovor
a 

4.1. Starši mi pomagajo 
pri domači nalogi. 

1 2 3 4 5 9 

4.2. Starši redno 
obiskujejo govorilne 
ure. 

1 2 3 4 5 9 

4.3. Starši se zanimajo 
za to, kaj se v šoli 
učimo. 

1 2 3 4 5 9 

4.4. Starši me 
spodbujajo pri učenju. 

1 2 3 4 5 9 

 
B.5. Če se primerjaš z ostalimi sošolci v razredu, kako pogosto ti učitelji/ce nudijo pomoč, 
kadar jo potrebuješ?  
 

1 pogosteje kot ostalim 

2 približno enako pogosto kot ostalim 

3 manj pogosto kot ostalim 

9 ne vem, brez odgovora 

 
B.6. Katero stopnjo izobrazbo bi v življenju rad/a dosegel/a?    
 

1 OŠ 

2 splošno srednješolsko  (gimnazija) 

3 poklicno  

4 strokovno  

5 višješolsko 
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6 visokošolsko (univerzitetno) 

7 magisterij stroke  

8 doktorat znanosti 

9 ne vem, brez odgovora 

 
B.7. Ali misliš, da je tvoj cilj uresničljiv?  
 

1 da 

2 ne, zakaj ________ 

9 ne vem, brez odgovora 

 
 
B.8. Koliko prijateljev/ic imaš v šoli? 
  

1 enega 

2 dva 

3 tri ali več 

4 nobenega 

9 ne vem, brez odgovora 

 
B.9. Ali imaš vso potrebno šolsko opremo (zvezki, učbeniki, pisala, primerna športna obutev 
ipd)?  
 

1 da 

2 ne 

9 ne vem, brez odgovora 

 
B.10.1 Ali si vključen/a v brezplačne šolske aktivnosti?  
 

1 da 

2 ne, zakaj _____ 

9 ne vem, brez odgovora 

 
B.10.2 Ali si vključen/a v plačljive šolske aktivnosti?  
 

1 da 

2 ne, zakaj ______ 

9 ne vem, brez odgovora 

 
B.11. Kako pogosto se sošolci norčujejo iz tebe? 
 

vedno pogosto občasno redko nikoli ne vem, b. o. 

1 2 3 4 5 9 

 
 
B.11.1. Če si odgovoril z 1 (vedno) ali 2 (pogosto): 
Zakaj misliš, da se sošolci norčujejo iz tebe? 
__________________________________________________ 
 
 
C.DOM 
 
Sedaj te bomo povprašali o stvareh glede tvojega doma in odnosih doma. 
 
C.12. Ali imaš doma, kaj od naštetega?     
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 da ne, ne 
moremo si 
privoščiti 

ne, ne 
želim imeti 

ne, starši 
mi nočejo 
kupiti 

ne vem, 
brez 
odgovora 

12.1. svojo sobo 1 2 3 4 9 

12.2.  svojo posteljo 1 2 3 4 9 

12.3. svoj pametni mobilni telefon 1 2 3 4 9 

12.4. obleko in obutev popularnih 
blagovnih znamk 

1 2 3 4 9 

12.5. svojo televizijo 1 2 3 4 9 

12.6. svoje kolo 1 2 3 4 9 

12.7. svoj motor 1 2 3 4 9 

12.8. svoj računalnik 1 2 3 4 9 

12.9. dostop do interneta od doma 1 2 3 4 9 

 
C.13. V primerjavi s tvojimi sovrstniki, ali imaš občutek, da imaš:  
 

1 več materialnih stvari kot drugi 

2 približno toliko materialnih stvari kot drugi 

3 manj materialnih stvari kot drugi 

9 ne vem, brez odgovora 

 
C.14. Ali kdaj povabiš prijatelje k sebi domov?  
 

1 da 

2 ne, zakaj _________ 

9 ne vem, brez odgovora 

 
C.15. Kako se v splošnem počutiš doma?   
           

zelo slabo slabo srednje dobro zelo dobro ne vem, b.o. 

1 2 3 4 5 9 

 
C.15.1 Zakaj se počutiš tako? 
_____________________________________________________________ 
 
C.16. Kako se razumeš z naslednjimi osebami? 
        

  zelo 
slabo 

slabo srednje dobro zelo 
dobro 

ni te 
osebe, se 
ne 
nanaša 

ne vem, 
brez 
odgovora 

16.1. mama 1 2 3 4 5 6 9 

16.2. oče 1 2 3 4 5 6 9 

16.3. mamin partner  1 2 3 4 5 6 9 

16.4. očetova partnerka  1 2 3 4 5 6 9 

 
C.17. Če si zaradi nečesa zaskrbljen/a, s katerimi od naštetih oseb se običajno pogovoriš:
     

  da ne ni te osebe, 
se ne 
nanaša 

ne vem, brez 
odgovora 

17.1. z mamo 1 2 6 9 

17.2. z maminim partnerjem (očimom) 1 2 6 9 
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17.3. z očetom 1 2 6 9 

17.4. z očetovo partnerko (mačeho) 1 2 6 9 

17.5. z bratom ali sestro 1 2 6 9 

17.6. s sorodnikom 1 2 6 9 

17.7. s katerim od učiteljev/ic 1 2 6 9 

17.8. s šolskim svetovalnim delavcem/ko 1 2 6 9 

17.9. s prijateljem/ico 1 2 6 9 

17.10. s katerim od staršev mojih 
prijateljev/ic 

1 2 6 9 

17.11. s katero drugo odraslo osebo 1 2 6 9 

17.12. z nikomer 1 2 6 9 

 
D.AKTIVNOSTI IN PROSTI ČAS 
 
Sedaj te bomo povprašali  o tem, kaj običajno počneš v prostem času. 
 
D.1. Ali v prostem času opravljaš naslednje aktivnosti: 
 

 da ne ne vem, 
brez 
odgovora 

18.1. prostovoljno delo, pomoč drugim 1 2 9 

18.2. gledanje TV 1 2 9 

18.3. poslušanje glasbe 1 2 9 

18.4. zabava in druženje s prijatelji 1 2 9 

18.5. sem na računalniku (socialna omrežja) 1 2 9 

18.6. igram računalniške igrice 1 2 9 

18.7. športne aktivnosti s prijatelji in hobiji 
(neplačljivo) 

1 2 9 

18.8. organizirane športne, kulturne ali druge 
dejavnosti (neplačljive) 

1 2 9 

18.9. organizirane športne, kulturne ali druge 
dejavnosti (plačljive) 

1 2 9 

18.10. kulturno udejstvovanje (obisk kina, 
gledališča, muzeja, koncerta) 

1 2 9 

18.11. branje 1 2 9 

18.12. izleti in sprehodi 1 2 9 

 
D.19. Ali si v zadnjem letu bil/a na počitnicah, ki so trajale sedem dni ali več? 
  

1 da, kje _________________ 

2 ne, zakaj _______________ 

9 ne vem, brez odgovora 

 
D.20. Kako zadovoljen/a si s preživljanjem svojega prostega časa? 
 

zelo 
nezadovoljen 

nezadovoljen delno 
nezadovoljen, 
delno zadovoljen 

zadovoljen zelo 
zadovoljen 

ne 
vem, 
b. o. 

1 2 3 4 5 9 

 
D.20. a Če si odgovoril z 1 (zelo nezadovoljen) ali 2 (nezadovoljen):  
Zakaj si tako nezadovoljen/a s preživljanjem svojega prostega časa? ____________________ 
 
D.21. Kako pogosto se ti je zgodilo, da kam nisi mogel/a iti, pa bi si želel/a? 
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vedno pogosto občasno redko nikoli ne vem, b.o. 

1 2 3 4 5 9 

 
D.21.a Če si odgovoril z 1 (vedno) ali 2 (pogosto): 
 Zakaj nisi mogel/a iti tja, kamor si si želel/a? ______________________________ 
 
D.22. Ali dobivaš žepnino ali kak drug dohodek?   
   

  da ne ne vem, b .o. 

22.1. tedensko žepnino 1 2 9 

22.2. mesečno žepnino 1 2 9 

22.3. štipendijo  1 2 9 

22.4. občasno mi kdo da denar 1 2 9 

 
D.23. Kako pogosto si v zadnjem letu opravljal/a kakršnokoli delo, za katerega si prejel/a plačilo 
(npr. počitniško delo, študentsko delo med šolskim letom, plačano delo doma)? 
  

1 večkrat na teden 

2 vsaj enkrat na teden 

3 vsaj enkrat na mesec 

4 občasno večkrat v letu 

5 enkrat na leto 

6 nisem opravljal/a dela, za katerega bi prejel/a plačilo 

9 ne vem, brez odgovora 

 
E.POČUTJE IN ZDRAVJE 
 
Za konec nas zanima  še tvoje počutje in zdravje. 
 
E.24. Kako bi ocenil/a svoje zdravje?  
 

1 zelo slabo 

2 slabo 

3 srednje 

4 dobro 

5 zelo dobro 

9 ne vem, brez odgovora 

 
E.25a. Ali si star/a 15 let in več? 
 

1 da 

2 ne 

 
E.25. Kako pogosto se ti je v zadnjem mesecu zgodilo kaj od naštetega?  
          (Anketar: na vprašanje E.25 odgovarjajo le otroci, ki so stari 15 let in več). 
     

  vsak 
dan 

večkrat  
na 
teden 

vsaj 1x 
na 
teden 

vsaj 1x  
na 
mesec 

nikoli ne 
vem, 
b. o. 

25.1. imel/a glavobol? 1 2 3 4 5 9 
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25.2. imel/a bolečine v želodcu? 1 2 3 4 5 9 

25.3. imel/a bolečine v hrbtu? 1 2 3 4 5 9 

25.4. si se počutil/a na tleh? 1 2 3 4 5 9 

25.5. si bil/a razdražljiv/a ali slabe 
volje? 

1 2 3 4 5 9 

25.6. si bil/a nervozen/nervozna? 1 2 3 4 5 9 

25.7. nisi mogel/mogla zaspati? 1 2 3 4 5 9 

25.8. si bil/a omotičen/na? 1 2 3 4 5 9 

 
E.26. Kako zadovoljen/a si z načinom prehranjevanja v tvoji družini? 
 

zelo 
nezadovoljen 

nezadovoljen delno 
nezadovoljen, 
delno 
zadovoljen 

zadovoljen zelo 
zadovoljen 

ne vem,  
b. o. 

1 2 3 4 5 9 

 
 
E.26.a Če si odgovoril z 1 (zelo nezadovoljen) ali 2 (nezadovoljen): 
Zakaj si tako nezadovoljen z načinom prehranjevanja v tvoji družini? _________________ 
 
E.27. Kako pogosto zate velja naslednje: 
 

 
 

vedno pogosto občasno redko nikoli ne vem, 
b. o. 

27.1. imam občutke lakote 1 2 3 4 5 9 

27.2. uživam nezdravo hrano 
(fast food) 

1 2 3 4 5 9 

27.3. uživam sladke pijače 1 2 3 4 5 9 

27.4. uživam sladkarije 1 2 3 4 5 9 

27.5. uživam alkohol 1 2 3 4 5 9 

27.6. uživam tobak 1 2 3 4 5 9 

27.7. uživam droge 1 2 3 4 5 9 

27.8. sem telesno dejaven/a 1 2 3 4 5 9 

 
Spol: 
 

01 Ženski 

02 Moški 

 
 
Letnica rojstva: _______ 
Najlepša hvala za sodelovanje! 
 
Konec intervjuja ob: _______ uri      _______  minut 
 
 
S svojim podpisom potrjujem, da sem intervju izvedel / izvedla korektno in v skladu z dobljenimi 
navodili. 
 
Šifra anketarja: ____________ 


