
Raziskava ob mednarodnem dnevu boja proti revščini 

17. oktober je za mednarodni dan boja proti revščini razglasila Generalna skupščina Združenih narodov leta 

1992. Od takrat vsako leto na ta dan opozarja na problem revščine v svetu in spodbuja aktivnosti, ki bi 

revščino lahko zmanjšale. Danes še vedno živi 869 milijonov ljudi v skrajni revščini.   

Za dijake naše šole sva pripravili spletni anketni vprašalnik, s katerim sva želeli raziskati, kako razumejo 

pojem revščina in koliko vedo o revščini v Sloveniji. Anketni vprašalnik je rešilo 22 dijakov 3. letnika 

gimnazije.  

VPRAŠANJE 1:  Kako razumeš revščino? Kaj pomeni biti reven? (Označiš lahko več odgovorov.) 

a. Da nimaš dobrin in storitev, nujno potrebnih za življenje, na primer hrane, obleke, obutve, pitne vode, 

bivališča.  

b. Da nimaš dostopa do osnovne zdravstvene oskrbe in osnovnega izobraževanja.  

c. Da nimaš dostopa do nekaterih dobrin, storitev in dejavnosti, ki so za družbo, v kateri živiš, običajne, npr. do 

informacijsko-komunikacijske tehnologije, študija, potovanj. 

d. Biti reven vključuje vse zgoraj navedeno. 

 

Največ dijakov je izbralo 1. odgovor, kar pomeni, da večina uvršča med revne tiste, ki nimajo dobrin in 

storitev, nujno potrebnih za življenje, na primer hrane, obleke, obutve, pitne vode, bivališča.  

DEJSTVA: Tako pojmovanje velja za skrajno revščino, ki je v Sloveniji skoraj ne poznamo. Statistični uradi 

evropskih držav merijo relativno revščino; to pomeni, da ugotavljajo, koliko ljudi je revnih v primerjavi z 

drugimi. Predpostavljajo, da so relativno revni tisti ljudje, ki si zaradi nizkega dohodka ne morejo privoščiti 

načina življenja, običajnega za družbo, v kateri živijo. Relativno revščino izražamo s stopnjo tveganja 

revščine. 

VPRAŠANJE 2. Koliko ljudi v Sloveniji je revnih oziroma živi pod pragom tveganja revščine? 

a. V Sloveniji živi pod pragom tveganja revščine vsak deseti prebivalec.  

b. V Sloveniji živi pod pragom tveganja revščine vsak osmi prebivalec.  

c. V Sloveniji živi pod pragom tveganja revščine vsak peti prebivalec.  

 

 

45.5 % dijakov pa je pravilno ocenilo, da v Sloveniji živi pod pragom tveganja revščine vsak osmi prebivalec. 

50 % dijakov nekoliko podcenjuje revščino v Sloveniji in misli, da v Sloveniji živi pod pragom tveganja 

revščine vsak deseti prebivalec. Le manjšina (4.5 %) meni, da je v Sloveniji več revnih ljudi, kot jih je sicer.  



DEJSTVA: Prag revščine v Sloveniji znaša 636 EUR in pod tem pragom živi 13,9% prebivalstva oziroma 

268.000 ljudi. V EU je ta stopnja znatno višja in znaša 17,3%. Slovenija je po tej stopnji primerljiva z Avstrijo 

(14,1%) in boljša od vseh ostalih sosed, tako od Madžarske (14,5%), Hrvaške (19,5%) in tudi Italije (20,6%), 

in skupno spada na 6. mesto med članicami EU. 

VPRAŠANJE 3. Kdo živi v Sloveniji pogosteje v revščini?  

a. Ženske.  

b. Moški.  

 

Na vprašanje, kdo živi v Sloveniji pogosteje v revščini (moški ali ženske) je 54.5 % dijakov odgovorilo ženske, 

kar ustreza statističnim podatkom. 

DEJSTVA: Ženske in dekleta živijo v revščini pogosteje kot moški in fantje, vendar med posebej ranljive 

skupine spadajo otroci in mladi. Samo lani je v EU kar 2,6 milijona otrok živelo v hudi revščini, več kot 10 

milijonov otrok pa se je srečevalo s hudo materialno prikrajšanostjo. 

VPRAŠANJE 4. Ali stopnja tveganja revščine v Sloveniji v zadnjih letih pada ali narašča? 

a. Narašča.   

b. Pada.  

c. Ostaja na približno enaki ravni.  

 

 

Nekoliko več dijakov meni, da revščina v Sloveniji narašča (36,4 % dijakov) ali ostaja na približno enaki ravni 

(36,4 % dijakov) kot da pada (27,3 %).  

DEJSTVA: Glede na podatke SURS za leto 2018 ne drži, da stopnja revščine narašča, ampak je po letu 2013 

padala, lani pa ostala na isti ravni kot leta 2017.  

 

Vir: Delo, podatki SURS 



VPRAŠANJE 5. Kolikšne delež prebivalcev Slovenije, starejših od 16 let, si lani ni moglo privoščiti najmanj 

enotedenskih počitnic stran od doma?  

1. Okrog 10 odstotkov.   

2. Okrog 20 odstotkov. 

3. Okrog 30 odstotkov.   

 

 

Z zadnjim vprašanjem pa sva želeli izvedeti ali vedo kolikšen delež prebivalcev Slovenije, starejših od 16 let, 

si lani ni moglo privoščiti najmanj enotedenskih počitnic stran od doma. Skoraj dve tretjini dijakov meni, da 

je takih 20 odstotkov prebivalcev Slovenije.  

DEJSTVA: 27 odstotkov gospodinjstev si lani ni moglo privoščiti enotedenskih letnih počitnic zunaj doma, 

kar je za eno odstotno točko manj kot v letu 2017. Delež takih, ki so si lahko privoščila počitnice, je bil 

največji med gospodinjstvi z dvema odraslima in z vsaj enim vzdrževanim otrokom (89 odstotkov). Finančno 

najmanj dostopne so bile počitnice za enočlanska gospodinjstva, saj si jih ni moglo privoščiti kar 44 

odstotkov oseb. 
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VIRI:   

V Sloveniji pod pragom tveganja revščine vsak osmi, v celotni EU vsak šesti prebivalec. SURS. Dostopno na: 

https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/7724 

Stopnja tveganja revščine v 2018 glede na 2017 nespremenjena (13,3 %), prag tveganja revščine višji. SURS. 

Dostopno na:  https://www.stat.si/statweb/News/Index/8175 

https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/7724
https://www.stat.si/statweb/News/Index/8175

