
 

 

Kaj je revščina? 
Revščina v Sloveniji in EU 
 
Evropska unija je relativno bogat del sveta, kjer živimo v blagostanju. Vendar lahko 
splošno stanje zamegli dejstvo, da je v EU kar 80 milijonov ljudi, ki živijo pod pragom 
tveganja za revščino, kar je kar 17% populacije. 
Ljudje, ki živijo pod pragom tveganja za revščino, morajo shajati z manj kot 60% 
povprečnega nacionalnega prihodka na gospodinjstvo; to je definicija tveganja za 
revščino, ki se jo po dogovoru uporablja v EU in njenih državah članicah. 
Življenje v revščini lahko pomeni različno za različne ljudi: lahko pomeni, da ne 
moremo plačati najemnine, kredita ali položnic. Lahko pomeni, da nimamo primerne 
prehrane, ogrevanja ali oblačil. Lahko pomeni tudi, da živimo v neprimernih 
bivanjskih razmerah ali da sploh nimamo prebivališča. Tudi ljudje, ki so zaposleni, so 
lahko izpostavljeni tveganju za revščino. Plača ni nujno vedno dovolj za zagotavljanje 
dostojnega življenja. 
Ljudje, ki so revni, se borijo tudi s slabšo dostopnostjo izobraževanja, prostočasnih 
aktivnosti in zdravstvenih storitev. 
Med tistimi, ki jih revščina najbolj ogroža, so tudi otroci (ocene pravijo, da v EU v 
revščini živi 19 milijonov otrok), starejši, starši samohranilci, ženske, invalidi, migranti 
in pripadniki etničnih manjšin. 
 
 
Ukrepi EU 
 
V zadnjem desetletju EU razvija strategijo, s katero skuša zmanjšati revščino. Cilj je 
ustvariti okvir, znotraj katerega bodo lahko države članice razvijale lastne strategije in 
ukrepe za zmanjšanje revščine in socialne izključenosti. 
Določeni so bili skupni cilji, ki dajejo jasen poudarek ukrepom za zmanjšanje 
revščine otrok, povečanje inkluzivnosti na trgu dela, borbi proti diskriminaciji in 
zmanjševanju zadolženosti.  
Evropsko leto je namenjeno osveščanju ljudi o revščini in socialni izključenosti, 
vendar je zavezano tudi k spodbujanju konkretnih akcij v EU in partnerkah. 
Evropski socialni sklad letno nameni 10 milijard evrov za projekte po vsej EU za 
izboljševanje zaposlitvenih možnosti izključenih skupin. Sklad nudi izobraževanja za 
invalide, starejše delavce in dolgotrajno nezaposlene – pogosto v manj razvitih 
regijah. 
Pomembno je omeniti tudi, da evropska zakonodaja zagotavlja enakost pri 
zaposlovanju in prepoveduje diskriminacijo, s čimer tudi zagotavlja enakopravnejši 
položaj vseh, ki se potegujejo za delo. 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

Vpliv recesije 
 
Več kot 5 milijonov Evropejcev je zaradi nedavne ekonomske krize ostalo brez 
zaposlitve, tako so mnoga gospodinjstva soočena z drastičnim upadom prihodkov in 
posledično večjim tveganjem revščine. 
Mlajši in starejši delavci, pogodbeni delavci in migranti so bili zaradi ekonomske krize 
najbolj na udaru. Vendar poročila Evropske komisije in odbora za socialno varnost 
kažejo, da je večina držav članic prilagodila sisteme socialne varnosti, da bi omejila 
posledice krize. 
Tudi EU je razvila posebne ukrepe za spopad s krizo, med njimi je 200 milijard evrov 
vreden projekt namenjen okrevanju in blaženju posledic krize.  
 
 
Revščina v Sloveniji 
 
Po zadnjih razpoložljivih statističnih podatkih je stopnja tveganja revščine v Sloveniji 
v letu 2008 - za povprečno gospodinjstvo - znašala 12,3 % (v letu 2007 11,5 %, v 
letu 2006 11,7 % in v 2005 12,1 %), če upoštevamo le dohodke brez dohodka v 
naravi. Stopnje tveganja revščine pa se zelo razlikujejo med seboj glede na tip 
gospodinjstva: v najslabšem položaju so gospodinjstva brez delovno aktivnih članov, 
še posebej tista z vzdrževanimi otroki (57 %), za temi pa enočlanska (41,9 %) in 
enostarševska gospodinjstva (28,8 %) ter starejši pari brez otrok (15,3 %). 
Kot vidimo, se podatki o stopnjah tveganja revščine glede na različne tipe 
gospodinjstev in glede na starost in spol njihovih članov zelo razlikujejo med seboj; 
pravimo, da so razpršeni kot posledica razpršenosti dohodkov. To pa je ponovni 
dokaz, da si s temi podatki le približno lahko ustvarimo predstavo o dejanskem 
stanju. 
Po podatkih iz Skupnega poročila Evropske komisije o socialni zaščiti in socialnem 
vključevanju za leto 2009 (v njem so prikazani podatki za nekatere ključne skupine 
prebivalstva na podlagi dohodkov iz leta 2007) sodi Slovenija glede na stopnjo 
tveganja revščine za celotno populacijo in glede na populacijo otrok v starosti od 0-
17 let v skupino držav z nižjo stopnjo tveganja od evropskega povprečja.  
V primerjavi z evropskim povprečjem EU25 za leto 2007, ko stopnja tveganja 
revščine za celotno prebivalstvo znaša 16 %, sodi Slovenija v skupino držav z nižjo 
stopnjo tveganja revščine (11,5 % oz. zaokroženo na 12 %). Podatki se ne razlikujejo 
od tistih, ki upoštevajo dohodke za leto 2004 (prikazani v Skupnem poročilu za leto 
2007) in za leto 2003 (prikazani v Skupnem poročilu za leto 2006).  
 
 
Skupine prebivalcev pod pragom revščine v Sloveniji 
 
Podatki o stopnjah tveganja revščine različnih socialno-ekonomskih kategorij oseb in 
gospodinjstev kažejo, da so bila v najslabšem položaju gospodinjstva brez delovno 



 

 

aktivnih članov (39,1 % pod pragom revščine), še posebej tista z vzdrževanimi otroki 
(57,0 %), za temi pa enočlanska (41,9 %) in enostarševska gospodinjstva (28,8 %) 
ter starejši pari brez vzdrževanih otrok (15,3 %). Med najbolj ogroženimi so bile tudi 
vse neaktivne osebe (20,2 %), med temi pa so še posebej izstopale brezposelne 
osebe (37,6 %). Visoko stopnjo revščine so imele tudi starejše ženske (27,6 %) ter 
najemniki stanovanj (25,2 %). 
Po pričakovanjih je bila stopnja tveganja revščine najnižja v delovno intenzivnih 
gospodinjstvih, v katerih so bili vsi odrasli člani zaposleni ali samozaposleni (3,6 %), 
in pri delovno aktivnih osebah (5,1 %). 
Mednarodna primerjava podatkov kaže, da ima Slovenija še vedno nižjo stopnjo 
tveganja revščine od držav članic EU 27, kjer povprečje za vse prebivalstvo znaša 17 
% (Slovenija 12 %), za otroke v starosti od 0-17 let 20 % (v Sloveniji 11 %) in stare 
nad 65 let 20 % (v Sloveniji 19 %).  
 
Vendar je boj proti revščini in socialni izključenosti nikoli končan boj in letošnje 
evropsko leto bo le še okrepilo prizadevanja za manj revščine in socialne 
izključenosti med nami. 


