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IZVLEČEK
SOCIALNO ŠIBKI SLOJI KOT GEOGRAFSKI PROBLEM V SLOVENIJI
Diplomska naloga obravnava pojav socialno šibkih slojev v Sloveniji. Proučevani problem je
prisoten v vseh družbah, v zadnjem času pa narašča v tržno naravnanih državah. Do socialnih
neenakosti prihaja, ko družba ni zmožna zagotoviti vsem svojim članom enakih možnosti.
Predstavljeni so pojmi družbena neenakost, socialna povezanost, socialna izključenost in
revščina. Nadalje je opredeljeno razmerje med socialno šibkimi sloji in revščino. V nalogi so
predstavljeni objektivni indikatorji, ki kvantitativno opišejo in določijo formalno mejo
revščine ter subjektivni indikatorji človeškega vrednotenja socialne ogroženosti in
izključenosti. Iščejo se povezave in možnosti geografskega reševanja obravnavanega
problema. Sledi predstavitev razvoja regionalnega planiranja v Sloveniji, politike
skladnejšega regionalnega razvoja in temeljnih nacionalnih razvojnih ciljev Slovenije. Naloga
opredeli razvojno ogroženost slovenskih regij, regionalne razvojne razlike in opiše značilnosti
ter povezave v razvitosti slovenskih občin.
V empiričnem delu poskuša naloga, na podlagi zbranih kazalcev, opredeliti demografsko,
socialno in ekonomsko stanje življenja v Mestni občini Ljubljana. Družbeni in prostorski
učinki socialno šibkih slojev so predstavljeni s povzetkom intervjujev štirih akterjev, ki se
neposredno in profesionalno ukvarjajo s to populacijo v Ljubljani. Na podlagi zbranih virov in
podatkov se iščejo povezave med vidno in prikrito revščino. Naloga skuša odgovoriti na
vprašanje o obstoju socialno šibkih slojev v Sloveniji in segregacije v Ljubljani.
Ključne besede: socialno šibki sloji, revščina, regionalni razvoj.
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ABSTRACT
SOCIALLY WEAK CLASSES AS A GEOGRAPHICAL PROBLEM IN SLOVENIA.
The thesis deals with phenomenon of socially weak classes in Slovenia. The problem is
present in all societies and is lately increasing in market oriented states. Social inequality
occurs, when society is not capable of assuring equal possibilities to all its members. For the
purpose of understanding the thesis the concepts of social inequality, social cohesion, social
exclusion and poverty are introduced. Further on the relation between social weak classes and
poverty is defined. There are objective indicators that are introduced in the thesis and that
quantitativily describe and define the formal frontier of poverty. Further on subjective
indicators of human evaluation of social endangerment and exclusion are introduced. The
thesis researches connections and possibilities of a geographical solution of socially deprived
population. Development of regional planning in Slovenia is introduced in continuation, the
policy of more coherent regional development and basic Slovene national developmental
goals. Thesis determines developmental endangerment of Slovene regions, regional
developmental differences and describes the characteristics and connections in development
of Slovene municipalities.
In the empirical part the tesis tries to base on the gathered indicators to define the
demographical, social and economical state of living conditions in the city of Ljubljana.
Social and spatial effects of socially weak clasess are presented with a summary of four
interviews of relevant figures, who deal directly and professionally with mentioned
population in Ljubljana. Based on gathered sources and data we search connections between
visible and hidden poverty. Thesis tries to answer the question of the existence of socially
weak clasess in Slovenia and segregation in Ljubljana.
Keywords: socially weak classes, poverty, regional developement.

7

1. UVOD
Diplomsko delo z naslovom »Socialno šibki sloji kot geografski problem v Sloveniji« je bilo
doslej v geografskih raziskavah redko prisotno. V delu najprej predstavimo teoretična
izhodišča raziskovanega vprašanja, opredelimo sociološke pojme družbena neenakost,
socialna povezanost, socialna izključenost, revščina in druge pojme ter geografske vidike
proučevanja problematike socialno ogroženih. S pomočjo statističnih podatkov, analiz in
poročil opravljenih na raznih inštitutih in uradih poskušamo ugotavljati družbeno neenakost v
Sloveniji. Z intervjuji in terenskim opazovanjem ter fotografiranjem v Mestni občini
Ljubljana pa proučimo problem še z empiričnega vidika.
Razvoj človeštva naj bi določali: varna ekonomija, varna prehrana, zdravje, okolje, osebna
varnost, varnost v lokalni skupnosti in širša politična varnost. Le tak celosten razvojni pogled
omogoča dolgoročno reševanje problemov obstoja človeštva; upoštevati mora prepletenost
in medsebojno povezanost ekonomske, socialne, kulturne, prostorske, izobrazbene in
zdravstvene vloge vsakega človeka. Zapostavljanje enega dela na račun drugega
dolgoročno pomeni nazadovanje celote. Svet je tako tesno povezan, kot ni bil še nikoli;
teritorialno in funkcionalno. Tak naj bi bil koncept človekovega razvoja; varnost posameznika
in skupnosti moramo iskati v razvoju, ki ponuja ljudem dostojno življenje, v ekonomiji, ki ni
osredotočena le na dobiček peščice, ampak so njeni rezultati namenjeni vsem, v naravnem
okolju, katerega plodove brez strahu uživamo in kjer z veseljem živimo (Poročilo o
človekovem razvoju, 2003).
1.1. NAMEN IN CILJI
Namen diplomske naloge je proučiti pojav socialno šibkih slojev v slovenskem okolju.
Družbene neenakosti so vedno obstajale. Proučevani problem je prisoten v vseh družbah, v
zadnjem času pa se v Sloveniji in tudi v ostalih tržno naravnanih družbah, stopnjuje. Povečuje
se razkorak med majhno skupino, elito, ki upravlja z večinskim kapitalom in med vse večjim
nižjim, socialno šibkim slojem, ki razpolaga le z najnujnejšim. Prihaja do socialnih
neenakosti, ko družba ne zagotovi vsem svojim članom enakih možnosti. Predmet zanimanja
je tudi pojav revščine, kot objektivnega dejstva, ki v slovenskem prostoru ni vedno
neposredno viden, je pa kljub temu prisoten.
Najprej je bilo potrebno opredeliti in pojasniti teoretične vidike in metodološka izhodišča
raziskovanega problema, opredeliti pojme socialne neenakosti, analizirati geografsko
proučevanje socialno šibkih in njihovo regionalno razporeditev v Sloveniji ter opredeliti
pojem revščine. Slovensko in evropsko dimenzijo proučevanega problema smo spoznali po
literaturi in statističnih podatkih.
Pojav in razpršenost problema socialno šibkih zaradi omejenih možnosti empiričnega
raziskovanja, časovne omejitve in nerazpolaganja s finančnimi viri, ne moremo opraviti na
ozemlju cele Slovenije, zato smo se odločili podrobneje proučiti družbene in prostorske
učinke socialno šibkih v Mestni občini Ljubljana.
Namen naloge je podati analizo dejanskega stanja, ne le s statističnimi podatki, temveč tudi s
pomočjo spoznanj in ugotovitev na terenu, z intervjuji ter s fotografskim dokumentiranjem
opazovanih območij. Ker je predmet zanimanja težko meriti ali formalno opredeliti, smo se
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odločili za terenske intervencije, intervjuje z akterji v družbenem okolju, ki vsakodnevno
prihajajo v stik s socialno šibkimi. Vire smo dobili z intervjuji v humanitarnih organizacijah
Rdeči križ in Karitas ter v javnem zavodu Zavod za oskrbo na domu. V nalogi je predstavljen
povzetek intervjujev štirih ljudi, ki se neposredno in profesionalno ukvarjajo s socialno
šibkimi v Mestni občini Ljubljana.
Na podlagi virov humanitarnih organizacij smo izdelali zemljevid in odšli na teren po Mestni
občini Ljubljana ter opazovali razpršenost socialno šibkih. Fotografirali smo območja, kjer so
bili v prostoru vidni njihovi učinki.
Cilj naloge je na podlagi analize stanja raziskati prostorske in družbene učinke socialno šibkih
slojev na izbranem območju. V diplomski nalogi uvodno postavljamo dve delovni hipotezi: v
Sloveniji obstajajo socialno šibki sloji in socialna segregacija v Ljubljani ni očitna.
S proučevanim problemom se geografija do sedaj v Sloveniji ni veliko ukvarjala, zato je bilo
na začetku dela veliko problemov in zadreg predvsem metodološke narave. Pregledali smo
strokovno geografsko literaturo s področja raziskovanega problema, prav tako pa tudi
literaturo, ki se dotika obravnavanih vprašanj iz drugih strok: sociologije, socialnega dela,
državne zakonodaje,…
Precej virov je dosegljivih na internetu: tekoče objavljene publikacije Statističnega urada
Slovenije, poročila Urada za makroekonomske analize in razvoj, raziskave Inštituta za
ekonomska raziskovanja, regionalni razvojni programi Agencij RS za regionalni razvoj,
raziskave slovenskega javnega mnenja na straneh Centra za raziskovanje slovenskega javnega
mnenja in množičnih komunikacij in državni Zakoni.
1.2. METODOLOGIJA IN TEHNIKE DELA
Delo je v prvem koraku temeljilo na prebiranju pisnih virov, proučevanju teoretičnih izhodišč
in kritičnem vrednotenju literature. Začeli smo s pregledom literature v knjižnici in
nadaljevali z iskanjem elektronskih virov na internetu.
Za predstavitev pojmov in teorij, ki so bistveni za razumevanje obstoja družbene neenakosti
ter za predstavitev ukrepov in določil, ki usmerjajo regionalni razvoj, ki želi odpravljati in
zmanjševati razlike med posameznimi območji, smo uporabili deskriptivno metodo. Z metodo
opisne statistike smo analizirali podatke in zbrano gradivo, s pomočjo katerih smo izdelali
nekatere grafe in tabele, druge tabele, karte in preglednice pa so iz elektronskih virov.
Za potrebe te raziskave so bili zelo dobrodošli podatki iz projekta »Slovensko javno
mnenje«, ki se nanašajo na stališča oziroma osebno vrednotenje posameznika o družbeni
neenakosti v Sloveniji. Projekt izvaja Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih
komunikacij pri FDV. Anketiranje poteka terensko, opravi pa se na reprezentativnem vzorcu
polnoletne populacije. Metoda raziskave je longitudinalna analiza, saj je cilj naloge
primerjava podatkov v več časovnih točkah.
Uporabili bomo metodo intervjuja oz. pogovora, kot dopolnilni kompleksni kazalec stanja
socialne ogroženosti in posledice le-te, ki so vidne v prostoru. S konkretnimi podatki in
zbranim gradivom, ki ga posredujejo profesionalne osebe pri razgovoru preverimo
kvalitativne in kvantitativne analize statističnih podatkov. V nalogi predstavimo štiri
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intervjuje, ki smo jih opravili na Rdečem križu Slovenije, na Območnem združenju Rdečega
križa Ljubljana, Na Karitas in na Zavodu za oskrbo na domu. Intervjuji so bili izvedeni v
mesecu maju 2006.
Prejemnike pomoči Rdečega križa, kot kazalec socialno šibkih, smo prikazali s kartografskim
gradivom, ki smo ga izdelali sami. Nekaj kazalcev socialno šibkih pa je prikazanih s
kartografskim gradivom iz drugih opravljenih raziskav.
Z vizualno terensko metodo - fotografiranjem smo prikazali podobo predelov Ljubljane, kjer
se pojavlja statistično več prejemnikov pomoči Rdečega križa. Fotografiranje je potekalo v
Mestni občini Ljubljana v mesecu maju in juniju 2006.
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2. TEORETIČNI VIDIKI PROUČEVANJA SOCIALNO ŠIBKIH SLOJEV
2.1. POJAV DRUŽBENE NEENAKOSTI
Vse človeške družbe, od najpreprostejših do najbolj kompleksnih, imajo neko obliko
družbene neenakosti. Zlasti moč in ugled sta med posamezniki in družbenimi skupinami
neenakomerno razporejena v mnogih družbah pa obstajajo tudi izrazite razlike v porazdelitvi
premoženja (Haralambos et al., 1999, str. 29):
- moč se nanaša na stopnjo, do katere lahko posamezniki vsilijo svojo voljo drugim z
njihovim soglasjem ali brez njega;
- ugled se nanaša na količino spoštovanja ali časti, povezano z družbenimi položaji,
lastnostmi posameznikov in življenjskimi slogi;
- premoženje se nanaša na materialno lastnino, ki je v posameznih družbah opredeljena ko
dragocena.
Rousseau (Rousseau, 1993) je menil, da so neenakosti na biološki podlagi majhne in
razmeroma nepomembne, medtem ko dajejo družbeno ustvarjene neenakosti pomembnejšo
podlago sistemom družbene stratifikacije. Sklepamo, da smo ljudje in torej družba tista, ki
ustvarja razlike in ne narava. Sociologija išče razloge za družbeno neenakost v organizaciji
družbe in zavrača teorije, ki iščejo vzroke v biološki ali drugi podlagi. V določeni družbi na
organizacijo vplivajo tudi naravni dejavniki.
Ljudje že dolgo časa razmišljajo o enakosti med ljudmi. Ideal naj bi bil egalitarna družba,
kjer razlike med ljudmi ne bi obstajale več. Nič več ne bi visok položaj izzval spoštovanja in
občudovanja ali nevoščljivosti in zamer tistih na "manj vrednih" položajih. Premoženje bi
bilo enako porazdeljeno med prebivalstvo, v egalitarni družbi bi fraza "oblast ljudstvu"
postala resničnost. Vendar pa ideje egalitarne družbe očitno ostajajo sanje.
Sociologija išče razlage družbenih neenakosti v organizaciji družbe, zato zavrača vse teorije, ki
vzroke iščejo na biološki podlagi. Že Rousseau (Rousseau, 1993) je menil, da so neenakosti
na biološki podlagi majhne in razmeroma nepomembne, medtem ko dajejo družbeno
ustvarjene neenakosti pomembnejšo podlago sistemom družbene stratifikacije. Torej so
ljudje tisti, ki ustvarjajo razlike, in ne narava. Večina sociologov bi ta pogled podprla.
Kljub temu je bilo v zgodovini človeštva mnogo sistemov stratifikacije utemeljenih prav na
biološki podlagi. Kot primer lahko navedemo fevdalni sistem in kastni sistem v Indiji, ki je
deloma prisoten še danes. Tudi v današnjem času neenakosti med moškimi in ženskami ali
pa med različnimi rasami še zmeraj obravnavamo tako, kot da temeljijo na bioloških razlikah.
Biološke razlike postanejo element družbenega razlikovanja samo takrat, ko jih družba
tako označi: »Sestavino nekaterih stratifikacijskih sistemov tvorijo preprosto zato, ker
pripadniki teh sistemov izberejo določene značilnosti in jih na poseben način vrednotijo«
(Haralambos et al., 1999, str. 32).
Daniel Bell (cv: Rus, 1990, 113) skuša raznovrstne oblike ne(enakosti) razvrstiti v trihotomno
klasifikacijo. Deli jih na:
- tiste, ki izvirajo iz enakih pogojev; najbolj znane so državljanske pravice, ki temeljijo na
enakopravnosti oziroma na enakosti pred zakonom;
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- tiste, ki se nanašajo na enaka sredstva (ne pa na enake priložnosti);
- tiste, ki se nanašajo na enakost rezultatov, se pravi na enak socialni položaj, na enake
dohodke in na enako avtoriteto.
Danes se vse bolj poudarja, da morajo imeti posamezniki enake možnosti za uspešnost na
vseh področjih v življenju, na ramenih posameznika pa ostaja, kako bo te možnosti izkoristil.
Ideja v praksi deluje tako, da posamezniki res postajajo vse bolj odgovorni za svoja dejanja,
vendar pa postaja vse težje zagotoviti enake možnosti, saj kapital obvladuje vse vidike našega
življenja. Kot primer naj navedem področje izobraževanja: otroci bolj izobraženih staršev
imajo tudi sami večjo možnost, da se bodo izobraževali in bili tako uspešnejši v življenju
kot otroci manj izobraženih staršev.
Družbena neenakost je bila navzoča skozi celotno zgodovino. Obstajala je v različnih oblikah,
v današnjem času pa se kaže predvsem v dohodkovni neenakosti. Za neenakost obstaja
veliko argumentov, najpomembnejši pa je ta, da mora biti napor posameznikov ustrezno
nagrajen, saj v nasprotnem primeru ljudje niso dovolj motivirani za uspešno opravljanje
nalog. Po drugi strani pa je tudi res, da neenakost razdvaja ljudi ter povzroča revščino in
socialno izključenost. Današnje družbe se ukvarjajo predvsem z vprašanjem, do katere mere
je povečevanje dohodkovne neenakosti legitimno in kako se soočiti z negativnimi
posledicami, ki ob tem nastanejo.
Večja kot je družbena neenakost, bolj je družba razdeljena. Tisti, ki imajo višji dohodek,
razpolagajo tudi z večjo močjo in imajo zato v družbi večji vpliv. Revnejši prebivalci imajo
zaradi svojega položaja tudi manjšo možnost, da se povzpnejo na višje položaje
(dohodkovne, izobrazbene). Argumenti, ki zavračajo neenakost (Rus, 1990, 88):
- neenakost povečuje nasprotja in razdružuje ljudi v nasprotne razrede in sloje;
- neenakost, ki izvira iz lastnine, dedovanja in drugih privilegijev, je krivična in nasprotuje
meritokratskim načelom nagrajevanja po osebnem prispevku posameznika; ekonomska
neenakost povzroča neenakost v politični moči;
- dohodek se deli glede na moč, ne pa glede na prispevek posameznika;
- neenakost preprečuje prost dostop vseh državljanov do izobraževalnega sistema in
sistema zaposlovanja, to pa omejuje mobilnost in zmanjšuje optimalno alokacijo kadrov;
- omejena mobilnost ustvarja umetno pomanjkanje talentov in umetno dviga njihovo ceno
na trgu delovne sile;
- s tem se povečuje družbena neučinkovitost v celoti;
- bogati moralno razkrajajo skupnost s tem, ko pospešujejo umetno porabo in z njo stopnjujejo
relativno deprivacijo drugih slojev prebivalstva.
Argumenti za neenakost se pojavljajo bolj poredko, vendar niso nič manj vredni premisleka.
Najbolj pogosto srečujemo naslednje (Rus, 1990, str. 88):
- družbeni pomen različnih poslov je različen, zato morajo biti različne tudi nagrade;
- družba ne more biti stabilna, če se tistim, ki zanjo prispevajo več, ne prizna tudi večjega
dohodka;
- različen je tudi osebni napor in osebni prispevek posameznikov, zato so enake nagrade za
neenaka prizadevanja krivične.
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2.2. SOCIALNA POVEZANOST
Človek kot družbeno bitje mora imeti poleg osnovnih življenjskih potreb zadovoljene tudi
socialne, kulturne, duhovne in druge potrebe, tudi tisto po socialni varnosti in socialni
povezanosti. Osnovni element socialne povezanosti je namreč stik z ljudmi in polna
vključenost v okolje, v katerem lahko posameznika enakopravno in recipročno prispeva k
razvoju okolja, katerega del je, ter s tem vzajemno krepi in razvija tudi svoje osebne
potenciale. Ena od osnov socialne povezanosti je materialna varnost posameznika,
na osnovi katere je mogoče izkoristiti priložnosti za sodelovanje v družbi, za socialno
vključenost in za razvoj osebnih potencialov.
Indikator prebivalstva v gospodinjstvih brez delovno aktivnih članov sodi med strukturne
kazalnike socialne povezanosti in posredno meri ogroženost z revščino ter socialno
izključenostjo. Brezposelnost namreč poleg slabe izobrazbe najpomembneje povečuje
tveganje revščine in socialne izključenosti. Poleg tega pa predstavlja gospodinjstvo, kjer
ni nihče delovno aktiven (čeprav gospodinjstvo sestavljajo člani v aktivni dobi),
nestimulativno okolje, kjer njegovi člani izgubljajo kontakt s svetom dela. Gospodinjstva brez
delovno aktivnih članov imajo zaradi pomanjkanja materialnih virov tudi omejen dostop do
sredstev, potrebnih za primeren življenjski standard, ki je eden pomembnih ciljev socialnega
razvoja.
K izboljšanju materialnega in posredno tudi socialnega položaja gospodinjstev dolgoročno
prispeva višja izobrazbena sestava prebivalstva, ki jo omogoča vključenost mladine v
izobraževanje, povečano formalno in neformalno izobraževanje odraslih ter učinkovita
aktivna politika zaposlovanja.
2.3. SOCIALNA IZKLJUČENOST
V poznih osemdesetih letih se je začel uporabljati izraz »socialna izključenost« kot nasprotje
»ekonomski in socialni integraciji«. Bistvo pojma socialna izključenost je v procesu in
dinamiki. Ne pomeni le pomanjkanje dohodka ali drugih materialnih dobrin, ampak izolacijo
iz družinskega okolja, prikrajšanje izobrazbe, zdravstvenih storitev, socialne varnosti ipd.
Vključuje revščino, vendar pa pomeni veliko več kot materialno pomanjkanje.
Socialna izključenost je po mnenju Rooma (1993) multidimenzionalni pojav oziroma proces,
saj predstavlja izključenost ali dezintegracijo posameznika ali skupin iz družbenega življenja
na treh različnih področjih:
- na ekonomskem področju ali tudi socialnem področju, kjer se kaže kot dostop do virov
skozi zaposlitev (brezposelnost, predvsem dolgotrajna ter posledično pomanjkanje
produkcije in potrošnje, pomeni ekonomsko izključenost);
- na političnem področju, kjer se kaže v dostopu do moči skozi participacijo pri odločanju
(emigranti, mladostniki, in podobni, ki nimajo pravice do politične participacije, npr. do
volitev in so zato politično izključeni);
- na kulturnem področju, kjer je izražena v dostopnosti do številnih simbolov in pomenov
kot so jezik, religija, nacionalnost, vrednote, norme itd. (manjšine, ki imajo drugačen
življenjski stil in kulturno identiteto kot večina, so kulturno izključene).
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Posledice proste trgovine in monetarne unije so vedno večja tveganja, novi pritiski in
nevarnosti za najšibkejše regije in družbene skupine, ki živijo v periferiji, kjer so pogoste
migracije in ljudje niso opremljeni z novimi znanji. Omenjena področja niso pripravljena na
»tržno tekmo« in so zato najbolj ranljiva.
Socialna izključenost je pogosto posledica »socialne diskvalifikacije«, saj so socialno
izključeni predvsem tisti, ki ne izkoristijo javnih in zasebnih servisov, ki nudijo socialno
varstvo in tako ne pridobijo potrebnih kvalifikacij za zaposlitev, s čemer tvegajo
brezposelnost.
Socialna izključenost kot pojav velikih mest in »slumov« v kronični revščini vidi vzrok za
nastanek »podrazreda«. Podrazred pomeni novi socialni razred pod tradicionalnim družbenim
redom, za katerega je značilna visoka stopnja tveganja, odvisnost od socialne pomoči in
socialna izključenost. Podrazred nastane zaradi zavračanja tradicionalnih vrednot, povezanih z
delom in družinskimi obveznostmi, kar se odraža v brezdelju in izolaciji. Brezposelni, revni in
ostale marginalne skupine niso homogeni, zato najpogosteje prihaja do prilivov in izlivov iz
najnižjega družbenega razreda. Njihova socialna izključenost se nadaljuje v fizično izolacijo
oziroma getizacijo soseske v kateri živijo. Mesta so tako razdeljena na skupnosti, ki živijo na
depriviligiranih zemljiščih ali ožjih mestnih središčih in na tiste skupnosti, ki živijo okrog
njih.
Globalizacija in združevanje narodov je povzročila tudi geografsko oziroma prostorsko
polarizacijo. Ta prostorska polarizacija pomeni delitev posameznikov in skupin na izključene
iz družbe in vključene v družbo.
Socialna izključenost je običajno največja med specifičnimi družbenimi skupinami, ki so
depriviligirane in živijo v določenih soseskah oziroma področjih z izredno slabimi
okoljskimi pogoji. Izraža se kot prostorska segregacija določenih etničnih in rasnih skupin,
katere s svojimi kulturnimi in družinskimi vezmi določajo socialnoprostorsko strukturo.
Posameznik je lahko izključen zaradi prirojenih lastnosti, kot sta spol ali rasa, lahko pa je
izključen oz. diskriminiran zaradi časovno pridobljenih lastnosti (brezposelni imigrantje).
Oba vzroka se ponavadi prepletata. Problem dolgotrajne socialne izključenosti se pojavi
takrat, ko gre za nasledstvo socialne izključenosti iz ene generacije v drugo. Viri preko
katerih poteka socialna integracija, so dokaj redki (potreba po njih je večja, kot je v družbi na
razpolago virov), kar privede do omejitve dostopa do virov. Omejitev pa lahko privede v
diskriminacijo, ki je posledica neučinkovite regulacije ali organizacije virov in institucij
(Klemenčič, 1998).
Obstajajo pa tudi subjektivni vzroki za izključenost, ki so povezani z nezmožnostjo
posameznika, da si zagotovi dostop do virov, in z neuspehom posameznika v tekmovanju
za relativno redke vire. Ti razlogi so povezani z izključenostjo iz drugih virov, npr. dostopa do
izobrazbe ter dostopa do informacij.
Po osamosvojitvi, ko je Slovenija začela stopati po poteh tržne ekonomije, je prišlo do padca
gospodarske rasti in posledično do povečevanja brezposelnosti. Kmalu za tem, leta 1993, se je
za Slovenijo začelo bolj optimistično obdobje, za katerega je bila značilna pozitivna
gospodarska rast, zmanjševanje nezaposlenosti in zmanjševanje revščine. Izboljševanje
gospodarskega in družbenega položaja pa ni zajelo dela prebivalstva, ki se mora soočati s
socialno izključenostjo in revščino. Zato je preprečevanje socialne izključenosti in revščine
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eden temeljnih ciljev naše države. Problem prehoda od socialnega v tržno gospodarstvo se
kaže predvsem v manjši intervencijski vlogi države. Sredstev za preprečevanje socialne
izključenosti in revščine je vse manj, saj se politika vse bolj umika iz življenj posameznikov,
pa tudi pritisk na zniževanje davkov je precej velik. Zagovorniki trga trdijo, da bo le-ta uredil
vse sam (predvsem s polno zaposlenostjo), tako da si bo dostop do ključnih virov lahko
posameznik zagotovil brez državne podpore (Simčič, 2005).
Slovenija se proti revščini in socialni izključenosti bojuje tako, da je bil v začetku leta 2000
sprejet Program boja proti revščini in socialni izključenosti, ki se uresničuje v skladu z
začrtanimi smernicami. Nadaljnji ukrepi strategije socialnega vključevanja so prednostno
naravnani k naslednjim ciljem (Poročilo o človekovem razvoju 2002/2003, 2003):
- širitev možnosti za dvig izobrazbene ravni ter izboljšanje možnosti in vzpodbud za
izobraževanje;
- širitev možnosti za vključevanje brezposelnih v programe aktivne politike
zaposlovanja;
- zagotavljanje možnosti izobraževanja, usposabljanja, zaposlovanja in neodvisnega življenja
oseb z invalidnostjo (Simčič, 2005).
2.4. POJAV IN OPREDELITEV REVŠČINE
Definicija revščine, kot jo je sprejel Svet Evrope 19. novembra 1984: »Revne so osebe,
družine ali skupine oseb, katerih sredstva (materialna, kulturna in socialna) so tako omejena,
da jim ne omogočajo minimalno sprejemljivega življenja v državi, v kateri živijo« (Žnidaršič,
1996, str. 32).
Iz te definicije se lahko izlušči tri zaključke:
- pojem revščine se ne nanaša le na posameznika ali družino, ampak tudi na določene dele
prebivalstva in na določeno življenjsko obdobje;
- poleg denarnega vidika revščine se lahko upošteva tudi druge kazalce pomanjkanja
- revščina pomeni izključitev iz »minimalno sprejemljivega načina življenja« v določeni
družbi. Glede na to definicijo je revščina relativen koncept. Oseba z enako visokimi dohodki
je v določeni državi revna, v neki drugi pa ne.
Revščina v najširšem smislu pomeni družbeno nesprejemljivo obliko neenakosti ter s tem
prikrajšanost na materialnem in socialnem področju (povezane z omejenim dostopom do
izobrazbe, zdravja, kulturnih dobrin) in izločenost na socialno obrobje. Nizka izobrazba,
slabo zdravje, socialna izključenost (tudi lakota in brezdomstvo) pomenijo kratenje
človeškega dostojanstva ter so najbolj množičen vzrok kršenja človekovih pravic v
svetu. Zato je Generalna skupščina OZN leta 1984 revščino opredelila kot pomanjkanje in
neenakosti na materialni in nematerialni ravni.
Revščina je zelo spremenljiv in sam v sebi relativen pojem, odvisen od socioekonomskih
okoliščin, v katerih jo opazujemo; še zdaleč ni več odvisna le od dohodkov
posameznika ali njegove družine. Pomemben je tudi nematerialni vidik človekovega
(so)delovanja; pomembni so izobrazba, informacije in komunikacije, ki skupaj z razvitimi
socialnimi in čustvenimi kompetencami omogočajo socialno vključenost in povezanost
(Žnidaršič, 1996).
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Revščina kot družbeni pojav z mnogimi obrazi je dejansko del življenja velikega števila ljudi
in lahko kot taka s svojo različno dolgo prisotnostjo ter intenzivnostjo preseneti kogarkoli
med nami. Sodeč po obstoječih raziskavah pred njo niso povsem »varni« niti dobro izobraženi,
kljub dejstvu, da sodi izobrazba med glavne varovalne dejavnike v smislu zmanjševanja
tveganja oz. možnosti za posameznikovo kasnejše življenje v revščini. V Sloveniji se v
zadnjih letih revščina v gospodinjstvih starih ljudi zmanjšuje, v gospodinjstvih z otroki pa
povečuje in to kljub uvedbi določenih ukrepov, ki naj bi delovali v smeri zmanjševanja in
blaženja stisk ter povečevanja socialne varnosti posameznih skupin prebivalstva.
Z izrazom revščina označujemo kombinacijo različnih vrst pomanjkanj oziroma deprivacij v
materialnem in socialnem smislu, ko ljudje delno ali celo sploh ne morejo več svojemu okolju
primerno zadovoljiti svojih materialnih in socialnih potreb. Problem revščine je družbeno
specifičen, kar pomeni, da je revščina ljudi močno odvisna od okolja, kjer posameznik živi in
zadovoljuje svoje potrebe. Revščina spada med temeljne družbene probleme, ki jih
povzroča neenakost. Kljub razvitosti mnogih družb revščina ostaja problem, ki ga je zelo
težko ali celo nemogoče odpraviti.
Cilj socialne politike je, da blaži posledice tržne distribucije dobrin in tako omogoči
ljudem, ki živijo v revščini, spremembo njihovega položaja. V vladnem programu boja proti
revščini in socialni izključenosti je sprejeta naslednja definicija revščine: »revne so osebe,
družine in skupine oseb, katerih sredstva (materialna, kulturna in socialna) so tako omejena,
da jim onemogočajo minimalno sprejemljivo življenje v državi, v kateri živijo« (Program boja
proti revščini in socialni izključenosti, 2000, str.15).
2.5.1. ABSOLUTNA REVŠČINA
Absolutna revščina je pogosto znana kot revščina sredstev za preživetje, saj temelji na oceni
minimalnih zahtev po sredstvih za preživetje. To pomeni, da tisti, ki uporabljajo
absolutne meritve, ponavadi omejujejo revščino na materialno deprivacijo. Absolutno
revščino ponavadi merimo tako, da ocenimo osnovne življenjske potrebščine, pri čemer
glede na to oceno določimo meje revščine in kot revne opredelimo tiste, ki so po svojih
dohodkih pod to mejo.
Problem definicije absolutne revščine je v tem, da so vse človeške potrebe zelo relativne, saj se
spreminjajo v času in prostoru. Naši predniki vsekakor niso imeli enakih potreb kot mi,
saj se je s časom spremenila celotna družba in njene vrednote. Prav tako so človekove
potrebe različne tudi v prostoru, saj prebivalci nerazvitih držav nimajo enakih materialnih
potreb kot prebivalci razvitih držav.
Tudi ostali zagovorniki koncepta absolutne revščine so bili kritizirani predvsem zaradi
neupoštevanja sprememb v času in prostoru in zaradi uporabe dohodka kot edinega merila za
določanje meje revščine. Metodologije, osnovane na absolutnem pristopu, izhajajo iz
predpostavke o obstoju določenih »osnovnih človekovih potreb«, katerih (vsaj delna)
zadovoljitev je pogoj za posameznikovo fizično preživetje. Tovrsten pristop je utemeljen na
oceni osnovnih (minimalnih) potreb posameznika po hrani, merjene s količino zaužitih kalorij
in proteinov, potrebe po bivališču, merjene s kakovostjo stanovanja in stopnjo njegove
zasedenosti ter potrebe po zdravju, merjena s stopnjo otroške smrtnosti in kakovostjo
razpoložljive medicinske oskrbe (cv: Novak, 1994, str. 23-24).
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Pojem absolutne revščine je še težje utemeljevati, kadar vključuje tudi temeljne kulturne
potrebe. Te potrebe so namreč tako različne, da jih je nemogoče krajevno in časovno
primerjati. Koncept »temeljnih človekovih potreb« poleg zadovoljevanja »osnovnih oz.
nujnih življenjskih potreb«, kot so ustrezna prehrana, prebivališče in njegova opremljenost ter
oblačila, upošteva tudi določene potrebe, ki se zadovoljujejo predvsem na lokalnem nivoju in
so tako sestavni del politik posameznih lokalnih skupnosti. To so npr. potrebe po pitni vodi,
higienskih razmerah bivanja, javnem prevozu, zdravstvenih storitvah, izobraževanju ter
kulturi.
2.5.2. RELATIVNA REVŠČINA
Absolutni in materialni standardi revščine so zelo subjektivni, zato je merjenje revščine
na tak način pomanjkljivo. Taki standardi niso primerljivi ne v času ne v prostoru. Problem
takih standardov pa je tudi v sami oceni, kaj in koliko potrebujejo posamezniki za preživetje.
Zato so namesto njih opredelili in merili revščino v okviru standardov, specifičnih za določen
kraj v določenem času.
Pojmovni okvir relativne revščine je tisti, ki poskuša v spoznavne okvire vpeljati prav dvom
do absolutne ne/enakosti in poudariti raznolikost potreb tako v različnih družbenih okoljih
kot tudi v različnih obdobjih. Tako revščina ni nekaj danega in nespremenljivega, temveč je
rezultat dogovora. Ta pa temelji na presoji, kaj so za konkretno okolje razumljivi in
sprejemljivi standardi življenja in življenjskega stila. Odstopanje od dogovorjenih standardov
v smislu "ne imeti" pa je opredeljeno kot revščina (cv: Novak, 1994, str. 28).
Peter Townsend (cv: Haralambos, 1999) skuša revščino opredeliti kot stanje posameznika,
družine ali skupine v primeru, ko nimajo virov za prehrano in dostopa do dejavnosti, ki so
tipične za njihovo okolje. Standardi, po katerih živijo, so tako nizko pod običajnimi za
njihovo okolje, da zanje ni mogoče trditi, da živijo po dogovorjenih vzorcih in običajih.
Kritika tega pristopa je, da je tovrstni relativizem tako raztegljiv, da nobena še tako
ohlapna opredelitev ne zadosti stopnji spremenljivosti pričakovanih standardov modernega
življenja. Relativni pristop v Sloveniji določa kot revna gospodinjstva tista, ki imajo
dohodek nižji od 60% mediane ekvivalentnega neto dohodka.
Relativne definicije revščine povedo, koliko je član neke družbe reven glede na druge člane te
družbe. Zagovorniki tega pristopa poudarjajo, da je pojmovanje revščine odvisno od tega, kaj
so za konkretno okolje razumljivi in sprejemljivi standardi življenja in življenjskega stila, pri
čemer je revščina opredeljena kot odstopanje od teh standardov. V nasprotju z absolutno mejo
revščine, ki je »fiksirana in se ne spreminja zaradi sprememb dohodkovne ravni prebivalcev
oz. gospodinjstev«, koncept relativne revščine upošteva razporeditev dohodkov znotraj
določene populacije in »se spreminja zaradi sprememb distribucije dohodka«. Gre torej
za revščino kot posledico neenakomerne razdelitve dohodka v družbi, zato jo lahko
označimo tudi kot »revščino zaradi neenakosti« (Program…, 2000, str. 15).
Relativni pristop definira kot revna tista gospodinjstva, katerih dohodki ali izdatki so pod
pragom (mejo) revščine. Najpogosteje uporabljena metoda izračunavanja relativne meje
revščine je določena z odstotkom (npr.60%) povprečja ali mediane dohodkov ali izdatkov
vseh gospodinjstev. Prag revščine, ki ga je upoštevala analiza revščine, pripravljena na
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podlagi podatkov iz »Ankete o porabi gospodinjstev« v treh letih 1998 do 2000, je npr.
določen s 50% povprečja izdatkov vseh gospodinjstev.
2.5.3. SUBJEKTIVNA REVŠČINA
Tretji način opazovanja in merjenja revščine v ospredje postavlja posameznikovo subjektivno
presojo oz. oceno o lastnem življenjskem standardu. Tovrstna samoocena oz. samoopredelitev
lastnega materialnega položaja ustvarja dodaten vpogled v blaginjo posameznikov, družin ali
gospodinjstev, saj lahko na osnovi podatkov pridobljenih z anketami sklepamo, kako ljudje
doživljajo oz. dojemajo stanje revščine.
Subjektivna svojo mero subjektivne revščine oblikuje na oceni anketirancev o tem, kako lahko
gospodinjstvo pokriva svoje življenjske stroške (»z veliko težavo«, »s težavo«, ..., »zelo
lahko«). Njihov koncept temelji na prepoznavi revnih kot tistih, ki s težavo zadovoljujejo
svoje materialne potrebe (Novak, 1994, str. 48-49).
V primeru ugotavljanja deleža revnih v posameznih družbah uporaba koncepta subjektivne
revščine omogoča tudi prepoznavo tiste skupine ljudi, ki se sami izrečejo za revne oz. se
prepoznajo kot revni. Anketiranci tako odgovarjajo na vprašanja, ki se vežejo na shajanje
njihovega gospodinjstva z obstoječim mesečnim dohodkom, spreminjanje njihovega
(finančnega oz. materialnega) položaja na bolje ali na slabše, redno plačevanje položnic,
redno odplačevanje dolgov ipd.
Velik pomen pri uporabi koncepta subjektivne revščine lahko pripišemo predvsem dejstvu, da
samo po tej poti pridemo do informacij, ki se vežejo na samooceno ljudi o njihovem
življenjskem standardu, o zadovoljstvu z danimi življenjskimi pogoji itd. Kljub vsemu je
potrebno odgovore vrednotiti z določeno distanco, saj je ocena lastnega materialnega
položaja odvisna tudi od osebnih pričakovanj in želja posameznika oz. posameznice. Prevelik
razkorak med dejanskim in želenim stanjem lahko vodi v pretirano (potencirano) negativno
samooceno.
Istočasno je priznavanje življenja v revščini, četudi le anonimno v anketi, za takšno osebo
bolj ali manj javno priznanje lastnega siromaštva, ki se dostikrat povezuje z občutki
nelagodja in priznavanjem vsesplošnega osebnega neuspeha v življenju. Zato je tako
ugotovljen delež revnih ljudi praviloma dosti nižji od tistega, ki je ugotovljen z objektivnimi
merami, t.j. pod izmerjenim in uradno določenim pragom revščine. Kot primer vzemimo leto
1999, ko je v Sloveniji pod pragom revščine, živelo 12,2% vseh gospodinjstev, v anketi pa
je le 0,4% vprašanih ocenilo, da živijo v revščini (Statistični…., 2006; cv: Simčič, 2005).
Slovenska vlada je v začetku leta 2000 sprejela Program boja proti revščini in socialni
izključenosti, s čimer sledi strateškim ciljem Evropske unije (Lizbona 2000), za uresničitev
katerih naj bi posodobili Evropski socialni model, vlagali v človeški kapital in zmanjšali
revščino ter socialno izključenost.
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3. METODOLOŠKI VIDIKI PROUČEVANJA REVŠČINE: EVROPSKA IN SLOVENSKA
IZKUŠNJA
Revni prebivalci so del socialno šibkih slojev. Razmerje med revščino in socialno šibkimi in
socialno izključenostjo ni jasno opredeljen. Socialna izključenost je širši pojem, saj so vsi, ki
so revni tudi socialno izključeni, niso pa vsi socialno izključeni tudi revni. Predmet
proučevanja, socialno šibki sloj, so depriviligirani sloj, ki ima manjšo možnost socialne
povezanosti. Preti jim socialna izključenost in tudi revščina.
Socialno šibki so ogroženi in ne nujno že revni. Revni pa so socialno najšibkejši, ki trpijo
pomanjkanje osnovnih človeških dobrin in so tako izključeni iz običajnega načina življenja, ki
je značilen za ostale dele družbe. Revščina v najširšem smislu pomeni družbeno
nesprejemljivo obliko neenakosti ter s tem prikrajšanost na materialnem in socialnem
področju. (omejen dostop do izobrazbe, zdravja, kulturnih dobrin) in izločenost na socialno
obrobje.
3.1. OBJEKTIVNI KAZALCI REVŠČINE: PRAG REVŠČINE IN STOPNJA TVEGANJA
REVŠČINE
Profil revnih gospodinjstev v Sloveniji je dokaj dobro raziskan in dokumentiran. V
Sloveniji se na priporočilo Eurostata stopnja revščine objektivno izračunava na podlagi
novih določil in metodoloških pristopov, poleg priporočenih metod pa se SURS pri
izračunavanju in prikazovanju gibanja stopnje revščine poslužuje še drugih presekov.
Slovenija od leta 1993 spremlja stanje relativne revščine po metodologiji, ki kot prag
revščine uporablja 50% povprečnih ekvivalentnih izdatkov gospodinjstev. Izračuni po tej
metodologiji kažejo, da se je stopnja revščine gospodinjstev leta 1999, v primerjavi z letom
1993, zmanjšala za 1,4 odstotne točke. Od leta 2000 se v Sloveniji uporablja spremenjena
metodologija izračunavanja revščine, pri kateri se sicer še vedno upošteva relativni
koncept revščine in modificirana OECD ekvivalenčna lestvica, spremembe pa so
naslednje: prag tveganja revščine je enak 60% mediane ekvivalentnih denarnih
dohodkov in enota porazdelitve in analize je posameznik/ca (in ne več gospodinjstvo).
Izračuni na osnovi tovrstne metodologije kažejo, da se je leta 1999, v primerjavi z letom
1993, revščina oseb rahlo povečala (s 13% na 13,6%), od leta 1997 pa se zmanjšuje. Leta
1999 je po tej metodologiji pod pragom revščine živelo okrog 265.000 prebivalcev/k Slovenije.
Globina revščine pa se je, v primerjavi z letom 1993, zmanjšala (Poročilo…, 2003).
Po enaki metodologiji se stopnja tveganja revščine ugotavlja tudi v EU (potekajo pa priprave
na izvajanje in uporabo nove raziskave EU-SILC, ki temelji na drugačni metodologiji in je od
leta 2005 naprej v uporabi tudi v Sloveniji).
Prag revščine je definiran kot tista raven dohodka ali izdatkov, pod katero so gospodinjstva
revna. Ta črta revščine nam ne omogoča le identifikacije revnih, ampak lahko izračunamo
odstotek revnih znotraj določenih skupin. Prag tveganja revščine je opredeljen kot 60%
mediane ekvivalentnega neto dohodka vseh gospodinjstev. Ocenjena višina praga tveganja
revščine je na podlagi podatkov (maj 2000) in ob upoštevanju indeksa rasti cen življenjskih
potrebščin (v obdobju maj 2000 do marec 2004) za štiričlansko gospodinjstvo (2 odrasla + 2
otroka) približno 174.000 SIT, za samsko osebo pa 83.000 SIT.
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Stopnja tveganja revščine je odstotek oseb, ki živijo pod pragom tveganja revščine. Na
podlagi ugotovitev iz statistične raziskave oziroma omenjene ankete ima Slovenija v
primerjavi z evropsko petnajsterico (EU-15) relativno nizko stopnjo tveganja revščine 12,9%, ki je pod povprečjem EU-15 (15%).
Nižja kot v povprečju v EU 15 je v Sloveniji tudi neenakost porazdelitve dohodka. Neenakost
porazdelitve dohodka prikazujemo z Ginijevim količnikom, to je mera koncentracije dohodka.
Njegova vrednost je med 0 in 1. Kolikor višji je, toliko večja je dohodkovna neenakost. Tudi
neenakost, izmerjena z Ginijevim količnikom, je bila v letu 2001 v Sloveniji (0,24) nižja kot v
EU 15 (0,28). V primerjavi z EU 25 je dohodkovna neenakost v Sloveniji (po obeh kazalcih)
še nižja. Podatki o primerjavi stopenj tveganja revščine pred socialnimi transferji in po njih
posredno kažejo na nekoliko večjo učinkovitost evropske socialne politike v primerjavi
s slovensko. Stopnja tveganja revščine bi bila leta 2001 v Sloveniji višja za 7,3 odstotne točke,
če država prebivalstvu ne bi zagotavljala socialnih prejemkov, v EU 15 pa bi bila višja za 9
odstotnih točk.
V Sloveniji je leta 2002 v gospodinjstvih, kjer ni bil nihče delovno aktiven, živelo 8,1 %
oseb, starih od 18-64 let. Ta delež je od leta 1996 do 1998 upadal, se v letu 1999 dvignil na
10,2 %, v letu 2000 je pričel ponovno upadati in je bil leta 2002 za 2,1 odstotne točke nižji
kot leta 1999. Omenjeni delež je bil v Sloveniji v obdobju 1996-2002 v povprečju za 2,5
odstotni točki nižji kot v EU 15, kjer je bilo tudi upadanje precej počasnejše kot v Sloveniji.
Tabela 1: Delež oseb starih od 18 do 64 let, ki živijo v gospodinjstvih brez delovno aktivnih članov
v Sloveniji, Evropski uniji, v letih 1996-2002, v %.
1996
1997
Slovenija
9,7
9,5
EU15
13,8
13,7
Vir: Poročilo o razvoju 2005.

1998
9,3
13,4

1999
10,2
12,9

2000
10,1
12,4

2001
9,9
12,2s

2002
8,1
12,1

Ogroženost z revščino in socialno izključenostjo, merjena z deležem oseb v
gospodinjstvih brez delovno aktivnih članov, je bila leta 2002 v Sloveniji za okrog 4 odstotne
točke nižja kot v EU-25. Najvišji delež oseb, ki živijo v gospodinjstvih brez delovno aktivnih
članov, je med starimi članicami EU izkazovala Belgija (16,3 %), najnižjega pa Portugalska
(5,4 %). Tudi med novimi članicami, kjer je bila leta 2002 povprečna stopnja po oceni
Eurostat-a 12-odstotna, so razlike precejšnje, čeprav ne tako velike, kot med državami
petnajsterice. Najvišjo stopnjo med novimi članicami je izkazovala Madžarska (15,6 %),
najnižjo pa Slovenija (8,1 %), ki ji sledi Češka (9,9 %) (Poročilo…, 2005).
Prag tveganja revščine je opredeljen s 60 % mediane ekvivalentnega neto dohodka vseh
gospodinjstev ob upoštevanju OECD-jeve prilagojene ekvivalenčne lestvice. Stopnja tveganja
revščine je izražena kot odstotek oseb, ki živijo v gospodinjstvih z neto ekvivalentnim dohodkom
pod pragom tveganja revščine. Vključene so pokojnine, dohodek v naravi pa ni vključen. Po
kazalnikih tveganja revščine in dohodkovne neenakosti dosega Slovenija ugodnejše
rezultate tako v primerjavi z EU 15. V Sloveniji je bila leta 2001 stopnja tveganja revščine
(12,9%) za 2,1 odstotne točke nižja kot v povprečju v evropski petnajsterici (15%), kjer
sicer obstajajo precejšnje razlike med posameznimi državami. Najnižjo stopnjo tveganja
revščine ima Švedska (9%), najvišjo pa Irska (21%), kjer se ta stopnja celo povečuje. Razlike
med novimi članicami so prav tako znatne. Češka izkazuje najnižjo stopnjo (8%), Slovaška
pa najvišjo (21%).
20

Stopnja tveganja revščine se v Sloveniji znižuje že od leta 1997, hkrati se odleta 1999
zmanjšuje tudi relativna vrzel tveganja revščine. Stopnja tveganja revščine je v letu 2002 znašala
11,9 %, kar pomeni, da je 11,9 % oseb živelo v gospodinjstvih z neto ekvivalentnim dohodkom v
višini 79.172 SIT na osebo (prag za izračun stopnje tveganja za štiričlansko družino znaša 166. 262
SIT) ali manj (prag revščine). Stopnja tveganja revščine se je leta 2002 v primerjavi z letom 1997
zmanjšala za 2,1 odstotni točki (v primerjavi z letom 2001 za eno odstotno točko). Če med
dohodke gospodinjstev vštevamo tudi dohodke v naravi, je stopnja tveganja revščine še nižja (9,9
%), saj dohodki v naravi pomembno povečujejo gospodinjske dohodke ter s tem zmanjšujejo
revščino. Stopnja tveganja revščine, izmerjena na osnovi upoštevanja dohodkov v naravi, je v
povprečju za 2 odstotni točki nižja kot stopnja, izračunana le z dohodki v denarju.
Relativna vrzel tveganja revščine (tj. razlika med pragom tveganja revščine in mediano
ekvivalentnega dohodka oseb pod pragom tveganja revščine, izražena kot odstotek od praga
tveganja revščine) je leta 2002 znašala 20,1 % (leta 1999 22,0 %). Ta podatek pove, koliko so
osebe oddaljene od praga tveganja revščine in najbolj ponazarja globino revščine. Leta 2002 se je v
primerjavi z letom poprej relativna vrzel zmanjšala za 1,5 odstotnih točk.
Stopnje tveganja revščine se razlikujejo glede na starost in spol in še očitneje glede na različne
socialnoekonomske skupine. Revščina je višja med starimi nad 65 let (21,4 %) kot med otroki
do 15. leta starosti (10,5 %). Tudi med ženskami je revščina vseskozi višja kot med moškimi.
Razlika se je v letu 2002 celo nekoliko povečala (pri ženskah je bila stopnja tveganja revščine
12,6 %, pri moških pa 11,1 %). V kolikor opazujemo revščino po socialnoekonomskih skupinah,
ugotovimo, da imajo najvišjo stopnjo tveganja revščine brezposelni (39,1 % leta 2002) in ljudje,
ki živijo sami; v tej skupini imajo najvišje tveganje revščine enočlanska moška gospodinjstva
(38,4 %). V primerjavi z letoma 2000 in 2001 se je v vseh socialnoekonomskih in starostnih
kategorijah stopnja tveganja revščine zmanjšala (nekoliko se je povečala le med najemniki
stanovanj). Revščina se je pomembno zmanjšala tudi v enostarševskih gospodinjstvih (leta 2001
je znašala stopnja revščine 18,0 %, leta 2002 14,8 %) in v gospodinjstvih s tremi ali več otroki
(leta 2001 18,7 %, leta 2002 pa 13,4 %).
Po kazalnikih tveganja revščine in dohodkovne neenakosti dosega Slovenija ugodnejše
rezultate tako v primerjavi s povprečjem EU 15 kot v primerjavi z novimi članicami, nekoliko
slabša kot v povprečju EU15 pa je učinkovitost socialnih transferjev. V Sloveniji je bila leta
2001 (za EU so zadnji podatki na voljo za leto 2001) stopnja tveganja revščine (12,9 %) za 2.1
odstotne točke nižja kot v povprečju v evropski petnajsterici (15 %), kjer sicer obstajajo
precejšnje razlike med posameznimi državami. Najnižjo stopnjo tveganja revščine ima Švedska
(9 %), najvišjo pa Irska (21 %), kjer se ta stopnja celo povečuje. V primerjavi z povprečjem v
novih članicah, pri katerih se med dohodke gospodinjstev vštevajo tudi dohodki v naravi, je
bila stopnja tveganja revščine v Sloveniji v letu 2001 nižja za 4,4 odstotne točke. Razlike med
novimi članicami so prav tako znatne. Češka izkazuje najnižjo stopnjo (8 %), Slovaška pa najvišjo
(21 %).
Nižja kot v povprečju v EU 15 je v Sloveniji tudi neenakost porazdelitve dohodka, izražena z
razmerjem med najvišjim in najnižjim dohodkovnim kvintilom. V letu 2001 je bila 3,6-odstotna,
v povprečju EU 15 pa 4,4-odstotna. Tudi neenakost, izmerjena z Ginijevim količnikom, je bila v
letu 2001 v Sloveniji (24 %) nižja kot v EU 15 (28 %). V primerjavi z EU 25 je dohodkovna
neenakost v Sloveniji (po obeh kazalcih) še nižja. Podatki o primerjavi stopenj tveganja revščine
pred socialnimi transferji in po njih posredno kažejo na nekoliko večjo učinkovitost evropske
socialne politike v primerjavi s slovensko. Stopnja tveganja revščine bi bila leta 2001 v Sloveniji
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višja za 7,3 odstotne točke, če država prebivalstvu ne bi zagotavljala socialnih prejemkov, v EU
15 pa bi bila višja za 9 odstotnih točk (Poročilo…,2005).
Tabela 2: Stopnja tveganja revščine pred in po socialnih transferjih v Sloveniji in EU 15 v letih
1996-2002 (dohodki v naravi niso vključeni).
Stopnja tveganja revščine po
socialnih transferjih
97 98 99 00 01 02
Slovenija 14 13,8 13,6 13,0 12,9 11,9
EU15
16 15 15 15 15 np
Vir: Poročilo o razvoju 2005.

Stopnja tveganja revščine
socialnimi transferji
97 98 99 00 01
19,5 19,8 20,5 20,2 20,2
25 24 24 23 24

pred
02
18,8
np

Pri tovrstnih, zgolj na indekse oprtih interpretacijah je potrebna previdnost. Razvoja
namreč ne določajo samo v indekse zajeti kazalniki. Celotne ocene razvitosti pač ni mogoče
podati skozi en sam statistični artefakt, ne glede na njegovo dodelanost. Zato je potrebno
podrobneje analizirati človekov razvoj, v tem kontekstu vrednost poročanja o
človekovem razvoju seči čez koristnost ozko utemeljenega indeksa človekovega razvoja.
Nujno je potrebno zajeti podrobnejše informacije, ki jih ponuja dinamična realnost. Taki in
drugačni indeksi so koristni pripomočki za praktično delo, saj ponujajo alternativo
splošnemu žarišču pozornosti (ko se razvitost npr. meri zgolj z gospodarsko rastjo).
Obenem so indeksi pomembni za interpretacijo, ker omogočajo relativno vrednotenje
razvojnih stanj in trendov. Vendar pa ne sme prevladati mehanično branje "ene resnice",
ker bi tako ušle skozi sito druge pomembne resnice, ki so prisotne zadnjih petnajst let – v
obdobju tranzicije. Človekov razvoj je namreč pluralistični in obenem integralni koncept, ki
združuje različne dimenzije razvoja z gospodarsko rastjo. Vrednotenje razvoja mora zato
temeljiti na pluralnosti pozornosti. Ne nazadnje se, medtem ko človekov razvoj proučujemo
in ga opazujemo, spreminja tudi svet sam (Poročilo…, 2003).
3.2. SUBJEKTIVNI KAZALCI: MERJENJE
SLOVENSKEGA JAVNEGA MNENJA (SJM)

NEENAKOSTI

V

RAZISKAVAH

Merjenje revščine na način subjektivne ocene anketiranih v longitudinalni raziskavi
Slovensko javno mnenje je le eden od načinov prikazovanja oziroma merjenja revščine.
Gre za stališča posameznikov o njihovih zmožnostih preživetja (vendar ne le materialnega)
oziroma mnenja o tem, kako v njihovih družinah "preživijo iz meseca v mesec". Ker gre
za subjektivno oceno, je treba tovrstno mnenje sprejet z vsaj dvema omejitvama: a)
zadovoljstvo posameznika z danimi možnostmi je odvisno od njegovih aspiracij, b)
priznanje, da ti v življenju ne gre dobro, je stigmatizirajoče in krni pozitivno samopodobo.
Kljub tem omejitvam pa trendi praktično pri vseh postavkah kažejo, da se občutek materialne
ogroženosti v prikazanem obdobju zmanjšuje (Srednjeročna..., 2005).
Merjenje neenakosti v raziskavah Slovenskega javnega mnenja je bilo v celotnem obdobju
trajanja raziskave zelo aktualno. Vprašanja, ki so bila zastavljena večkrat zaporedoma, so
zelo pomembna za longitudinalno analizo, s katero ugotavljamo spremembe, ki se dogajajo
v času. V Sloveniji se je med leti 1968, ko se je raziskava Slovensko javno mnenje pričela,
do danes, zgodilo mnogo sprememb, prav tako pa se je spreminjal pogled posameznikov na
celotno dogajanje.
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V Sloveniji se vsako leto (tudi večkrat) izvrši raziskava Slovensko javno mnenje, ki jo
izvaja Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij. Ta deluje znotraj
Fakultete za družbene vede. Anketiranje poteka terensko, opravi pa se na reprezentativnem
vzorcu polnoletne populacije. Dobljene podatke lahko posplošimo na celotno populacijo.
Takšne vrste raziskav so izredno pomembne, saj medčasovna analiza omogoči primerjave
tako subjektivnih kot tudi objektivnih podatkov v različnih obdobjih.
Anketa Slovesnko javno mnenje je v svojem časovnem razponu že lahko vir za zgodovinske
raziskave, saj sega 37 let v preteklost. Tudi če se vprašanja niso sistematično ponavljala, je
dragocen vir za ugotavljanje sprememb v družbenih stališčih in mnenjih. Podatki iz
preteklosti so shranjeni v Arhivu družboslovnih podatkov, ki je bil ustanovljen znotraj
Fakultete za družbene vede v Ljubljani. Za longitudinalno raziskovanje je značilno zbiranje
in primerjava podatkov v več časovnih točkah. Trajanje raziskav je različno, saj trajajo od
nekaj let pa tudi do nekaj desetletij. Longitudinalna analiza je metoda za raziskovanje
družbenih sprememb v času. Uporabna je tako za merjenje objektivnih (stopnja gospodarske
rasti, stopnja brezposelnosti ...) kot tudi subjektivnih podatkov (stališča, vrednote). V tem
obdobju se poleg političnih in gospodarskih vprašanj postavljajo v ospredje tudi vprašanja o
odnosu do enakosti, blaginjskega in lastninskega sindroma. Sama vprašanja v vprašalnikih
od leta 1968 jasno nakazujejo, kakšna so bila v določenem obdobju prevladujoča mnenja,
diskusije, politične in socialne težave (cv: Aralica, 2003, str. 23).
V raziskavi Slovensko javno mennje se pojavljajo različna vprašanja, ki ugotavljajo problem
socialne neenakosti. Najprej je nekaj demografskih vprašanj, ki zajamejo spolno, starostno,
izobrazbeno, versko in dohodkovno strukturo, lastništvo, delovno aktivnost in druge socialne
pokazatelje. Demografskih vprašanj je veliko, s časom se spreminjajo, odvisna pa so tudi od
naročnika in potrebe raziskave.
Potem sledijo vprašanja samozaznav in samoocen, to so tista, s pomočjo katerih se merijo
stališča in vrednote posameznikov in so posledično subjektivnega značaja. Vprašanja, ki
sodijo v ta sklop so npr. Katerem družbenemu razredu pripadate po vašem mnenju?; Menite,
da se v zadnjem času socialne razlike med ljudmi pri nas v Sloveniji zopet poglabljajo?;
Ali mislite, da bi bilo potrebno razlike v osebnih dohodkih nasploh zmanjšati, povečati ali
odpraviti?; Kako ocenjujete materialne razmere, v katerih živite vi in vaša družina?; Ali
je vaš sedanji materialni položaj (standard) in položaj vaše družine boljši, približno enak ali
slabši od vašega materialnega položaja pred enim oz. petimi leti? V Sloveniji obstaja velik
razkorak med objektivno merjeno socialno neenakostjo in subjektivnim doživljanjem
neenakosti. Po kazalcih, ki merijo dohodkovno neenakost, smo v primerjavi z Evropo zelo
egalitarna družba, vendar pa je sami ne doživljamo tako. Tudi stopnja revščine je v Sloveniji
glede na ostale evropske države precej nizka. Obstoječe dohodkovne razlike so z vidika
Slovencev previsoke in bi jih bilo potrebno zmanjšati, vendar glede na dosedanje trende kaže,
da se bodo le-te še povečevale.
Vprašanja o ekonomskem in materialnem stanju se nanašajo na dohodke in lastništvo
določenih dobrin: Ali živite v lastnem stanovanju ali kako drugače?; Ali imate v stanovanju;
Ali je vaša družina v zadnjem letu lahko prihranila kaj denarja?; Ali vam mesečno ostane kaj
denarja, ko pokrijete življenjske stroške?; Zadostuje vaš osebni dohodek za preživetje? Ta
vprašanja neposredno kažejo na dejansko ekonomsko stanje gospodinjstev v določenem
obdobju.
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Grafikon 1: Samouvrstitev v sloj.
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Vir: Toš, 1997; Toš 1999; Toš, 2004; cv: Simčič, 2005.
(Vprašanje: Kateri družbeni skupini - sloju ali razredu - se Vam zdi, da pripadate? Ali je to
čisto spodnji, delavski, srednji, višji srednji, ali zgornji družbeni sloj ali razred?)
Subjektivna premenljivka na grafu 1 je samouvrstitev v sloj. To je spremenljivka, ki pove,
kako posamezniki zaznavajo samega sebe. Gre za zelo subjektivno oceno, ki je odvisna tako
od realne situacije kot posameznikovega vrednotenja le-te. Grafikon 1 prikazuje, kako se je
spreminjalo zaznavanje pripadnosti družbenemu razredu med leti 1989 in 2003.
Za spodnji sloj se je leta 1989 opredelilo kar 10,7 % respondentov. Ta delež je zelo padel
takoj po zamenjavi političnega sistema. Leta 1993 se je v čisto spodnji sloj uvrstilo le 3,9%.
Kaže, da je zamenjava političnega sistema odločilno vplivala na posameznikov položaj in
na to, kako posamezniki le tega ocenjujejo. Državljani so po zamenjavi političnega sistema
postali zelo optimistični glede svoje prihodnosti. V naslednjih letih se je delež respondentov,
ki se uvrščajo v čisto spodnji sloj, gibal med 3,1% in 4,7%. Najnižjo vrednost, in sicer 3,1
%, je dosegel ob zadnjem merjenju leta 2003.
Delavski sloj pa se je od leta 1989 do leta 1993 izredno povečal. Leta 1989 se je v delavski
sloj uvrstilo 12% vprašanih, leta 1993 pa že 42,8% vprašanih. Tudi tukaj imamo opravka z
zamenjavo političnega sistema, saj je takšen skok v tako kratkem času skoraj nemogoč. V
naslednjih letih pa se je delež vprašanih, ki se uvrščajo v delavski sloj, konstantno zmanjševal
in leta 2003 (zadnja meritev) dosegel najnižjo točko, in sicer 30,6% vprašanih.
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Delež respondentov, ki se uvrščajo v srednji sloj, se je od leta 1989 do leta 1993 zelo zmanjšal,
in sicer z 59,2% na 42%. Po letu 1993 pa se je delež vprašanih, ki se uvrščajo v srednji sloj,
začel zviševati in leta 2003 dosegel 54,9%. Vidimo lahko, da se vprašani najlažje
identificirajo s srednjim slojem, saj je takih konstantno okoli 50%.
V višji srednji sloj se med letoma 1989 in 2003 uvršča med 4,3% in 8,3% vprašanih. Največ
vprašanih, ki se uvrščajo v višji srednji sloj, je leta 2003.
Za zgornji sloj se v Sloveniji opredeljuje zelo nizek odstotek vprašanih. Najvišji je bil leta
1989, in sicer 0,8% vprašanih. Med leti 1989 in 2003 pa se opredeljuje za zgornji sloj le med
0,2 in 0,8 % vprašanih.
Drugi subjektivni kazalec merjenja socialne neenakosti je vrednotenje višine osebnega dohodka,
ki ga prikazuje spodnji grafikon.
Grafikon 2: Vrednotenje višine osebnega dohodka.
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Vir: Toš, 1997; Toš 1999; Toš, 2004; cv: Simčič, 2005.
(Vprašanje: Ali menite, da bi bilo potrebno razlike v osebnih dohodkih nasploh zmanjšati,
povečati ali odpraviti, ali so razlike, kakršne so sedaj, pravilne)
Leta 1986 je 14,4% vprašanih odgovorilo, da naj se dohodkovne razlike povečajo. Leta
1990, ob menjavi političnega sistema, je bilo takih kar 15,5%. Po tem letu pa se je začel
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odstotek tistih, ki mislijo, da bi se morale razlike med dohodki povečati, vztrajno manjšati.
Leta 2001 je bilo takih komaj 6,4%. Najnižja vrednost je bila dosežena leta 1997, ko je le
3,5% vprašanih zagovarjalo povečevanje dohodkovnih razlik.
Leta 1986 je 14,4% vprašanih menilo, da so razlike v dohodkih primerne. Leta 1990 je bilo
takih že manj, in sicer 10,1%, leta 1993 pa 8,8%. Potem se je delež takih, ki menijo, da so
razlike primerne, spet dvignil na 11,6% leta 1995 in 10,3 % leta 1997. Najmanj respondentov
je menilo, da so dohodkovne razlike primerne leta 2000 (6%) in leta 2001 (7,2%). To
pomeni, da ljudje postajajo vse bolj kritični do razlik med dohodki.
Že leta 1986 je 56,8% vprašanih menilo, naj se dohodkovne razlike zmanjšajo. Takih je bilo
iz leta v leto več, in sicer leta 1990 62,7%, leta 1993 70,1%, leta 1995 70,4%, leta 1997
75,2%, leta 2000 77,3% in leta 2001 77,7%. Vidimo lahko, da večina Slovencev meni, da bi
se dohodkovne razlike morale zmanjšati. Takoj po zamenjavi družbene ureditve je postalo
toleriranje družbene neenakosti večje, vendar se je pozneje začelo zmanjševati.
Le okoli 5% vprašanih pa meni, da bi morali biti vsi dohodki enaki. Delež teh se ni bistveno
spreminjal, leta 1986 je delež podoben tistemu iz leta 2001 (4,2 oz. 4,8%). Slovenci niso
preveč naklonjeni egalitarizmu in se zavedajo, da je določena mera neenakosti koristna za
delovanje družbe, vendar pa si kljub temu želijo, da bi bile razlike manjše (Simčič, 2005).
Vzrok za nizko toleriranje družbene neenakosti je mogoče v majhnosti naše družbe in
ostanku vrednot iz prejšnje socialistične ureditve. V majhni družbi je ponavadi velik pregled
nad dogajanjem in je zato vsako odstopanje od povprečja s strani družbe ocenjeno kot
negativno. Če imamo zelo bogatega soseda, nas to lahko neznansko frustrira in posledično
smo do neenakosti zelo netolerantni. Prav tako pa je ta nagnjenost zelo visoka zaradi
ostankov vrednot, ki so bile aktualne v bivši Jugoslaviji. Socialistične ideje družbene
solidarnosti, enakosti in pravičnosti so med Slovenci še zmeraj zelo prisotne, še posebno
sedaj, ko se soočamo z vse večjim individualizmom in tveganjem v zasebnem življenju.
Tretji subjektivni kazalec merjenja socialne neenakosti je samoocena materialnega položaja. S
to spremenljivko ponazorimo subjektivno oceno revščine
Tabela 3: Samoocena materialnega položaja anketiranca (odstotek odgovorov).
1993

1999

2000

2001

2003

9,5

11,6

13,6

13,6,

17,6

41,1

33,6

47,8

43,5

46,3

48,6

3. da morate zelo skrbno gospodariti z 46,4
denarjem, omejevati nakupe opreme,
obleke
4. da se močno omejujete tudi pri 3,3
nakupih hrane
5. da živite v pomanjkanju osnovnih 1,1
dobrin

45,7

33,3

36,9

35,0

29,4

6,7

3,5

4,0

3,4

2,6

2,2

0,7

1,2

1,1

0,6

1987
Ali bi zase in za svojo družino lahko
rekli?
1. da vam ničesar posebej ne 6,5
primanjkuje, se ne omejujete
2. da ste bolj varčni, manj luksuza
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6. da živite v revščini

0,4

0,9

0,4

0,7

0,4

0,4

ne ve, neodločen

1,2

1,4

2,6

0,2

0,4

0,8

Vir: Toš, 1997; Toš 1999; Tiš, 2003, Toš, 2004; cv: Simčič, 2005.
(Vprašanje: Kako ocenjujete svoj materialni položaj?)
Vse višji je delež tistih, ki jim ničesar ne primanjkuje in se ne omejujejo, leta 1987 je znašal
6,5%, do leta 2003 pa se je povišal na 17,6%. To kaže, da se viša odstotek ljudi z višjimi
dohodki. Visok odstotek ljudi (nad 45%) v vseh letih, odgovarja, da so varčni, v šestnajstih
letih raziskave se ta delež ni bistveno spremenil, ves čas pa rahlo narašča. Skoraj polovica
ljudi se opredeli, da živi dobro, da pa nima viška denarja za luksuz.
Posebno je leto 1993 glede na ostalih dvajset let raziskave. V tem letu je znatno višji odstotek
ljudi, ki so odgovorili, da se omejujejo pri nakupih hrane, višji je odstotek tistih, ki živijo v
pomanjkanju osnovnih dobrin, prav tako je najvišji tudi delež tistih, ki so ocenili, da živijo v
revščini. Sklepamo, da je to zaradi tranzicijskega prehoda, zaradi propada mnogih obratov
industrije in posledično izgube mnogih delovnih mest. Veliko ljudi je izgubilo službo in s tem
stalni dohodek.
V analiziranem obdobju 1987-2003 vsakič manj ljudi odgovarja, da se omejujejo pri nakupih
hrane in da živijo v pomanjkanju osnovnih dobrin. Raste pa delež tistih, ki se opredelijo, da
jim nič ne manjka in da se ne omejujejo. Samoocena materialnega položaja anketirancev kaže
na zvišanje življenjskega standarda v zadnjih šestnajstih letih.
3.3. NEKATERI KAZALCI SOCIALNEGA RAZVOJA
V Poročilu o razvoju (Poročilo…, 2005) piše, da Strategija Gospodarskega razvoja Slovenije
na področju socialnega razvoja opredeljuje tri osnovne pogoje, ki vodijo k povečevanju
blaginje in omogočajo človekov razvoj: dolgo in zdravo življenje, izobrazba in informiranost
ter dostop do sredstev, potrebnih za primeren življenjski standard. SGRS je opozorila na
problem povečevanja dohodkovnih razlik med družbenimi skupinami, generacijami in
regijami ter na povečevanje deleža žensk med brezposelnimi. Kot cilj politike socialnega
razvoja je opredelila trdno socialno varnost in socialno povezanost.
Rezultati socialnega razvoja so ugodni, saj se podaljšuje življenjska doba, znižujeta se tudi
stopnja tveganja revščine pred socialnimi transferji in po njih ter dohodkovna neenakost.
Sredstva, ki jih država namenja za blagostanje prebivalstva preko sistemov obveznega
socialnega, zdravstvenega in pokojninsko-invalidskega zavarovanja ter drugih sistemov
javnega financiranja, postopno rastejo, vendar so nižja od povprečja Evropske unije, hkrati pa
posamezni kazalniki (npr. razlika med stopnjo revščine pred socialnimi transferji in po njih)
kažejo na še premajhno ciljno učinkovitost transferjev. Učinki pokojninske reforme se
odražajo v povečanju povprečne starosti upokojevanja in v znižanem razmerju med pokojnino
in plačo.
Pri socialnem razvoju, merjenim s sinteznim indeksom človekovega razvoja, novi izračuni za
leto 2002, prinašajo glede na prejšnja leta pozitivne spremembe. Slovenija je v letu 2002
dosegla tako višjo vrednost indeksa kot boljšo uvrstitev (z 29. na 27. mesto med 177
državami). Porasle so tudi vrednosti podindeksov, ki tvorijo indeks človekovega razvoja; največja
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pozitivna sprememba je pri podindeksu izobrazbe, nekoliko nižja pa pri podindeksu bruto
domačega proizvoda po kupni moči na prebivalca. Slovenija je po podindeksih še vedno
najnižje (na 33. mesto) uvrščena po pričakovani dolžini življenja.
Primerjava z državami evropske petindvajseterice kaže, da je Slovenija po indeksu človekovega
razvoja uvrščena za Portugalsko (26. mesto) in pred vsemi drugimi novimi članicami. Sledijo ji
Ciper, Malta ter Češka (razvrščene od 30. do 32. mesta). Druge države iz skupine novih držav
članic Evropske unije vztrajno izboljšujejo vrednost indeksa, vendar ne dovolj hitro, da bi se uvrstile
višje kot pretekla leta. Socialni razvoj še natančneje podajajo analitični kazalniki, ki kažejo na
postopen, vendar vztrajen razvoj in upadanje tveganja revščine (Poročilo…, 2005).
Ena od osnovnih šibkih točk nadaljnjega razvoja prebivalstva Slovenije je prav gotovo upadanje
obsega delovno aktivnega prebivalstva, ki ga lahko pričakujemo najkasneje okrog leta 2020, v
kolikor bi prišlo do nižjega selitvenega porasta, do manjšega vključevanja sedaj neaktivnega
prebivalstva v delovno aktivnost ali pa hitrejšega upokojevanja, kot jih predvideva ta osnovni
scenarij, pa že prej. Stopnje rasti zaposlenosti in s tem stopnje zaposlenosti po letu 2005 bi bile
lahko načeloma tudi višje, kot jih upoštevamo v tem scenariju, če bi hitreje zniževali latentno in
odkrito brezposelnost, kar pa verjetno ni realno, glede na strukturne razloge brezposelnosti.
Zato ciljev Lizbonske strategije iz leta 2000 (stopnja zaposlenosti 67 % leta 2005 in 70 % leta
2010) verjetno ne bo moč doseči v teh rokih. Po projekciji bi dosegli stopnjo zaposlenosti 67
% v letu 2008, 70 % pa v letu 2013. Lizbonskega cilja 50 % delovno aktivnih v starostni
skupini 55-64 let zaradi visokega števila upokojencev v tej starostni skupini, ki se bo le počasi
zmanjševalo, ter neugodne izobrazbene sestave brezposelnih in drugih neaktivnih v tej starostni
skupini do leta 2013 še ne bo moč doseči, razen v primeru bistvenih strukturnih in količinskih
premikov na strani povpraševanja po delovni sili. Druga pomembna šibka točka nadaljnjega
razvoja socialno-ekonomske sestave prebivalstva Slovenije je naraščanje števila upokojencev.
Tabela 4: Kazalci socialnega razvoja
Kazalci socialnega
razvoja
Indeks človekovega
razvoja
Pričakovano trajanje
življenja
Umrljivost dojenčkov
Ogroženost z
revščino

Enota mere

2000 2001 2002

2003

Vrednost indeksa

0,87

0,88 0,89

-

Moški, število let

71,9

72,1 72,3

73,2

4,2
9,9

4,0

Na tisoč živorojenih (v %)
4,9
Prebivalstvo v gospodinjstvih 10,1
brez delovno aktivnih članov (v
%)
Tveganje revščine po Stopnja tveganja revščine po 13,0
socialnih transferjih socialnih transferjih (v %)
Vir: Poročilo…, 2005.

3,8
8,1

12,9 11,9

Doseženo stopnjo socialnega razvoja in splošne blaginje v najširšem smislu odraža indeks
človekovega razvoja, ki za leto 2002 kaže porast tako z povečanjem vrednosti indeksa kot z
uvrstitvijo Slovenije med 177 državami (Slovenija je dosegla 27. mesto). Ugoden socialni
razvoj kažejo tudi drugi kazalniki. Pričakovano trajanje življenja, ki je kazalnik zdravja in
obenem tudi splošne blaginje prebivalstva, se je podaljšalo tudi v letu 2003. Tako moški,
rojeni leta 2003 lahko pričakujejo 73,2 let življenja, ženske pa 80,7 let. Čeprav se razlike
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zmanjšujejo, Slovenija še zaostaja za povprečjem evropske petindvajseterice. V letu 2002 je
Slovenija po pričakovanem trajanju življenja moških za 2,5 let zaostajala za evropsko
petindvajseterico, po pričakovanem trajanju življenja žensk pa za 1,2 leti.
Najdaljše pričakovanje trajanja življenja med ženskami izkazuje Španija (83,7 let), med
moškimi pa Švedska (77,9 let). Umrljivosti dojenčkov se je v letu 2003, ko je znašala 4,0
umrle dojenčke na 1.000 živorojenih, nekoliko povečala v primerjavi z letom 2002 (ko je bila
dosežena najnižja raven doslej - 3,8), vendar v povprečju še vedno ostaja nižja od povprečja
evropske petindvajseterice in tudi petnajsterice (kjer je leta 2003 v povprečju znašala 4,3
umrle dojenčke). Najnižjo umrljivost dojenčkov izkazuje Švedska (2,8), najvišjo pa Latvija
(9,4).
Pomemben kazalnik socialnega razvoja je tudi podatek o obsegu javnih sredstev (po
metodologiji ESSPROSS), ki jih država namenja za blagostanje in socialno zaščito
prebivalstva preko sistemov obveznega socialnega, zdravstvenega in pokojninskoinvalidskega zavarovanja ter preko drugih sistemov javnega financiranja. S temi sredstvi
država zagotavlja socialno zaščito starim, bolnim, invalidnim, brezposelnim in revnim
osebam, varstvo vojnih veteranov in žrtev vojnega nasilja ter prispeva k višji kvaliteti
življenja otrok in družin.
V letu 2002 je Slovenija za socialno zaščito prebivalstva namenila 25,4 % bruto domačega
proizvoda. V državah evropske petnajsterice je ta delež v povprečju višji za desetinko več kot
dve odstotni točki, razlike med posameznimi državami pa so znatne. Slovenija se je leta 2001
(zadnji podatek za Evropsko unijo) po višini sredstev za socialno zaščito v primerjavi z BDP
uvrstila za Finsko (25,8 %) in pred Portugalsko (23,9 %), Luksemburgom (21,2 %), Španijo
(20,1 %) in Irsko (14,6 %). Med novimi članicami so na voljo podatki le za Madžarsko, ki je
leta 2001 za socialno zaščito namenila 19,9 % bruto domačega proizvoda, za Slovaško (19,1
%) in za Malto (18,3 %).
Strukturno gledano je Slovenija leta 2001 namenila več sredstev kot v evropski petnajsterici
za bolezen in zdravstveno varstvo, za otroke in družino ter za invalidnost; manj za
brezposelnost in preživele, za druge oblike socialne izključenosti pa enako. V strukturi
izdatkov za socialno zaščito pa gre tako v Sloveniji kot v evropski petnajsterici največ
sredstev za starost (2002: 44,7 %) ter za bolezen in zdravstveno varstvo (2002: 31,3 %), kar
skupaj predstavlja dobre tri četrtine vseh sredstev.
Brezposelnost (stopnja tveganja revščine je med brezposelnimi bistveno višja kot med
delovno aktivnimi. V letu 2002 je bila med prvimi 39,3-odstotna, med drugimi pa le 3,7odstotna), poleg nizke izobrazbe, najpomembneje povečuje tveganje revščine in s tem tudi
socialne izključenosti. Zato strukturni kazalnik deleža prebivalstva, ki živi v gospodinjstvih
brez delovno aktivnih članov, tudi posredno meri ogroženost ljudi z revščino in socialno
izključenostjo. V Sloveniji je leta 2002 v gospodinjstvih brez delovno aktivnih članov živelo
8,1 % oseb, starih od 18-64 let. To obenem pomeni, da je enak delež oseb živel v
nestimulativnem okolju ter da je izgubljal stik s sfero zaposlitve. To posredno predstavlja
grožnjo za dolgotrajnejšo neaktivnost, ki se zlasti za starejše (stopnja zaposlenosti oseb, starih
55-64 let, je bila v letu 2003 23,5 %; v evropski petindvajseterici pa 40,2 %), v Sloveniji že
kaže kot problem.
Delež oseb, ki so živele v gospodinjstvih brez delovno aktivnih članov, je bil v Sloveniji v
obdobju 1996-2002 za 2,2 odstotni točki nižji kot v evropski petnajsterici; upadal je hitreje
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kot v petnajsterici. V letu 2002 je ta delež v primerjavi z evropsko petindvajseterico nižji za 4
odstotne točke. Razlike med državami so znatne. Na Portugalskem je ta delež najnižji (5,4 %),
Španija izkazuje enak delež kot Slovenija (8,1 %), sledi Luksemburg (8,9 %). Najvišje deleže
izkazujejo Bolgarija (18,3 %), Belgija (16,3 %) in Madžarska (15,6 %).
Čeprav v Sloveniji ni visoka, pa dolgotrajna brezposelnost povečuje pasivnost iskalcev
zaposlitve in s tem dodatno znižuje možnosti za vključitev na trg dela. Stopnja dolgotrajne
brezposelnosti je v Sloveniji leta 2003 znašala 3,4 % (za moške 3,3 %, za ženske 3,6 %),
delež dolgotrajno brezposelnih med brezposelnimi pa je več kot polovičen (54,7 %). Stopnja
zelo dolgotrajne brezposelnosti je v Sloveniji 2-odstotna; v primerjavi z novimi članicami
(kjer je v povprečju znašala 4 %) je bistveno nižja, v primerjavi z evropsko petnajsterico (1,9
%) pa na približno enaki ravni.
Izobraženost in usposobljenost prebivalstva, ki bistveno vpliva na možnosti zaposlitve, se
kaže kot dobra preventiva pred revščino in socialno izključenostjo. Ekonometrični izračuni
kažejo, da se osebi, ki izobraževanju in usposabljanju nameni 10 % več svojega časa, za 0,4
odstotne točke poveča verjetnost, da bo delovno aktivna in za 0,2 odstotni točki zmanjša
možnost, da bo oseba brezposelna. Strukturni indikator zgodnjega opuščanja šolanja, ki
posredno prav tako povečuje tveganje, da bo oseba z nizko izobrazbo ter s tem bolj omejenim
dostopom do zaposlitve zapadla v revščino, kaže bistveno ugodnejše rezultate v Sloveniji
(2001: 7,5 %) kot v povprečju v evropski petnajsterici (18,9 %) in v petindvajseterici (17,3 %)
(Poročilo…, 2005).
Blaginja ljudi pa se ne odraža le v materialnem standardu, prikazanem npr. z obsegom
sredstev, ki jih država namenja za socialno zaščito, temveč tudi v osebnem zaznavanju in
dojemanju prebivalstva, ki se odražajo v subjektivnih ocenah zadovoljstva z življenjem in v
dojemanjih socialne izključenosti. Ljudje namreč na njim lasten način dojemajo blaginjo in
sposobnost soočanja z življenjskimi situacijami in tako oblikujejo svojo življenjsko
naravnanost.
Prebivalci Slovenije so, v primerjavi s prebivalstvom v državah evropske petindvajseterice,
izrazili najnižjo stopnjo subjektivno zaznane socialne izključenosti. Z življenjem kot celoto je
v povprečju zadovoljnih 81 % vprašanih. Najbolj so zadovoljni z domom in družinskim
življenjem (94 %), kot najpomembnejši dejavnik blaginje pa navajajo zaposlitev. Po treh letih
izvajanja se že kažejo učinki pokojninske reforme. Povprečna starost upokojevanja narašča in
je v letu 2003 znašala 59 let in 11 mesecev za moške ter 55 let in 8 mesecev za ženske.
Znižalo se je tudi razmerje med povprečno starostno pokojnino in povprečno plačo in je leta
2003 je znašalo 71,1 % (leta 2000 že 75,3 %). Učinki pokojninske reforme se odražajo tudi v
javnih financah z znižanjem deleža odhodkov za pokojnine na raven (2002) 11,4 % bruto
domačega proizvoda.
Konec leta 2004 je po oceni v dodatno pokojninsko zavarovanje vključenih že blizu 400 tisoč
zavarovancev, kar je skoraj polovica aktivnih zavarovancev v obveznem pokojninskem
zavarovanju (konec leta 2001 okoli 80.000). Največje povečanje je posledica uveljavitve
kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence, kjer je dodatno
pokojninsko zavarovanih okoli 160.000 oseb (Poročilo…, 2005).
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4. GEOGRAFSKI VIDIKI PROUČEVANJA PROBLEMATIKE SOCIALNO ŠIBKIH SLOJEV
4.1. REGIONALNI RAZVOJ V SLOVENIJI
Slovenija je, ne glede na skromno ozemeljsko razsežnost, meri 20 276 km², geografsko,
gospodarsko in socialno raznolika država. Zato ni presenetljivo, da so tudi regionalne razlike
velike. Nastala so manjša območja, kjer se je zgostilo prebivalstvo, gospodarstvo in
infrastruktura ter območja zaostajanja, kjer prevladuje kmetijstvo, slabša oskrba in
infrastrukturna opremljenost. Do sedemdesetih let 20. stoletja so se razlike večale, potem pa
so se začele zmanjševati, k čemur sta najbolj prispevali politika skladnega regionalnega
razvoja in policentrična naravnanost upravljanja države. Regionalne razlike so se začele
znova večati v drugi polovici osemdesetih let zaradi splošne družbene in gospodarske krize in
v devetdesetih letih zaradi spremembe družbenega reda in z njim povezanih tranzicijskih
gibanj (Ravbar, 2000).
V Sloveniji se je politika pospeševanja skladnejšega regionalnega razvoja začela že v zgodnjih
sedemdesetih letih. Takrat je bil sprejet prvi Zakon o ukrepih za pospeševanje razvoja manj
razvitih območij. Na osnovi treh kriterijev je določil občine, ki so veljale za manj razvite in za
katere so bili predvideni posebni ukrepi. Takrat so manj razvita območja obsegala 18.9% površine
in 18.2% prebivalstva Slovenije. Nato so se vsakih pet let (skladno s takratnim sistemom
načrtovanja) spreminjali kriteriji, območja in ukrepi za pospeševanje regionalnega razvoja
(Regionalni vidiki razvoja…, 2001).
Sistematično usmerjanje razvoja v Sloveniji se je začelo leta 1971 s sprejetjem Zakona o
ukrepih za pospeševanje razvoja v manj razvitih območjih v SR Sloveniji (UL SRS 16/71). S
poznejšimi novelacijami na vsakih pet let so zakon preoblikovali in ga preimenovali v Zakon
o pospeševanju skladnega regionalnega razvoja v SR Sloveniji (UL SRS 29/75, UL SRS
30/80, UL SRS 33/85, UL SRS 16/86, UL SRS 28/88). Manj razvita območja so dobila
pomoč v obliki posojil, davčnih olajšav, pomoči pri gradnji infrastrukture, posebna ugodnost
pa je veljala za podjetja, ki so v teh območjih odprla nov obrat. Upravičenost do pomoči se je
opredeljevala s posebnimi merili, ki so upoštevala ustvarjeni družbeni proizvod, vrednost
osnovnih sredstev, delež kmečkega prebivalstva, opremljenost z infrastrukturo in oskrbnimi
dejavnostmi (Vrišer, 1998).
Do leta 1990 je bil poudarek pred-vsem na podpori gospodarsko manj razvitim območjem,
izenačevanju možnosti za življenje in delo prebivalstva in s tem na zmanjševanju razlik v
stopnji gospodarske razvitosti. S sprejetjem Zakona o spodbujanju razvoja demografsko
ogroženih območij v R Sloveniji (UL RS 48/90, UL RS 12/92) pa se je pomoč usmerila na
obmejna, hribovska in druga demografsko ogrožena območja, kjer se je število prebivalstva
že dalj časa nadpovprečno zmanjševalo. Zakon v drugem členu navaja, da se za demografsko
ogrožena območja štejejo širša strnjena območja, ne glede na meje občin, v katerih krajevne
skupnosti izpolnjujejo naslednja dva kazalca:
- da rast stalnega prebivalstva ne presega 25 % povprečne rasti prebivalst-va v Republiki
Sloveniji od leta 1981 dalje,
- da je indeks staranja stalnega prebivalstva za najmanj 25 % manj ugoden kot v povprečju
Republike Slovenije.

31

Do ukrepov so upravičena tudi območja naselij, ki so opredeljena kot gorsko-višinska z
omejenimi naravnimi dejavniki za kmetijstvo, posebni pogoji pa veljajo tudi za krajevne
skupnosti v desetkilometrskem obmejnem pasu. Demografsko ogrožena območja so po tem
zakonu obsegala 61 % površine države in 25 % prebivalstva, kar je ozemeljsko precej več kot
prej, ko je bilo upoštevanih več kriterijev in ne samo demografski (Pečar, 1998).
Tabela 5: Delež ozemlja in prebivalstva na manj razvitih in demografsko ogroženih območjih
v Sloveniji.

Vir: Ravbar, 2000;13.
Med letoma 1991 in 1999 so izšle štiri uredbe (UL RS 6/91, UL 13/94, UL 45/97 in UL
60/99) o območjih, ki se štejejo za demografsko ogrožena v R Sloveniji in natančno
opredeljujejo demografsko ogrožena naselja za obdobje treh let. Konec leta 1990 je bil sprejet
Zakon o spodbujanju razvoja demografsko ogroženih območij v Republiki Sloveniji. Usmerjen je
bil predvsem na reševanje demografskih problemov. Zakon je opredelil strnjena
demografsko ogrožena območja na osnovi dveh demografskih kriterijev - indeksa staranja in
indeksa rasti prebivalstva. Ob sprejetju zakona so demografsko ogrožena območja obsegala
61% površine in 24.6% prebivalstva Slovenije, kar pomeni, da se je obseg območij,
upravičenih do posebnih sredstev, močno povečal.
Glavna slabost zadnjega zakona je, da je sestavljen na osnovi le dveh demografskih kriterijev,
ki zelo malo povesta o gospodarski moči, socialnih problemih in razvojnih možnostih. Zakon
je tako izrazito enostranski, saj zanemarja ostala problematična območja. Celovita regionalna
politika pa mora zajeti vse vrste območij s posebnimi razvojnimi problemi in ne le
demografsko ogroženih območij, ker je parcialna obravnava posameznih majhnih območij
neučinkovita, saj ustvarjanje možnosti za dolgoročno samovzdržujoč razvoj ne pomeni le
vrednotenje in aktiviranje vseh lokalnih razvojnih potencialov, ampak tudi povezavo s širšim
okoljem (Ravbar, 2000).
Celovita regionalna politika naj bi tako kot v večini držav članic Evropske unije opredelila tri
tipe območij s posebnimi razvojnimi problemi. Da bi odpravili te pomanjkljivosti, je bil leta
1999 sprejet Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (UL RS 60/99), ki uvaja
naslednja območja s posebnimi razvojnimi problemi: ki je med drugim uvedel tudi kazalce za
določitev območij s posebnimi razvojnimi problemi:
V okviru območij s posebnimi razvojnimi problemi uvaja zakon tri tipe teh območij:
a) ekonomsko šibka območja
Kot ekonomsko šibka so določena območja občin, ki so v letu 1997 dosegle največ 80% bruto
osnove za dohodnino na prebivalca glede na državno povprečje, ali pa gre za občine, kjer se je
število prebivalstva v obdobju 1991 do 1999 zmanjšalo, tako da znaša indeks rasti prebivalstva
manj kot 96. Ta pogoj izpolnjuje 91 občin, ki obsegajo 32.6% površine in 22.4% prebivalstva
Slovenije.
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b) območja s strukturnimi problemi in visoko brezposelnostjo
Kot območja s strukturnimi problemi in visoko brezposelnostjo so določene občine, kjer je
stopnja registrirane brezposelnosti v prvem polletju 1999 za več kot 20% presegala državno
povprečje. Ta pogoj izpolnjuje 63 občin, obsegajo pa 24.1% površine ter 27.9% prebivalstva
Slovenije. Kot območja s strukturnimi problemi so določene tudi občine, kjer je delež delovno
aktivnega prebivalstva v kmetijstvu od skupnega prebivalstva za več kot 20% presegal državno
povprečje. Ta pogoj izpolnjuje 97 občin, ki obsegajo 43.0% površine in 28.2% prebivalstva
Slovenije.
c) razvojno omejevana obmejna in območja z omejenimi dejavniki
Kot razvojno omejevana obmejna območja so določene občine ob meji z Avstrijo, Italijo,
Madžarsko in Hrvaško, če leži več kot polovica površine občine v deset-kilometrskem
obmejnem pasu in če je število prebivalstva v občini v obdobju 1991 do 1999 upadlo, tako da
znaša indeks rasti prebivalstva manj kot 96. Tako opredeljena razvojno omejevana obmejna
območja obsegajo 48 občin, 23-7% površine in 13-4% prebivalstva Slovenije. Razvojno omejevana
so tudi območja občin, ki so opredeljena kot območja z omejenimi dejavniki, če je najmanj
polovica površine občine v tako opredeljenem območju ob hkratnem upadanju števila
prebivalstva v občini v obdobju od 1991 do 1999, tako, da znaša indeks rasti prebivalstva pod
96. Taka območja obsegajo 23 občin z 8.7% površine in 4.6% prebivalstva.
Zakon o skladnem regionalnem razvoju določa, da mora biti v enem letu po njegovi
uveljavitvi sprejeta strategija regionalnega razvoja Slovenije in da se do sprejema regionalnih
razvojnih programov, vendar najdlje eno leto po sprejemu strategije, za določitev območij s
posebnimi razvojnimi problemi in za spodbujanje njihovega razvoja še vedno uporabljajo
pogoji in merila iz zakona o spodbujanju razvoja na demografsko ogroženih območjih
(Benkovič, 2002.).
Strategija razvoja Slovenije je osnovni strateški dokument države, ki v skladu s Strategijo
gospodarskega razvoja in Prostorskim planom Slovenije opredeljuje cilje regionalnega razvoja in
določa inštrumente in politiko za doseganje teh ciljev. Strategija razvoja Slovenije opredeljuje
vizijo in cilje razvoja Slovenije ter pet razvojnih prioritet z akcijskimi načrti. V ospredju nove
strategije je celovita blaginja vsakega posameznika ali posameznice. Zato se strategija ne
osredotoča samo na gospodarska vpra.anja, temveč vključuje socialna, okoljska, politična in
pravna ter kulturna razmerja. Zaradi takšne postavitve ciljev je SRS po svoji vsebini tudi
strategija trajnostnega razvoja Slovenije, hkrati pa pomeni tudi prenos ciljev Lizbonske
strategije v nacionalno okolje, to je ob upoštevanju specifičnih razvojnih priložnosti in
zaostankov Slovenije.
Štirje temeljni cilji Strategije razvoja Slovenije so:
- Gospodarski razvojni cilj je v desetih letih preseči povprečno raven ekonomske razvitosti
EU (merjeno z BDP na prebivalca v pariteti kupne moči) in povečati zaposlenost v skladu s
cilji Lizbonske strategije.
- Družbeni razvojni cilj je izboljšanje kakovosti življenja in blaginje vseh posameznic in
posameznikov, merjene s kazalniki človekovega razvoja, socialnih tveganj in družbene
povezanosti.
- Medgeneracijski in sonaravni razvojni cilj je uveljavljanje načela trajnosti kot temeljnega
kakovostnega merila na vseh področjih razvoja, vključno s ciljem trajnostnega obnavljanja
prebivalstva.
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- Razvojni cilj Slovenije v mednarodnem okolju je, da bo s svojim razvojnim vzorcem,
kulturno identiteto in anga.iranim delovanjem v mednarodni skupnosti postala v svetu
prepoznavna in ugledna država.
Temeljni nacionalni razvojni cilji v obdobju 2006-2013 so trajnostno povečanje blaginje in
kakovosti življenja vseh posameznic in posameznikov, izboljšanje možnosti vsakega človeka
za dolgo, zdravo in aktivno življenje z vlaganji v učenje, izobrazbo, zdravje, kulturo, bivalne
pogoje in druge vire za uresničenje osebnih potencialov, vzdržno povečevanje gospodarske
rasti in zaposlenosti na temelju načel trajnostnega razvoja in dolgoročnega ohranjanja
ekonomskih, socialnih in okoljskih ravnovesij, zmanjšanje socialnih tveganj za najbolj
ranljive skupine, zmanjševanje revščine in socialne izključenosti; hitrejši razvoj vseh regij in
zmanj.evanje zaostanka najmanj razvitih ter zagotavljanje enakih možnosti.
V ospredju nove strategije je celovita blaginja vsakega posameznika ali posameznice. Zato se
strategija ne osredotoča samo na gospodarska vprašanja, temveč vključuje socialna,
zdravstvena, kulturna, okoljska, politična in pravna razmerja. Kot taka predstavlja strategijo
trajnostnega razvoja. Dolgoročni cilj Slovenije je trajnostno izboljšanje blaginje njenih
prebivalcev, za kar moramo v naslednjih desetih letih preseči povprečno gospodarsko
razvitost EU ter zmanjšati tveganja na področju socialne varnosti in okolja. V razviti sodobni
družbi je proizvodnja in razdelitev bogastva povezana s porazdelitvijo tveganj, ki so prav tako
gospodarska, socialna, okoljska, politična in kulturna.
Ohranjanje in izboljšanje dosežene ravni socialne varnosti, kakovosti življenja ter zdravja je
pomembna družbena vrednota. To pa zahteva integrirano oblikovanje politik, ki so usmerjene
v zagotavljanje enakih možnosti in človekovih pravic. Njihovo izhodišče je povečevanje
izobrazbe in ustvarjalnosti, ohranjanje in krepitev zdravja prebivalstva ter z aktivnim
življenjem in družbeno povezanostjo zagotoviti socialno varnost ljudi. Zato je potrebno vsem
izboljšati dostop do virov za dostojno življenje (Strategija…, 2006).
4.2. RAZVOJNA OGROŽENOST IN INDEKS RAZVOJNE OGROŽENOSTI SLOVENIJE
Na osnovi indeksa razvojne ogroženosti je možno narediti seznam razvojnih regij v liste A, B,
C in D s smiselnim grupiranjem regij na podobni stopnji razvojne ogroženosti. V dosedanji
ureditvi se je seznam skupin statističnih regij (A, B, C in D) določil na osnovi indeksa
razvojne ogroženosti, ki je temeljil na metodologiji iz Strategije regionalnega razvoja
Slovenije (2001). Sklep o razvrstitvi razvojnih regij po stopnji razvitosti za programsko
obdobje 2007 – 2013. (Ur.l. RS, št. 23/2006) je tako najnovejši dokument, ki opredeljuje
razvojno ogrožena območja v Sloveniji in na podlagi kazalcev oceni razvojne možnosti
statistične regije po točkah. Regije z več točkami imajo slabše razvojne možnosti (Sklep o…,
2006).
Izračunan je bil na podlagi ponderacije dveh kazalcev: deleža prebivalstva v območjih s
posebnimi razvojnimi problemi v okviru regije in sintezne ocene razvojnih možnosti regije. V
decembru 2005 je bila s strani Inštituta za ekonomska raziskovanja v Ljubljani pripravljena
posodobljena metodologija za nov izračun indeksa razvojne ogroženosti, ki odpravlja
ugotovljene pomanjkljivosti. Osnovno vodilo pri tem je bilo, da se čim bolj poenostavi
metodologija in se jo naredi pregledno, dosledno, objektivno in naslonjeno na uporabo
objavljenih statističnih podatkov in uradnih evidenc (Uredba o…, 2005).
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Lista A: Pomurska, Notranjsko-kraška, Podravska, Spodnjeposavska, Zasavska;
Lista B: Savinjska, Jugovzhodna Slovenija, Koroška;
Lista C: Obalno-kraška, Gorenjska, Goriška;
Lista D: Osrednjeslovenska regija.
Kazalci in metode za izračun indeksa razvojne ogroženosti:
a) Kazalci razvitosti so: bruto domači proizvod na prebivalca, bruto dodana vrednost na
zaposlenega, bruto osnova za dohodnino na prebivalca in število delovnih mest na število
aktivnega prebivalstva.
b) Kazalci ogroženosti so: indeks staranja prebivalstva, stopnja registrirane brezposelnosti in
stopnja zaposlenosti.
c) Kazalci razvojnih možnosti so: povprečno število let šolanja, opremljenost s komunalno
infrastrukturo, delež območij Natura 2000 in kazalec poseljenosti.
d) Kazalci iz prejšnjih odstavkov imajo enake uteži. Indeks razvojne ogroženosti se izračuna
kot navadna aritmetična sredina iz standardiziranih vrednosti teh kazalcev na osnovi zadnjih
razpoložljivih podatkov.
1. pomurska - (159,5),
2. notranjsko-kraška (127,0),
3. podravska (116,8),
4. spodnjeposavska (116,8),
5. zasavska (113,9),
6. koroška (103,9),
7. jugovzhodna Slovenija (101,7),
8. goriška (93,8),
9. savinjska (92,3),
10. gorenjska (83,1),
11. obalno-kraška (82,4)
12. osrednjeslovenska (8,7).
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Grafikon 3: Delež ogroženosti statistične regije glede na indeks razvojne ogroženosti.
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Vir: Sklep o…, 2006.
Tabela: Vrednosti izbranih kazalcev za izračun Ocene Razvojnih Možnosti
Regionalna razvitost

OSREDNJE SLOVENSKA
OBALNOKRAŠKA
GORENJSKA
GORIŠKA
SAVINJSKA
JUGOVZHODNA
SLOVENIJA
POMURSKA
NOTRANJSO KRAŠKA
PODRAVSKA
KOROŠKA
SPODNJEPOSAVSKA
ZASAVSKA
SLOVENIJA

Površi
na

Preb.
BDP/
RS=10 preb.
RS=100
0

Osn. za
dohodnino
na preb.
RS=100

2.554

24,7

140,9

1.044

5,2

2.136
2.324
2.384
2.675

Prebivalstvo

Trg dela

Indeks
rasti
preb.

Indeks
staranja

Stopnja
Brezposelnosti
RS=100

122,7

Delovna
mesta
na delovno
aktivne
RS=100
110,7

100,8

89,0

71,8

104,0

111,3

97,5

100,8

116,1

75,7

9,9
6,0
12,9
6,9

87,9
97,9
89,3
91,1

101,9
109,7
89,8
93,5

91,7
96,1
101,4
93,0

100,5
99,8
100,1
100,5

83,4
108,5
83,2
77,8

78,0
51,6
116,3
86,7

1.337
1.456

6,2
2,5

69,9
78,5

74,5
100,6

97,0
89,1

99,0
100,5

100,4
103,0

145,7
83,6

2.169
1.040
885

16,1
3,7
3,5

83,1
81,0
84,6

84,9
85,9
85,8

100,2
93,7
91,6

100,0
99,8
100,1

99,3
78,5
96,6

153,5
91,1
120,6

75,6
100,0

92,8
100,0

85,9
100,0

99,0
100,2

104,5
92,0

128,8
100,0

263
2,3
20.273 100,0

Vir: Inštitut za ekonomska raziskovanja, Ljubljana, 2005
http://www.sigov.si/zmar/arhiv/letno01/eo6_01.pdf
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4. 3. REGIONALNE RAZVOJNE DISPARITETE SLOVENIJE
Čeprav v Sloveniji nimamo na voljo statističnih podatkov o neenakosti in revščini po
regijah, pa nam lahko podatki o upravičencih do denarnih socialnih pomoči, skupaj s
kazalcem brezposelnosti. pokažejo, na katerih območjih so prisotni problemi v družbenem
razvoju. Podatki kažejo, da se regionalna razporeditev upravičencev/k do denarne
socialne pomoči močno prekriva (Slika) z območji nadpovprečne stopnje registrirane
brezposelnosti in podobno kot pri ostalih kazalcih delijo Slovenijo na vzhodni del z
izrazitejšimi socialnimi problemi in zahodni del, kjer je tovrstnih problemov manj.
Po podatkih iz oktobra 2002 je največ upravičencev do denarne socialne pomoči na
1.000 prebivalcev v pomurski regiji, ki za več kot dvakrat presega slovensko povprečje.
To dejstvo ne preseneča, saj je v pomurski regiji poleg že omenjene nadpovprečne
stopnje brezposelnosti še visok delež kmečkega prebivalstva z nizkimi dohodki in
nadpovprečen delež starih.
Karta 1: Upravne enote z nadpovprečnim deležem upravičencev do denarnih socialnih
pomoči, oktober 2002

Vir: Poročilo o človekovem razvoju, 2002/2003
Posledice visoke brezposelnosti in nizkih dohodkov (izraženih v osnovi za dohodnino na
prebivalca) se kažejo v visoko nadpovprečnem deležu upravičencev do denarne socialne
pomoči tudi v podravski, zasavski, savinjski in spodnje-posavski regiji. Druge regije, ki so
pretežno v zahodni polovici države, kažejo relativno ugodnejšo podobo. Najnižje število
upravičencev do denarne socialne pomoči je v goriški regiji, ki dosega dobro četrtino
slovenskega povprečja. Če omenjenemu prikazu dodamo še podatke o prejemnikih do
denarnega nadomestila in denarne pomoči za brezposelnost, pa se opisanim regijam,
ki odstopajo od slovenskega povprečja pridružita še Koroška in Gorenjska regija.
Koroška regija je bila po stopnji registrirane brezposelnosti vse do leta 2002 pod
slovenskim povprečjem (tako kot Gorenjska), v letu 2002 pa je porasla na raven
slovenskega povprečja. Za obe je značilno nadpovprečno število prejemnikov denarnega
nadomestila ali denarne pomoči za brezposelnost. Na Koroškem je to posledica predvsem
nizkih dohodkov in povišane brezposelnosti v letu 2002 na Gorenjskem pa specifične
strukture brezposelnih (trajni presežki in veliko starejših brezposelnih).
Novejši podatki o prejemnikih državne socialne pomoči po statističnih regijah so v
naslednji tabeli.
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Tabela 6: Prejemniki državne socialne pomoči (DSP) po statističnih regijah 2005

Regija

Št.
prebival
stv

Število
upravičencev
DSP (julij
Skupaj
1.996.73 93.757
494.117
105.058 3.107
197.904 5.075
119.754 2.309
257.402 16.757

Delež prebivalstva (v %)

Skupaj
4,70
2,62
2,96
2,56
1,93
6,51

SLOVENIJA
Osrednjeslovenska
Obalno-kraška
Gorenjska
Goriška
Savinjska
Jugovzhodna
138.274 6.452
4,67
Slovenija
Pomurska
123.335 10.740
8,71
Notranjsko-kraška 50.855
1.367
2,69
Podravska
319.474 24.401
7,64
Koroška
73.855
3.429
4,64
Spodnjeposavska
70.860
4.241
5,99
Zasavska
45.885
2.939
6,41
Vir: http://www.sigov.si/mddsz/doc/dsp_regije_za_dec05.pdf
Karta 2: Upravne enote z nadpovprečno stopnjo registrirane brezposelnosti, 2002.

Vir: Poročilo o človekovem razvoju, Slovenija 2002/2003
Pozitivni trendi na trgu delovne sile so bili kljub dinamični gospodarski rasti po letu 1993
zabeleženi šele leta 1999- Upadanje oziroma stagnacija zaposlenosti vse do leta 1999 je bila
posledica intenzivnega prestrukturiranja podjetij, predvsem v industriji, zaposlenost v
storitvah pa je postopno vseskozi naraščala. Vse do leta 1999 se registrirana
brezposelnost ni bistveno zmanjšala, nekoliko se je zmanjšala le brezposelnost po
anketi o delovni sili. V obdobju 1993-1998 se je število registriranih brezposelnih gibalo
okoli 125 tisoč, stopnja registrirane brezposelnosti pa med 14% in 14,5%. Stopnja
brezposelnosti po anketi o delovni sili se je po letu 1995 gibala med 7 in 8%, v letu 2001 pa se
je znižala na 6,4% in se na tej ravni ohranila tudi v letu 2002. Do leta 1996 je bila
brezposelnost moških večja kot brezposelnost žensk, saj je bila na začetku tranzicije bolj
prizadeta industrija s pretežno moško delovno silo. Po letu 1996 pa tako podatki iz ankete o
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delovni sili kot tudi podatki o registrirani brezposelnost kažejo na višjo stopnjo
brezposelnosti med ženskami.
K visoki stopnji rasti števila zaposlenih in zmanjšanju števila registriranih brez-poselnih
v letu 1999 je prispevala sprememba vodenja registriranih brez-poselnih, ki so vključeni
v programe javnih del in programe izobraževanja. Do leta 1999 so bili brezposelni, vključeni v
javna dela in programe izobraževanja, še naprej vodeni kot brezposelne osebe, po letu
1999 pa so vodeni kot zaposleni, če so vključeni v javna dela ali program politike
zaposlovanja z zaposlitvijo, oziroma kot neaktivni, če so vključeni v izobraževanje. Pozitivni
trendi so se nadaljevali tudi v obdobju 2000-2002, vendar sta se z upočasnitvijo
gospodarske rasti upočasnila tudi rast zaposlenosti in zmanjševanje registrirane
brezposelnosti. Predvsem v letu 2002 se je rast zaposlenosti močno upočasnila,
zmanjševanje brezposelnosti pa se je skoraj ustavilo.
Strukturni značaj brezposelnosti se kaže tudi na regionalni ravni, in sicer v vsaki regiji na
drugačen način: npr. pomurska in zasavska regija imata nadpovprečen delež mladih
brezposelnih, JV Slovenija dolgotrajno brezposelnih in tistih z nizko izobrazbo,
gorenjska starejših od 40 let... Med regijami so razlike v stopnji registrirane brezposelnosti
precejšnje. Predvsem je očitna razlika med zahodno in vzhodno polovico države. V zahodni
polovici države je stopnja registrirane brezposelnosti bistveno nižja od povprečja v
državi, v vzhodni polovici pa bistveno višja. Najvišjo stopnjo registrirane brezposelnosti v letu
2002 so zabeležili v podravski in pomurski regiji, poleg tega pa še v zasavski,
spodnjeposavski in savinjski regiji; na meji slovenskega povprečja so v koroški regiji.
Najnižjo stopnjo brezposlenosti ima že vrsto let goriška regija (čeprav je tudi tu v letu 2002
porasla), zelo nizko pa še obalno-kraška in osrednjeslovenska regija.
Nadpovprečna stopnja registrirane brezposelnosti je značilna za regije, ki so bile v
preteklosti pomembne industrijske ali rudarske regije, obremenjene predvsem s staro
industrijsko strukturo. Spremenjene gospodarske razmere so se tam najprej odrazile v
naraščajoči brezposelnosti. Razlika med regijo z najnižjo in najvišjo stopnjo registrirane
brezposelnosti je bila v letu 1997 1: 2,7, v letu 2001 je to razmerje znašalo 1: 3,1- V letu 2002
se je to razmerje ponovno znižalo na 1: 2,7 zaradi povečanja brezposelnosti v regiji z najnižjo
stopnjo brezposelnosti. Sicer se je koeficient variacije v stopnji brezposelnosti ponovno
nekoliko povečal (33,4%; leta 2001 pa 32,3%), kar kaže na naraščanje razlik med regijami
po tem kazalcu.
Velika dohodkovna neenakost povzroča subjektivni občutek revščine in socialne
izključenosti, nizki dohodki (ki so predvsem posledica visoke brezposelnosti) pa so eden
od kazalcev revščine. Leta 1998 je 60% celotnega dohodka gospodinjstev v Sloveniji izviralo
iz zaposlitve, 6% iz samozaposlitve, 25% dohodka so pred-stavljale pokojnine in 6%
socialni prejemki. V primerjavi z letom 1993 se je delež socialnih prejemkov zvišal za 1,5
odstotnih točk, delež dohodka iz zaposlitve za 2 odstotni točki, delež pokojnin pa za 4
odstotne točke. Iz slednjega lahko posredno sklepamo, da se trend izboljševanja
dohodkovnega položaja upokojenskih gospodinjstev nadaljuje.
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Karta 3: Povprečne bruto plače v Sloveniji po občinah, marec 2006.

Vir: SURS
Gospodarska rast pomembno pomaga pri ustvarjanju virov, ki pa jih je treba razporediti
tako, da se zmanjšajo neenakosti ali vsaj neenake možnosti v družbi. Najmočnejši
učinek lahko pričakujemo zlasti tam, kjer je rast povprečnega BDP povezana z
močnim zmanjševanjem neenakosti, predvsem revščine.
V strukturi delovnih mest je opazen prehod od sekundarnega k terciarnemu sektorju in
informatiki. nove tehnologije se odmikajo od »količinske« (fordistične) proizvodnje in
stremijo k fleksibilni (postfordistični), ki temelji na kakovosti, konkurenčnosti in povečani
količini znanja. V teh pogojih sta prostorski in regionalni razvoj v stalni preobrazbi. Zaradi
razvoja tehnologij in konkurenčnosti je zmanjšana varnost trajnega delovnega mesta. Še v
bližnji preteklosti so posamezna območja med sabo izenačevali npr. z ustanavljanjem
industrijskih centrov, ki so tedaj pomenili koncentracijo v tazvojni moči pokrajine (območja
ali mesta). To je bil razvojni vzorec gospodarskega in prostorskega razvoja v 70. letih. Zaradi
pretežno industrijskega razvoja smo razlikovali prosperirajoča in stagnirajoča območja in
znotraj njih razvijajoče se predvsem mestne regije. Med njimi in okolico je prihajalo do
ekonomsko–socialne polarizacije, ki je privedla do drobne segregacije med posameznimi
območji v Sloveniji. Za celotno gravitacijsko zaledje je bila značilna stalna zaposlenost
prebivalstva. Tam, kjer so industrijska središča, ki so temeljila na »fordističnem« principu
proizvodnje iz različnih vzrokov zašla v krizo, opažamo polega upadanja industrijske
proizvodnje tudi deinvesticije v prostorske strukture.
Po letu 1990 nastajajo novi,, disperzni zametki zaposlitvenih »jeder«, stara se le postopno
obnavljajo. Povečuje se vloga kvalitativnih momentov kot npr. izobrazba, kakovost življenja,
ipd., kot lokacijskih faktorjev. Zato morajo mestne regije upoštevajoč sodobne lokacijske
faktorje, za oblikovanje ekonomsko uspešnih dejavnosti izpolnjevati nekaj pogojev: območja
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in naselja s pokrajinsko mikavnostjo, atraktivni bivalni pogoji, atraktivna kulturna ponudba, ,
znanstveno-raziskovalna središča s sodobno infrastrukturno opremo, univerzitetna središča,
koncentracija visoko kvalificiranih strokovnjakov, podjetja z visoko tehnologijo in tehnološki
parki, majhen delež industrijskih podjetij, ki onesnažujejo okolje, območja z živahnim in
stabilnim prebivalstvenim razvojem, prevladujoča srednja in visoka izobrazbena struktura ter
omrežje hitrih sodobni cest (Ravbar, Plut, 1999).
4.4. RAZVITOST SLOVENSKIH OBČIN
Bežen pogled na razporeditev posameznih tipov občin kaže na to, da se bolj in manj razvite
občine združujejo v tako imenovane grozde in s tem povezujejo območja s podobnimi
značilnostmi v zaključene celote. To potrjuje domnevo, da so regionalne razlike povezane z
naravnimi in družbenimi posebnostmi posameznih območij. Z razvojnega vidika je torej treba
posamezna območja omejiti, nato pa odkriti njihove slabosti in prednosti. S tem postavimo
okvir za pripravo nujne razvojne strategije ter posameznih razvojnih planov in projektov.
Rezultati analize kažejo tudi na to, da so razvojno omejena predvsem obmejna območja, kar
je odraz njihove oddaljenosti od vplivnih središč in dejstva, da meje večinoma temeljijo na
naravnih ovirah (Nared, 2002).
Na podlagi odstopanja od povprečja za posamezni kazalec stopnje razvitosti slovenskih
občin, Nared (Nared, 2002) razvrsti vrednosti podatkov šest razredov:
A) ekstremno nadpovprečno odstopanje (150 % in več, 1 občina),
B) močno nadpovprečno odstopanje (125-150 %, 13 občin),
C) nadpovprečno odstopanje (100-125%, 31 občin),
D) podpovprečno odstopanje (75-100%, 76 občin),
E) močno podpovprečno odstopanje (50-75%, 56 občin),
F) ekstremno podpovprečno odstopanje (50 % in manj, 15 občin).
A) V skupino ekstremno nadpovprečno razvitih občin se je uvrstil le Trzin z 0,04 %
državnega ozemlja in 0,1 % prebivalstva. Ker leži v suburbanem zaledju Ljubljane, ima zelo
2
visoko gostoto prebivalstva. Ta z vrednostjo 342,6 prebivalca na km presega državno
povprečje za 3,5-krat. Zelo veliko ima tudi gostoto delovnih mest, in sicer 849,2 delovnega
mesta na 1000 prebivalcev.
B) Močno nadpovprečnih občin je trinajst. Te so glede na velikost in ekonomski vpliv
gospodarsko najpomembnejša območja države. Obsegajo 8,5 % ozemlja, na katerem živi 28,6
% prebivalstva. V njih je zgoščenih 40 % vseh delovnih mest, s čemer so pomembna
zaposlitvena središča za okoliško prebivalstvo. Gostota delovnih mest je 513,3 na 1000
2
prebivalcev, gostota poselitve pa 329 ljudi na km . Zaznamuje jih nadpovprečna rast
prebivalstva in pozitiven selitveni saldo. Med pomembne dejavnike njihovega razvoja spada
tudi relativno nizka stopnja nezaposlenosti. Skrb vzbuja dejstvo, da te občine ležijo predvsem
v osrednji Sloveniji (Ljubljana, Škofljica, Domžale, Mengeš, Medvode, Kranj in Naklo) ter
zahodni Sloveniji (Koper, Piran, Nova gorica in Šempeter-Vrtojba), saj vzhodno od Ljubljane
v to skupino spadata le Novo mesto in Velenje.
C) Občine iz skupine nadpovprečno razvitih občin so praviloma območja dnevne migracije
pred-hodne skupine. Med izjeme sodijo le nekatere občine, v katerih so pomembnejša
regionalna ali lokalna središča (Sežana, Idrija, Postojna, Celje, Slovenj Gradec, Ptuj in
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Murska Sobota). Skupaj obsegajo sla-bo petino državnega ozemlja, na katerem prebiva 15,8
% prebivalcev. Nižji od predhodnih skupin, a še vedno nad državnim povprečjem, sta gostoti
2
prebivalstva (115,5 prebivalca na km ) in delovnih mest (380,5 na 1000 prebivalcev).
Relativno visok je tudi delež delovnih mest, 19,5 %.
D) Najštevilčnejša skupina so podpovprečno razvite občine (76), ki se razprostirajo po
polovici držav-nega ozemlja. V njih živi 39,7 % prebivalstva. Ker skupina vključuje številna
urbana območja (Jesenice, Revirji, Spodnje Posavje, Maribor, Ormož, koroška mesta), ima
relativno visok delež delov-nih mest, in sicer 33,1 %. Pri tem je treba opozoriti, da so to
območja, ki jih je v preteklosti prizadela huda gospodarska kriza, po kateri si še niso
opomogla. Gostota delovnih mest in prebivalcev sta že podpovprečni.
E) Močno podpovprečno razvite občine pokrivajo petino površja in ležijo večinoma ob mejah.
So tradicionalno zaostala, po večini kmetijska območja s šibko gospodarsko in prebivalstveno
sestavo (dolina reke Reke z večjim delom Brkinov, Bloke, Osilnica, Kostel, deli Suhe krajine,
Posotelje s Kozjanskim in delom Voglajnske pokrajine, Haloze in večina Slovenskih Goric,
Zgornja Savinjska dolina). Posledici manj ugodnih naravnih razmer in izseljevanja v
2
preteklosti sta redka poseljenost (54,1 človeka na km ) in skromen delež prebivalstva (11,4
%). Nizek je tudi delež delovnih mest.
F) Občine Loški Potok, Bistrica ob Sotli, Žetale, Velika Polana, Dobrovnik, Moravske
Toplice, Šalov-ci, Gornji Petrovci, Grad, Kuzma, Cankova, Podvelka, Ribnica na Pohorju,
Gornji Grad in Solčava sodijo med ekstremno podpovprečno razvite občine. Zajemajo slabih
2
5 % ozemlja, ki ga naseljuje le 1,6 % prebivalstva s povprečno gostoto 33,3 človeka na km .
Zaznamuje jih šibka ekonomska struktura z maloštevilnimi gospodarskimi obrati in s
skromnim številom delovnih mest. Posledica tega sta visoka deleža kmečkega prebivalstva in
delovnih migrantov. Na gospodarsko zaostalost kaže podatek, da ima Trzin, ki obsega 0,04 %
državnega ozemlja in le eno tisočinko slovenskega prebivalstva, kar dobri dve tretjini toliko
delovnih mest kot vseh petnajst ekstremno podpovprečno razvitih občin skupaj. Prebivalstvo
je staro in počasi upada, saj rodnost ne zagotavlja normalne reprodukcije, številne pa so tudi
odselitve (Nared, 2002).
Karta 3: Gospodarska struktura slovenskih občin.
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Vir: Nared, 2002.
Zanimivo sliko prikazujejo tudi ločene analize za gospodarske in poselitvene kazalce.
Vrednostni prikaz gospodarske strukture občin kaže na gospodarsko bipolarnost Slovenije.
Zahodna in osrednja Slovenija imata (močno) nadpovprečno gospodarsko strukturo, ki jo
prekinjajo posamezni pasovi podpovprečne razvitosti. Na drugi strani je za obsežne predele
vzhodne Slovenije značilna ekstremno in močno podpovprečna gospodarska struktura.
Zaskrbljujoče je predvsem stanje v Podravju in Pomurju, kjer imata boljše, a še vedno
podpovprečne rezultate le Murska Sobota (z Radenci) in Maribor (skupaj z občinami RačeFram, Selnica ob Dravi in Miklavž na Dravskem Polju). Širša strnjena območja z zelo šibko
gospodarsko strukturo so še na Kočevskem, v Zasavju skupaj z Litijo, Posotelju s Kozjanskim
in z Voglajnsko pokrajino, Zgornji Savinjski dolini in na Kobanskem. Nadpovprečne rezultate v vzhodni Sloveniji imajo le občine Novo mesto, Škocjan, Laško, Velenje in Šoštanj.
Na splošno je zgoščevanje gospodarske moči značilno za posamezne visoko razvita središča.
Pri tem prednjači Ljubljana s sosednjimi občinami Škofljico, Igom, Dolom pri Ljubljani,
Domžalami, Trzinom, Mengšem in Medvodami. Pomembnejša gospodarska središča so še
Idrija, Nova Gorica s Šempeter-Vrtojbo ter Koper in Piran.
Bolj enakomerna je poselitvena sestava. Tu so opazna območja večjih zgostitvenih jeder, ki
po prebivalstvenih in naselitvenih kazalcih izstopajo. Največje območje take vrste je
Ljubljanska kotlina, ki ji sledijo slovenska Istra, celjsko-velenjsko-slovenjgraško zgostitveno
območje, Novo mesto in Spodnje Podravje. Izredno slabo prebivalstveno sestavo imajo večji
del Prekmurja (Goričko), del Pohorja in Kozjaka, Zgornja Savinjska dolina, Haloze,
Posotelje, Suha krajina, Loški Potok z Osilnico, Bloke in dolina reke Reke z delom Brkinov.
Med posameznimi občinami s slabo prebivalstveno sestavo izstopajo še Kobarid, Cerkno,
Brda, Komen, Jezersko in Laško.
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Rezultati predstavljene analize kažejo na dejstvo, da se slovenski prostor glede na razvitost
posameznih predelov močno razlikuje, kar je rezultat različnih naravnih in družbenih
dejavnikov ter dosedanjih razvojnih procesov. Slednji regionalne razlike še poglabljajo in
vodijo v hierarhično zasnovo prostora, ki se bo v prihodnosti ob nadaljevanju dosedanjih
trendov odrazila v štirih ravneh razvitosti, in sicer:
Ljubljana z bližnjo okolico: Ta bi predstavljala glavni razvojni pol Slovenije, ki bi slonel na
predhodnji zgostitvi gospodarske moči, izobražene delovne sile in visokih tehnologij, na
vključenosti v omrežje evropskih mest, povezanosti gospodarstva in raziskovalnih ustanov, pa
tudi na zgostitvi vseh pomembnejših državnih služb. Zgostitev omenjenih dejavnosti bi
ugodno vpliva-la na kulturni in socialni razvoj ter s tem na veliko regionalno privlačnost. V to
skupino bi pogojno spadal tudi del Gorenjske, ki gravitira k Ljubljani.
Razvojna os Koper (Nova Gorica)–Ljubljana–Maribor: Razvojna os bi temeljila na
povezovanju treh pomembnih razvojnih središč, ki bi jo zaznamovala ugodna prometna
povezanost, gospodarstvo, povezano z univerzitetnimi središči, visoko izobražena delovna
sila, kvalitetna delovna mesta in visok življenjski standard. Pri tem bi obe manjši središči
zaostajali za strukturno močno nadpovprečno razvito Ljubljano. Povečan promet in ugodna
prometna povezanost bi nudila ugodne možnosti na celotnem območju osi, s čemer bi se
izboljšalo stanje nekaterih pomembnejših mest (Celje, Postojna), poslabšal pa položaj širšega
zaledja osi.
Posamezna regionalna in mezoregionalna središča: Omenjena središča (na primer Novo
mesto, Murska Sobota, Idrija) bi predstavljala preostanke nekdanje in deklarativno tudi
sedanje vodilne paradigme razvoja prostorskih središč (policentričnega razvoja). Ta središča
so si v preteklosti uspela pridobiti vidnejšo vlogo na področju gospodarstva. Ker je njihova
uspešnost vezana na delovanje posameznih gospodarskih podjetij (na primer Revoz, Krka,
Kolektor, Mura), je položaj teh središč zelo negotov in se lahko hitro poslabša.
Preostali, pretežno podeželski predeli Slovenije: Območja, ki zaradi neugodne prebivalstvene
in gospodarske strukture ne bi mogla slediti razvojnim tokovom. Njihova šibkost bi izvirala
tudi iz pomanjkanja kapitala, saj prebivalstveno izpraznjena območja ne bi bila privlačna za
investicije. Prav tako bi začela upadati raven socialne oskrbe, redčila pa bi se tudi mreža
izobraževalnih, kulturnih in komunalnih ustanov. Obsežna območja bi bila prepuščena
zaraščanju, del območij pa bi začel gravitirati k bolj razvitim središčem sosednjih držav.
Da bi tovrsten, za Slovenijo neugoden razvoj preprečili, je treba dosledno izvajati
policentrični razvoj Slovenije, s čemer bi omogočili oblikovanje mrežne komplementarnosti
slovenskih mest. Predvsem je treba zagotoviti dobro prometno povezanost pomembnejših
regionalnih središč z Ljubljano. Pri tem je nujno izpostaviti Novo mesto in Idrijo. Prvo je
sicer vključeno v projekt izgradnje avtocest, vendar je izgradnja dolenjskega kraka
zapostavljena, kar pa se lahko spremeni v prihodnosti z vnovično sprostitvijo prometa v smeri
od severozahoda proti jugovzhodu. Manj ugoden je položaj Idrije. Njeno prometno
povezanost ovirajo že naravne razmere, pa tudi razmeroma majhna pomoč države.
Sedanji stihijski razvoj več alternativ, vendar bo za njihovo izvedbo potrebno zelo veliko
sredstev in truda. Sedanji Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list
Republike Slovenije 60/1999) je dobra podlaga, ki jo je treba nadgraditi s kakovostno
implementacijo. Nujno je tudi spoznanje, da je prostor naravni vir.
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Sedanja regionalna stvarnost Slovenije je rezultat naravnih razmer in stoletnega delovanja
ljudi. V različnih obdobjih se je spreminjal pomen različnih virov, s tem pa tudi položaj regij
v hierarhiji prostora: višji položaj so zasedale regije, ki so imele več naravnih in družbenih
virov. To je vplivalo na razporeditev dejavnosti, z njihovim razvojem pa se je v ta območja
priseljevalo tudi prebivalstvo. S tem je nastalo vzročno-posledično migriranje prebivalcev iz
manj privlačnih, predvsem hribovitih, kraških in večinoma kmetijskih območij, v bolj
privlačna območja dolinske zgostitve prebivalstva in gospodarskih dejavnosti. Zaradi
omenjenih procesov so nastali različni tipi poselitve, ki se razlikujejo po gostoti poselitve in
delovnih mest ter ravni infrastrukturne opremljenosti in socialne oskrbe. Mesta so prevzela
vodilno vlogo v razvoju, njihovo zaledje pa je iz nekdaj funkcionalno dopolnjujoče vloge vse
bolj drselo v podrejen položaj in odvisnost.
Neenakomerna razporeditev dejavnosti je povzročila obsežne tokove dnevne delovne
migracije, ki je v številnih primerih prešla v stalno naselitev v območjih zgostitve. Pri tem so
bila socialni eroziji najbolj izpostavljena odročna, v številnih primerih obmejna območja. To
je vplivalo na izoblikovanje tradicionalnih razvojno zaostalih območij, ki so bila podvržena
procesom razkroja naselbinske strukture in propadanja kulturne pokrajine. Vsesplošno
slabšanje prebivalstvenih razmer in nadaljnji stihijski razvoj lahko privedeta do podobnih
razmer, kot jih je slovensko ozemlje že imelo, namreč oblikovanja obsežnih »pustot«, kjer je
redka poselitev in kjer so se spet uveljavili naravni procesi.
Vendar tudi gospodarsko močnejši predeli niso imuni na razvojne zanke. Spreminjanje
možnosti gospodarjenja in hiter tehnološki razvoj zahtevata nenehno prilagajanje novim
razmeram, kar je mogoče le z visoko izobraženo delovno silo, velikimi kapitalskimi vložki ter
izgradnjo ustrezne infrastrukturne, tehnološke, socialne in institucionalne podlage, nujna pa je
tudi povezanost z državnimi, kontinen-talnimi in globalnimi proizvodno-distribucijskimi
tokovi. Če neko območje opisanim zahtevam ne more slediti, postopno peša, pri tem pa
nastajajo številni strukturni in socialni problemi.
Prepustitev razvoja sedanjim trendom bi privedla v štirinivojsko delitev razvitosti Slovenije.
Lovljenje globalizacijskih tokov bi po predvidevanjih uspevalo le Ljubljani, ki je že dlje
vodilni razvojni pol Slovenije. Na podlagi medmestnega sodelovanja in povezanosti z
univerzami bi se lahko izoblikovala razvojna os, ki bi povezala mesta med Koprom (Novo
Gorico), Ljubljano in Mariborom (5. prometni koridor). Aktivna vpetost omenjene osi v
globalizacijske tokove bi bila možna le prek tesne navezave na Ljubljano. Ostali predeli
Slovenije bi bili podvrženi stagnaciji ali postopni degradaciji, ki pa bi se jima lahko izognila
le posamezna regionalna središča. Omenjenemu neugodnemu scenariju za Slovenijo se po
našem mnenju lahko zoperstavimo samo z razvojem komunikacijskih sredstev za brezžični
prenos podatkov, kar bi bilo lahko temelj za prostorsko razpršitev dejavnosti, ki bi bila
podprta z željo po bivanju in delu v sproščujočem in manj onesnaženem okolju. Ob tem pa je
nujno ohraniti naselbinsko sestavo, posodobiti infrastrukturo ter ohraniti kulturno pokrajino,
poseljenost in ustrezno raven znanja (Nared, 2002).
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5. SOCIALNO ŠIBKI SLOJI NA PRIMERU MESTNE OBČINE LJUBLJANA
5.1. PREDSTAVITEV IN METODE DELA
Specifične statistične podatke obdelane po četrtnih skupnostih Mestne občine Ljubljana smo
dobili na Centru za informatiko, Službe za mestno statistiko in analize Ljubljana. Podatke
prejemnikov pomoči rdečega križa smo dobili pri Območni zvezi Rdečega križa Ljubljana
Najprej smo pregledali obstoječo literaturo in vire. Proučili in predstavili smo nekatere
geografske, socialne in druge raziskave življenjske ravni prebivalstva Ljubljane, ki so nam
bile v pomoč pri izdelavi naloge, v nadaljevanju s pomočjo statističnih podatkov analiziramo
nekatere izbrane demografske, socialne in ekonomske kazalce Ljubljane.
V empiričnem deli diplomske naloge predstavimo povzetke intervjujev z zaposlenimi v
humanitarnih in socialnih organizacijah ter zavodih, ki služijo kot dopolnilna metoda
statističnim podatkom in podajo realnejšo sliko stanja socialno šibkih v Ljubljani. Na terenu,
je bilo opravljenih šest intervjujev s osebami, ki se poklicno ukvarjajo z materialno ogroženo
populacijo. Intervjuje smo opravili na sedežu organizacije Rdečega križa Slovenije na Mirju,
na Območnem združenju Rdečega križa Ljubljana na Dolgem mostu, na sedežu Karitas na
Poljanah, na Zavodu za oskrbo na domu na Kodeljevem, na Centru za socialno delo Fužine in
na Mestni občini Ljubljana. V pričujoči nalogi objavimo povzetek prvih štirih intervjujev, ki
dovolj dobro ponazorijo delovanje in učinke socialno ogroženih ter poskušajo osvetliti
problem prikrite revščine. Zadnja dva intervjuja smo izločili, ker po našem mnenju nista
dovolj reprezentativna (seznam intervjuvancev v Prilogi).
S pomočjo virov dobljenih na Rdečega križa izdelamo karto stalnih prejemnikov pomoči
Rdečega križa, kot indikator razmeščenosti socialno šibkih v Ljubljani. Po raziskovalnem
principu dedukcije smo opravili terenski ogled, na podlagi deleža prejemnikov Rdečega križa,
različnih območij zgoščenosti socialno šibkih in opravili tudi fotografiranje. Opazovali smo
ulice in dele mesta, kjer je statistično višji delež prejemnikov pomoči Rdečega križa in
nekatere lokacije prikazali na fotografijah.
Srečali smo se s problemom nedoločenosti kriterijev za opredelitev socialno šibkih slojev.
Oprli smo se le na prejemnike pomoči Rdečega križa ter na metodo opazovanja na terenu. Kot
pokazatelj socialne ogroženosti smo obravnavali slabo vzdrževanje stavb, ulic in širšega
bivanjskega okolja in to dokumentirali s fotografiranjem.
S pomočjo standardnih kvantitativnih statističnih kazalcev, z metode opisne statistike, smo
predstavili temeljne značilnosti prebivalstva v Ljubljane, poleg opisne statistike, smo
uporabili metodo intervjuja oz. pogovora, kot dopolnilni kompleksni kazalec stanja socialne
ogroženosti in posledice le-te, ki so vidne v prostoru. S konkretnimi podatki in zbranim
gradivom, ki ga posredujejo profesionalne osebe pri intervjuju preverimo kvalitativne in
kvantitativne analize statističnih podatkov. Prostorske razlike nekaterih preučevanih kazalcev
bodo prikazane z grafikoni, kartami, tabelami in kartografskim gradivom iz drugih
opravljenih raziskav (Krevs, 2002), metoda s katero prikažemo dejanske razlike v
socialnogeografski zgradbi naselij pa je vizualna metoda, fotografiranje. Kartografska metoda
je prekrivanje zemljevida prejemnikov pomoči Rdečega križa z zemljevidom Ljubljane.
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Za uporabo metode intervju smo se odločili tudi na podlagi prebranih člankov o metodah v
novejši družbeni geografiji. Vranješ piše, da so se bili ob koncu stoletja družbeni geografi v
želji po preučevanju drugačnih vidikov družbene produkcije prostora prisiljeni metodološko
in teoretsko opremljati v poljih onstran tradicionalnih disciplinarnih ograd. To je med drugim
prebudilo zanimanje za refleksijo dotedanjih (in lastnih) družbeno-geografskih osnov, kar je
vodilo v prepoznavanje in priznavanje redukcionizmov ter spoznanje, da je tudi družbena
geografija sama reprezentacija (in torej produkcija) prostorskosti. Kompleksnejše empirične
in teoretske razprave so zahtevale tudi držo radikalne epistemološke odprtosti, nekakšno
prevrednotenje dotedanjih osnovnih vrednot, ki se ne zadovolji z enostavno formulacijo
»interdisciplinarnosti«. Kot takšen primer navaja Vranješ pogosto nereflektirano vztrajanje pri
drži, ki kot merilo »geografskosti« postavlja kvantiteto in kvaliteto kartografskih in vizualnih
(re)prezentacij družbene prostorskosti, nekatere druge kvalitativne vidike in metode
(intervjuje, opazovanje z udeležbo, diskurzivne analize, zbiranje življenjskih zgodb …) pa
pojmuje kot tako rekoč heretične. Po njegovem mnenju v Sloveniji primanjkuje nekaj
temeljnih družbenogeografskih del o dialektiki prostora in družbe; se ne upošteva (ali ne
pozna) nekaterih sodobnih, splošnejših družbenih teorij; primanjkuje refleksij lastnih
epistemoloških predpostavk…in posledičen izostanek konstruktivnih, vendar polemičnih
akademskih diskusij o le-teh. Vranješ nadaljuje, da se je na ta način težko približati
sodobnemu idealu epistemološke odprtosti, ki med drugim omogoča »problemsko« in ne le
tradicionalno disciplinarno razmejevanje družboslovne tematike. Takšna drža družbenih
geografov (in družboslovcev nasploh) bi pomenila sprejetje njihove odgovornosti do
(»lastne«) vednosti ter nenazadnje do družbene produkcije prostora, kar družbena geografija
kot disciplina nedvomno je (Vranješ, 2002).
Mlekuž v Geografskem vestniku piše: »Družbenogeografsko raziskovanje je bilo v zadnjem
desetletju, oziroma dveh, priča spremembam. Spoznanje kompleksnosti človekove eksistence,
vse večji poudarek na človekovem delovanju in kreativnosti (ljudje nismo samo pasivni
elementi v nekih širših družbenih strukturah, ampak lahko na te tudi vplivamo in jih
spreminjamo) je vodilo geografe k ekspirimentiranju z »novimi«, večinoma kvalitativnimi
metodami in pristopi. Ti so bili prvenstveno uporabljeni v drugih disciplinah, na primer v
sociologiji ter antropologiji. Uporaba takšnih metod (med katere spadajo tudi biografije in
pripovedi) največkrat zahteva (zavestni ali nazavedtni) epistemološki zasuk, uporabo drugih
metod spoznavanja. Zasuk, ki ga Vranješ (2002, 54) opiše kot: »… od preučevanja stvari v
prostoru k preučevanju družbene produkcije prostorskosti ali v bolj razumljivem jeziku: v
globino (»o prostoru« in ne le v širino (»v prostoru«) …«. Predstavljena metodologija lahko
prinese družbeni geografiji veliko koristnega in jo lahko beremo na različne načine: kot
dopolnitev kvantitativnim metodam, za zavrnitev obstoječih teorij ali inspiracijo novih, kot
kritiko zagotovo vzetih kategorij in kot opozorilo družbeni geografiji in njeni pogosti
paradoksalni drži: sebe pojmuje kot sposobno »objektivne« reprezentacije in razmejitve
prostora, ostalim družbenim akterjem (ljudem, ki v prostoru »živijo«) pa to možnost odreka«
(Mlekuž, 2004).
Srečali smo se s problemom različnih teritorialnih delitev širšega in ožjega območja Ljubljane
in s tem s primerljivostjo pridobljenih podatkov. Kot prvotno prostorsko enoto smo predvideli
četrtno skupnost, le-te pa so bile ustanovljene šele pred nekaj leti, zato je zanje zelo težko
dobiti podatke, saj jih statistični urad jih ne vodi. Najmanjša enota za katero zbira in obdeluje
podatke je občina. Problem se pojavi pri izbiri statističnih podatkov za analizo, ker so starejši
podatki na voljo za popisne okoliše in krajevne skupnosti, novejši podatki pa za občine,
upravne enote in statistične regije.
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Ljubljansko urbano regijo sestavlja 25 občin in sicer: Borovnica, Brezovica, Dobrepolje,
Dobrova – Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Domžale, Grosuplje, Horjul, Ig, Ivančna Gorica,
Kamnik, Komenda, Litija, Ljubljana, Logatec, Lukovica, Medvode, Mengeš, Moravče,
Škofljica, Šmartno pri Litiji, Trzin, Velike Lašče, Vodice in Vrhnika. Površina tega območja
je ostala nespremenjena V statistični klasifikaciji regij se to območje povsem ujema z
Osrednjoslovensko statistično regijo in Upravno enoto Ljubljana. Hkrati še vedno na območju
novonastalih občin organizacijsko deluje Upravna enota Ljubljana s svojimi izpostavami
Bežigrad, Center, Moste-Polje, Šiška in Vič- Rudnik, ki se teritorialno povsem pokriva z
desetimi novonastalimi občinami.
Nova delitev občin predstavlja precej zahteven organizacijski premik, ki ga ustrezne službe
podatkovno v celoti še niso sposobne dohajati. Del podatkov se še vedno spremlja po starih
principih razdelitve na nekdanjih pet občin, kar je označeno s kratico UEL (Upravna enota
Ljubljana). Ti podatki zajemajo teritorialno območje novonastalih občin kot celoto in so
primerljivi s podatki iz preteklih let za Ljubljano.
5.2. NEKATERE GEOGRAFSKE IZKUŠNJE SOCIALNIH RAZMER V LJUBLJANI
Leta 2000 je izšla pri Ljubljanskem geografskem društvu geografska monografija o Ljubljani,
z naslovom Ljubljana, Geografija mesta. Monografija osvetljuje konkretne naravno in
družbenogeografske poudarke Ljubljane ter strokovna spoznanja preteklega obdobja,
pozornost pa je še posebej namenjena urbanogeografskim problemom. V nadaljevanju na
kratko predstavimo nekaj prispevkov iz monografije, ki so nam bili v pomoč pri nalogi.
Rebernik (Rebernik, 2002) predstavi oris socialnogeografske zgradbe mesta in opredeli
vzroke in procesov, ki vplivajo nanjo. Kot socialnogeografsko zgradbo razume prostorsko
razporeditev posameznih socialnih skupin prebivalstva in posledične razlike v socialni sestavi
prebivalstva posameznih delov mesta.
S pomočjo faktorske analize, v katero je bilo vključenih 26 spremenljivk, ugotovi, da je v
Ljubljani socialnogeografska diferenciacija prisotna, da jo najbolje opisuje socioekonomski
položaj prebivalstva, v manjši meri pa socialno geografijo mesta določata še etnični in
družinski položaj prebivalstva. Po svoji socialnogeografski zgradbi najbolj izrazito izstopajo
območja z zelo slabim in zelo dobrim socioekonomskim položajem. Območja z zelo dobrim
socioekonomskim položajem obsegajo del mestnega središča in posamezne novejše soseske
enodružinskih hiš. Najnovejša območja z visokim socioekonomskim položajem prebivalstva
pa nastajajo tudi na mestnem obrobju. Območja z najnižjim socioekonomskim položajem so
nedvomno nelegalne soseske enodružinskih hiš na mestnem obrobju, ki so nastale s »črno
gradnjo«. Za te soseske je značilen izjemno slab socioekonomski položaj, prevlada
neslovenskega prebivalstva, zelo nizek stanovanjski standard in slabe bivalne razmere. Gre za
tipična socialno deformirana območja. Toda zaradi ugodne lokacije in splošnega pomanjkanja
zazidljivih stavbnih zemljišč postajajo tudi ta območja zanimiva za komercialno stanovanjsko
gradnjo. Prenova oziroma sanacija in posledično tudi socialnogeografska preobrazba je zajela
staro mestno središče ter posamezna starejša delavsko-industrijska predmestja, predvsem tista
v bližini mestnega središča.
V večjem delu mesta je socialogeografska diferencijacija manj izrazita, kar še posebno velja
za blokovske soseske. V vzhodnem delu Ljubljane sta dve največji blokovski soseski
(Štepanjsko naselje, Nove Fužine), največja delavska četrt je Zelena jama. Za Bežigradom so
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velike razlike, na eni strani so socialno degradirana naselja (Tomačevo) ter nove elitne
soseske kot npr. Bežigrajski dvor. Poljane so primer starega ljubljanskega predmestja, za
katerega je značilen zelo slab socioekonomski položaj prebivalstva. Kapitelj je pojav
socialnogeografske transformacije mestnega središča, primer starejše soseske enodružinskih
hiš je Kodeljevo, na mestnem obrobju pa so urbanizirana ruralna naselja (Bizovik, Dobrunje),
Krevs predstavi dohodek kot pomemben kazalec življenjske ravni prebivalstva, s katerim je
povezano zadovoljevanje velikega dela življenjskih potreb prebivalstva.V referatu predstavi
glavne prostorske razlike z vidika dohodkov prebivalstva v Ljubljani, povezanost dohodkov
prebivalstva z drugimi vsebinami življenjske ravni in razmišlja o možnostih sklepanja o
glavnih značilnostih »prostorskega vedenja« prebivalcev Ljubljane glede na njihove dohodke.
Rezultate Krevs prikaže po popisnih okoliših ali vsaj po krajevnih skupnostih (Krevs, 2002).
Po letu 1990 doživlja nagel razvoj ter močne strukturne in prostorske spremembe funkcijska
zgradba Ljubljane opiše v članku Pak (Pak, 2002). V pogledu oskrbe ljubljanskega
prebivalstva, delovnih mest in krepitve mestne ekonomije poteka pozitiven razvoj, v pogledu
funkcionalne rabe mestnega prostora ter kvalitete življenjskega okolja pa ne. Ekspanzija
oskrbno-storitvenih dejavnosti, ki je bolj ali manj prisotna na vsem sklenjeno pozidanem
mestnem teritoriju in na njegovem obrobju, ustvarja pestro rabo prostora celotnega mesta.
Posamezni predeli mestnega obrobja postajajo zgostitve nestanovanjskih dejavnosti, ponekod
združene v dokaj obsežne sklenjene komplekse. Oskrbno-storitvene in proizvodne funkcije so
s svojimi strukturnimi in prostorskimi učinki v ospredju mestnega razvoja. Veča se zlasti
delež površin oskrbno-poslovnih dejavnosti, v Ljubljani je daleč nad slovenskim povprečjem.
Tudi mestno središče se še nadalje terciarizira. Ob tem pa oskrbno- storitvene dejavnosti
zasedajo vedno bolj tudi stanovanjske predele, z živahno suburbanizacijo pa tudi obrobje
mesta. Značilni oskrbni-storitveni in proizvodni predeli Ljubljane so: srednjeveško mestno
jedro, severno obrobje mestnega središča, Dunajska cesta, severni univerzitetni kompleks,
BTC, Fužine, predel med Koprsko in Tbilisijsko ulico ter med Celovško cesto in železnico v
Šiški.
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Karta 5: Ljubljana

Vir: http://www.euroave.eu

5.3. ANALIZA NEKATERIH STATISTIČNIH KAZALCEV ŽIVLJENJA V MESTNI
OBČINI LJUBLJANA
Ljubljana se na državni ravni razvija kot državno središče in najpomembnejše državno
prometno vozlišče, kjer so skoncentrirane najvišje funkcije, vrhunske ustanove, osrednje
poslovne, kulturne, storitvene in oskrbne dejavnosti ter institucije, pomembne za vso državo
(na primer: klinični center, ustavno sodišče in drugo). Na meddržavni ravni se povezuje s
tujimi državnimi in regionalnimi središči. Položaj Ljubljane je utemeljen z geografskimi
razsežnostmi inovacijske dinamike kot temeljnega razvojnega generatorja za celoten državni
urbani sistem ter njen razvojno raziskovalni potencial in investicijske, gospodarske ter
populacijske zmogljivosti, ki jih ponuja osrednja lega in funkcija glavnega mesta (Ravbar,
2005). Nagla rast mest prinaša velike spremembe v rabi njihovega prostora. Ob temeljnih
ekonomskih so glavni razvojni dejavnikih še tehnologija, demografska gibanja, politika,
socialna zgradba, kultura in globalizacija. Mesto postaja vse bolj pester prostor (Pak; Rus,
2005).
Površina Mestne občine Ljubljana je 27.499 ha, absolutne nadmorske višine : Ajdovščina 297
m, Grad 366 m, Rožnik 428 m, Golovec 450 m, Šmarna gora 669 m. Najvišja točka: Janški
hrib 794 m, najnižja točka: pri izlivu Ljubljanice v Savo 260 m.
Značilnost današnjega razvoja mest je, da hkrati dokaj enakovredno sodelujejo vsi
urbanizacijski procesi, ki vsi vodijo k dekoncentraciji prebivalstva, h koncentraciji delovnih
mest ob njihovi hkratni suburbanizaciji ter h koncentraciji dohodka. Vse to je že značilno tudi
za Ljubljansko urbano aglomeracijo (Ravbar, 2002).
Tabela 7: Upravno teritorialna ureditev Mestne občine Ljubljana, 2004.
Naselja

Prostorski
okoliši

Katastrske
občine

38
1.585
60
Vir: Statistični Letopis Ljubljane 2005.

Število
četrtnih
skupnosti

Ulice

Število hišnih
številk

17

1.527

36.971

Karta 4: Četrtne skupnosti Mestne občine Ljubljana.

Vir: MOL
5.3.1. OSNOVNE DRUŽBENOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI MESTNE OBČINE
LJUBLJANA.
Oglejmo si nekaj osnovnih značilnosti dohodkov prebivalstva v Mestni občini Ljubljana brez
upoštevanja prostorskih razlik znotraj mestne občine. V okviru Slovenije je MOL med
občinami z najvišjim povprečnim dohodkom prebivalstva. Leta 1997 je njeno povprečje bruto
osnove dohodnine na prebivalca presegla le občina Trzin.
Tabela 8: Bruto osnova dohodnine na prebivalca leta 1997 v Mestni občini Ljubljana,
Osrednjeslovenski regiji in Sloveniji.
Mestna
Ljubljana
139.4

občina Osrednjeslovenska
regija
120.9

Slovenija

100

Vir: Hanžek, 1999, 48.
Po letu 1991 doživi Ljubljanska urbana regija hiter gospodarski razvoj, kar privlači nove
migracijske tokove. Regija ima najvišji migracijski saldo med vsemi slovenskimi regijami. Po
letu 1995 imajo najhitrejšo prebivalstveno rast manjša ruralna naselja v podeželskem delu
regije. S suburbanizacijo postopno prehaja v eksurbanizacijo oziroma counterurbanizacijo.
Najnovejši razvoj prebivalstva v regiji ima tako vse značilnosti in negativne učinke pojava
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»urban sprawl«. V posameznih delih Ljubljane se okrepita procesa reurbanizacije in
gentrifikacije. Ljubljanska urbana regija tudi po letu 1991 ostaja izrazito območje
priseljevanja prebivalstva. Za Slovenijo v celoti so značilne relativno šibke medregionalne
migracije prebivalstva.
Ljubljanska urbana regija ima med vsemi statističnimi regijami najvišji selitveni prirast. Med
leti 1991 in 2002 se je tako število prebivalcev v celotni regiji povečalo za 5.5 %. Zanimivo
je, da je velik del priseljenega prebivalstva iz tujine, kar kaže na ponovno krepitev
priseljevanja v Slovenijo, zlasti v Ljubljansko urbano regijo. Priseljevanje je povezano
predvsem z zaposlitvijo, saj Ljubljanska urbana regija beleži najhitrejšo rast in najpestrejšo
strukturo delovnih mest ter najugodnejše razvojne trende. Dejanski obseg priseljevanja je še
precej večji, saj veliko oseb ob selitvi ne prijavi menjave stalnega bivališča.
Grafikon 4: Upadanje prebivalcev v Ljubljani v obdobju 2000-2005.
Število prebivalcev v Ljubljani
264000
263000
262000
261000
260000
259000
258000
257000
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Vir: cv: Zavod za oskrbo na domu; SURS.
Tudi po letu 1991 se v Ljubljanski urbani regiji nadaljuje intenzivna suburbanizacija.
Razseljevanje prebivalstva iz Ljubljane v suburbanizirano obmestje se še okrepi, saj se v
mestu Ljubljana število prebivalcev med leti 1991 in 2002 zmanjša za 9.000 oziroma 3.5 %.
V ostalih manjših mestnih naseljih prebivalstvo še nadalje narašča, toda z nizko stopnjo rasti.
Takšne migracijske trende potrjujejo tudi podatki o selitvenem gibanju prebivalstva za leto
2003. Mestna občina Ljubljana ima negativni selitveni saldo (3802 priseljenih in 4999
odseljenih). Vse ostale občine v Ljubljanski urbani regiji so imele pozitiven migracijski saldo.
Posebno velik selitveni prirast izkazujejo občine Domžale, Grosuplje, Ivančna Gorica,
Medvode, Škofljica in Trzin (Rebernik, 2004).
5.3.2. PREBIVALCI PO STAROSTI.
Grafikon 5: Delež prebivalcev starejših od 65 let in mlajših od 14 let.
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Vir: Popis 2002, MOL.
Podatki Popisa 2002 kažejo, da poteka proces urbanizacije, saj je višji procent mlajšega
prebivalstva od 14 let v četrtnih skupnostih Rudnik, Sostro, Šmarna in Črnuče, kar pomeni, da
se mlade družine odseljujejo iz mesta, iz centra v obrobna območja Ljubljane. V Mestni
občini Ljubljana se je v desetletju, glede na Popis 1991, število prebivalcev starih od 0-6 let
zmanjšalo za 6.447, število starejših od 65 let pa se je v desetih letih povečalo za 11.251.
Četrtne skupnosti, ki imajo najvišji delež starejših od 65 let so Šiška, Center, Rožnik in
Šentvid.
Po podatkih registra prebivalstva beleži v Mestna občina Ljubljana v zadnjem desetletju upad
števila prebivalstva od 263.419 leta 1995 na 257.933 leta 2003. V Mestni občini je vsako leto
višji odstotek prebivalcev starejših od 65 let, leta 2000 je znašal 15,6%, leta 2005 pa že 17%.
Delež prebivalcev starejših od 80 let je znašal leta 2000 1,8%, leta 2005 pa že 3,5%. Vedno
slabša starostna struktura prebivalcev in s tem povezano staranje prebivalstva, so eden od
vzrokov, da se ti trendi še nadaljujejo. Po letu 2000 ima Ljubljana negativni naravni prirastek.
Zaustavlja se tudi priseljevanje iz drugih slovenskih občin, priseljevanja iz drugih republik
nekdanje Jugoslavije pa praktično ni več. Negativni posledici sta zniževanje deleža aktivnega
prebivalstva in porast vzdrževanega prebivalstva.
5.3.3. PREBIVALCI PO IZOBRAZBI
Grafikon 6: Prebivalci po izobrazbi v Mestni občini Ljubljana.
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Vir: Popis 2002, MOL
V Mestni občini Ljubljana ima 54,3 % prebivalstva srednjo izobrazbo in 24 % višjo ali visoko
izobrazbo. Število prebivalcev z nedokončano in končano osnovno šolo se zmanjšuje, število
prebivalcev z magisterijem in doktoratom pa se povečuje.
Najvišji procent prebivalcev z nedokončano ali dokončano osnovno šolo imajo četrtne
skupnosti Sostro, Golovec, Moste, Polje in Jarše, ki imajo tudi najnižji odstotek prebivalstva z
višjo in podiplomsko izobrazbo. Najvišji odstotek visoko izobraženih imajo četrtne skupnosti
Trnovo, Center, Bežigrad in Rožnik.
5.3.4. PREBIVALSTVO LJUBLJANE PO AKTIVNOSTI.
Grafikon 7: Delež nezaposlenih aktivnih in potencialno aktivnih.
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Vir: Popis 2002, MOL
Tabela 7: Naraščanje števila zaposlenih od leta 1997-2004.
Leto

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004
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Število
141.874 146.854 151.147 153.007 157.084 161.439 165.153 170.007
zaposlenih
Vir: Statistični Letopis Ljubljane 2005.
Ljubljanska urbana regija in s tem Mestna občina Ljubljana je gospodarsko najrazvitejša
slovenska regija. Ključno vlogo v njenem urbanem sistemu igra Ljubljana kot glavno mesto
države in močno središče z večino prebivalstva, razpoložljivih delovnih mest in razvejanimi
gospodarskimi dejavnostmi. Navzlic splošno dobri oceni razvojnih možnosti pa se poraja tudi
vrsta dilem glede nadaljnega razvoja – problemska regija?. Poglobljena analiza obstoječih
procesov in stanja v celotni regiji je tako opozorila predvsem na naslednji specifični splet
razvojnih problemov: visoki življenjski stroški (vključno s cenami nepremičnin), ki jih
nekateri prebivalci ne zmorejo več in zato zapuščajo regijo; odlivanje kapitala iz regije in
finančni problemi največje občine; izgube v tradicionalnih industrijskih panogah; visoka
stopnja brezposelnosti med delavci z nižjimi stopnjami izobrazbe; intenzivni prometni tokovi
ob hkratnem upadu pomena javnega transporta; potratna prostorska struktura poselitve;
širjenje pozidanih površin predvsem na račun kmetijskih zemljišč in območij pomembnih za
vodno oskrbo; slabšanje kakovosti zraka in drugih sestavin okolja zaradi naraščanja prometa;
onesnaževanje vodnih virov; križanje interesov kmetijstva.
Grafikon 8: Brezposelni po stopnji izobrazbe
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Vir: Popis 2002.
Med brezposelnimi prevladujejo delavci z nižjimi stopnjami izobrazbe (59%), ki ne ustrezajo
zahtevam sodobnega trga delovne sile. Med brezposelnimi je bilo v leta 2000 27% delavcev s
srednješolsko izobrazbo in le 14% z višjo ali visoko šolo.
Ljubljanska urbana regija se nahaja na pomembni razvojni prelomnici. Vsi regionalni akterji
bodo morali v bližnji prihodnosti preseči nasprotja in premagati medsebojno nezaupanje, saj
se bodo lahko le na ta način izvajali načrtovani razvojni programi, s katerimi se bo lahko
ustrezno odgovorilo na številne gospodarske, socialne, prostorske in okoljske probleme v
regiji.
V mestnih regijah prihaja do prostorske decentralizacije proizvodnih kapacitet ob istočasni
prostorski centralizaciji finančnih in drugih funkcij. Na socialno – ekonomskem področju igra
odločujočo vlogo kvalifikacijska in izobrazbena struktura, s katero se povečujejo možnosti
vključevanja v inovacijske gospodarske tokove, kajti »od znotraj« določena regionalna
identiteta in sociokulturna kreativnost so najmočnejši argumenti. Z ustrezno izobrazbeno
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strukturo prebivalstva in kapitala se oblikuje ustvarjalno okolje, ki praviloma tvori prostorsko
zaključeno skupnost, pri čemer so administratinve meje manj pomembne oziroma ne
predstavljajo nekega posebnega »razpoznavnega« kriterija (Ravbar, Plut, 1999).
5.3.5. STANOVANJA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA
Grafikon 9: Stanovanja po vrsti napeljav.
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Vir: Popis 2002, MOL
V nekaterih četrtnih skupnostih v Ljubljani je še vedno nad 2 % stanovanj brez sanitarij. To
so večinoma četrtne skupnosti na vzhodnem in južnem delu Ljubljane: Sostro, Trnovo,
Golovec, Center in Vič, od teh izstopa le Šmarna gora, ki je na severnem delu. Brez centralne
napeljave ali vodovoda je največ stanovanj v četrtni skupnosti Golovec.
Stanovanjska soseska: prostorska in socialna dimenzija. Prva se nanaša na fizični prostor
stanovanja oziroma na prebivališče, slednja pa na ljudi, ki živijo v prebivališču oziroma na
gospodinjstvo, ki ga upravljajo. Če združimo obe dimenziji, dobimo socialno prostorsko
perspektivo stanovanja, ki zajema interno prostorsko organizacijo prebivališča ter njeno
socialno rabo in eksterno prostorsko organiziranost prebivališča ter njeno lokalno umeščenost.
Prva se nanaša na socialne odnose med osebki v gospodinjstvu, slednja pa na odnos med
tipom in specifičnostjo stanovanja oziroma prebivališča ter sosesko in urbanim okoljem.
Tako soseska kot stanovanje z vsemi svojimi socio-prostorskimi lastnostmi vplivata torej na
potrošnjo, način in kakovost življenja posameznika in socialnih skupin ter na njihovo
družbeno neenakost.
Soseska je tisti socialni prostor in urbani del mesta, kjer sta pojava socialne neenakosti in
izključenosti najbolj izražena. Soseska je specifično urbano področje, v katerem se odvijajo
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nenehne interakcije med ljudmi in je vez med fizičnim in socialnim prostorom. Preučevanje
sosesk omogoča razumevanje družbeno prostorskih odnosov oziroma življenja ljudi v
določenem prostoru. Prostor in njegove značilnosti oblikujejo socialne okvire vsakodnevnega
življenja ljudi, kar pomeni, da soseska v kateri ljudje živijo, določa njihove vsakodnevne
aktivnosti.
Ljubljana je gospodarski, kulturni, politični, znanstveni, izobraževalni in prometni center
Slovenije. Na površini 274,99 km2 živi več kot 268.000 prebivalcev. Zaradi odpiranja novih
delovnih mest, se v Ljubljano vsako leto priseli veliko ljudi, ki potrebujejo stanovanja. Ker je
potreba po stanovanjih velika, se redno gradi nove stanovanjske soseske. Cene stanovanj se
spreminjajo glede na lego, a dosegajo najvišje cene v državi. Podobno je tudi na področju
poslovnih prostorov. Z rednim spremljanjem cen in ponudbe ter povpraševanja na trgu, je
mogoče določati trende gibanja cen v prihodnje.
Grafikon 10: Gibanje oglaševanih cen stanovanj v Ljubljani v obdobju 1995 – 2005 (v €/m2).

Vir: SLONEP; www.nepremicnine.net.
Oglaševane cene stanovanj v Ljubljani rastejo že vse od leta 1995. Rast je bila bolj intenzivna
od sredine 2003 do pomladi 2004, v obdobju pred iztekom prve nacionalne stanovanjske
varčevalne sheme. Nato je bila do konca 2004 intenzivnost rasti manjša pri grasonjerah,
dvosobnih in trisobnih stanovanjih, nato pa je ponovno prišlo do povečanja rasti. Oglaševane
cene stanovanj v okolici Ljubljane aktivno spremljamo od leta 2003 dalje. V tem času
opažamo rast cen, ki pa ni vedno tako intenzivna kot v Ljubljani. Tako je npr. prišlo do
umiritve rasti cen in do manjšega padca v 2. in 3. četrtletju 2005 v primeru enosobnih
stanovanj. V prvem četrtletju 2006 pa so se oglaševane cene garsonjer malenkost spustile, pri
cenah enosobnih stanovanj pa ni bilo zaznati povečanja.
Tudi v zadnjem četrtletju 2005 so se cene dvignile. Najbolj intenzivni dvig je bil pri trisobnih
stanovanjih. Povoprečna cena je presegla vrednost 2.000 €/m2.
Tabela 9: Oglaševane cene stanovanj v Ljubljani, marec 2006 (v €/m2).
Vrsta
Garsonjera
1 sobno

min
1.683
858

maks
3.500
3.358

povp.
2.851
2.460
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2 sobno
3 sobno
Vir: SLONEP.

1.248
1.019

3.485
3.500

2.202
2.229

V Ljubljani cene stanovanj še vedno močno rastejo. V zadnjem četrtletju je bila ta rast še
močnejša, kar je lahko posledica sezonsko povečanega povpraševanja, ali pa kake druge
motnje na trgu. V tem trenutku je zelo težko soditi o tem in bo treba počakati vsaj še eno
četrtletje, da bomo videli ali se je trend upadanja stopnje rasti cen dejansko spremenil. V letu
2005 je namreč prišlo do zmanjšanja stopnje rasti. Lahko je tokratna višja stopnja rasti zgolj
sezonska. Dejstvo je, da je pritisk na stanovanja v Ljubljani velik, saj je tudi povpraševanje
veliko. Povpraševanje, ki je večje od ponudbe, pa dviguje cene. Se pa pri tej rasti oglaševanih
cen postavlja vprašanje, koliko je dejansko sklenjenih poslov. Drugo vprašanje pa je, ali je
dejansko povpraševanje tisto, ki dviguje cena, ali morda kaj drugega.
Tabela 10: Oglaševane cene stanovanj v okolici Ljubljane, marec 2006 (v €/m2).
Vrsta
Garsonjera
1 sobno
2 sobno
3 sobno
Vir: SLONEP.

min
1.321
975
852
632

maks
2.834
3.091
2.599
2.176

povp.
2.136
1.900
1.714
1.486

V okolici Ljubljane je rast cen stanovanj manj intenzivna. Rast cen v okolici Ljubljane je
vsekakor v veliki meri posledica tega, da se povpraševanje zaradi visokih cen v Ljubljani seli
na njeno okolico, kjer je mogoče za manj denarja dobiti večje stanovanje. Posledično se cene
dvigujejo.
V mestu Ljubljana je po podatkih statističnega urada kar 13.480 stanovanj praznih, vendar jih
dejansko zasedajo večinoma neprijavljeni prebivalci in študenti. V regiji je prišlo do odlivanja
kapitala v tujino, vendar je ta pojav verjetno posledica globalizacije. Istočasno prihaja tudi do
odlivanja finančnih sredstev v druge slovenske regije zaradi dnevnih delovnih migracij, saj
zaposleni svoje dohodke odnašajo v občino stalnega prebivališča, v kateri plačujejo tudi
dohodnino in druge dajatve. Istemu procesu sledimo tudi znotraj Ljubljanske urbane regije,
kar je posebej finančno neugodno za Mestno občino, ki čedalje težje financira ustrezno
infrastrukturo in javne storitve, saj velik del njihovih uporabnikov zanje ne plačuje. Ukrepati
je potrebno tudi glede postavljanja maksimalne cene stanovanj in cene kvadratnega metra
stanovanja. Že visoke obstoječe cene še naraščajo in povzročajo selitev prebivalstva iz občine.
5.3.6. SELITVENA MOBILNOST
V primerjavi z drugimi evropskimi mesti primerljive velikosti je v Ljubljani selitvena
mobilnost prebivalstva znotraj mesta sicer relativno šibka, saj je v letu 1998 dosegla le 45
selitev na 1000 prebivalcev. Med leti 1995 do 1999 je bilo tako v Ljubljani zabeleženih 31770
selitev (Dolenc, 2000). V zadnjem desetletju je s sprostitvijo nepremičninskega trga in
ponovno okrepljeno stanovanjsko gradnjo opaziti trend povečane bivalne mobilnosti
mestnega prebivalstva. Selitve so najpogosteje povezane s spremembami v družinskem
položaju prebivalstva, kot na primer poroka, rojstvo otrok, smrt ali odselitev odraslih otrok. V
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povezavi s tem je za Ljubljano značilno povečanje števila gospodinjstev, kljub upadanju
števila prebivalstva. Povprečna velikost gospodinjstva je tako upadla iz 2.71 člana leta 1991
na 2.59 člana leta 2002. Takšen proces spodbuja stanovanjsko povpraševanje, ki ostaja v
Ljubljani kljub upadanju števila prebivalcev zelo veliko.
Negativni selitveni saldo je tako značilen za večino mestnega središča in starejša stanovanjska
območja, zlasti blokovske stanovanjske soseske zgrajene med petdesetimi in sedemdesetimi
leti. Območja z novogradnjami, na primer mestno obrobje in manjši predeli v osrednjem delu
mesta (Tabor, Poljane, Mostec, deli Bežigrada), pa imajo visok pozitiven selitveni saldo.
Novogradnje in obnova stanovanjskih območij v mestnem središču oziroma na njegovem
obrobju so se razmahnili zlasti po letu 1991. Ob splošnem pomanjkanju zazidljivih stavbnih
zemljišč, velikem povpraševanju in visokih cenah nepremičnin je stanovanjska gradnja v
osrednjem delu mesta postala zanimiva tudi za zasebne investitorje. Nova stanovanja na
dobrih lokacijah so zanimiva za prebivalce z nadpovprečnimi dohodki, tako da posamezni
predeli Ljubljane, kot na primer Tabor, Poljane, deli Stare Ljubljane in Zelena jama,
doživljajo reurbanizacijo in gentrifikacijo (Rebernik, 2004).
Selitev iz Ljubljane je v zadnjem času motivirana z visokimi najemninami, pomanjkanjem
ustreznih stanovanj ter visokimi cenami stavbnih zemljišč in nepremičnin. Tržne stanovanjske
najemnine v Ljubljani so tudi enkrat višje kot v drugih slovenskih mestih.
5.3.7. NARODNOSTNA SESTAVA LJUBLJANE LETA 1991 IN 2002.
Spremembo narodnostne sestave mesta Ljubljane so povzročile migracije z območja nekdanje
Jugoslavije. Najmočnejše so bile v obdobju 1975-1982. Večina migrantov je prihajala iz
Bosne in Hercegovine, Hrvaške in ožje Srbije. V naselju Ljubljana so za Slovenci
najštevilčnejša narodnostna skupina Srbi (77,7 %), sledijo Hrvati, Bošnjaki, Makedonci,
Črnogorci in Albanci. Ljubljana sodi med slovenska naselja z najvišjim deležem prebivalstva,
priseljenega z območij nekdanje Jugoslavije. V mestu, ki ima 16,4 % prebivalstva države, živi
četrtina vsega neslovenskega prebivalstva Slovenije. Pri ostalem prebivalstvu gre večinoma
za migrante prve generacije. Večina je rojena izven Slovenije.
Da gre še vedno za izrazite imigracijske skupine prebivalstva, kažejo tudi podatki o starostni
in spolni sestavi prebivalstva. Za vse skupine razen Hrvatov je značilen bistveno višji delež
otrok ter bistveno nižji delež ostarelih kot pri Slovencih. Število moških presega število
žensk. Izobrazbena sestava je pri neslovenskem prebivalstvu v splošnem nižja kot pri
Slovencih. Najnižja je med Bošnjaki in Albanci. Z razlikami v izobrazbi so povezane tudi
razlike v zaposlovanju. Pripadniki narodnosti z nižjo stopnjo izobrazbe se pogosteje
zaposlujejo v industriji. Pri rabi jezika v družini je pri Hrvatih, Črnogorcih in Makedoncih v
prevladi slovenščina, pri Albancih, Bošnjakih in Srbih pa materin jezik.
5.3.8. VIŠINA DOHODKA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA.
Od relativno pravilnega naraščanja deleža zavezancev v najnižjem dohodninskem razredu v
(relativni) bližini mestnega središča znatno izstopata Rakova Jelša in Zeleni log. Krajevne
skupnosti z izrazito visokim deležem zavezancev v najvišjih dveh dohodninskih razredih (če
mejo za njihovo opredelitev postavimo na 8% vseh lokalnih zavezancev) so vse v (približno)
dvokilometrskem krogu okoli mestnega središča (med temi so najdlje od središča Murgle);
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izjema je le Podutik (okoli 5 kilometrov od središča). Nasprotno pa krajevne skupnosti z
zanemarljivim deležem zavezancev v najvišjih dveh dohodninskih razredih ter obenem z zelo
visokim deležem zavezancev v najnižjem dohodninskem razredu niso le na obrobju mestne
občine, ali v večji oddaljenosti od mestnega središča ampak nekatere sežejo zelo blizu
središča (poleg Rakove Jelše in Zelenega loga na primer še Tomačevo, Savsko naselje, Zelena
jama).
Med območji priseljevanja z nadpovprečnimi dohodki prebivalstva v MOL izrazito izstopa
Podutik, značilne tovrstne krajevne skupnosti pa so na primer še Šmartno-Tacen, Galjevica,
Peruzzi, Boriz Ziherl. Med krajevnimi skupnostmi z najvišjimi dohodki prebivalstva se je
število prebivalcev v tem obdobju povečalo le redkim, na primer v Murglah, na Ledini, v
večini pa se je število prebivalcev bolj ali manj izrazito zmanjšalo, na primer na Gradišču, v
Rožni dolini, Kosezah (Krevs, 2002).
Grafikon 11: Naraščanje povprečnih bruto plač v Ljubljani
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Vir: Statistični Letopis Ljubljane 2005.
Zaradi intenzivne suburbanizacije širše zaledje Ljubljane postaja izrazito prehodno območje
z značilnim prepletanjem urbanih in ruralnih socialnogeografskih elementov. Med učinki
suburbanizacije gotovo lahko obravnavamo tudi pojav in porast kaznivih dejanj. Podatki za
leto 2002 kažejo, da je bilo v Ljubljanski urbani regiji zabeleženih dobrih 40 % vseh kaznivih
dejanj v Sloveniji. Daleč največ, skoraj 30 %, v Mestni občini Ljubljana. Ogroženost se
pomembneje povečuje v preostalih občinah Ljubljanske urbane regije, predvsem v tistih, ki
jih je zajel zadnji val suburbanizacije.
Karta 5: Odstopanje bruto osnove dohodnine na prebivalca od povprečja Mestne občine
Ljubljana po krajevnih popisnih okoliših za leto 1991.
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Vir: Krevs, 2002.
5.3.9. KRIMINALITETA V LJUBLJANI.
Iskanje povezav med urbanim okoljem in določenimi vzorci obnašanja prebivalcev v
geografiji e zdaleč niso nova. Kompleksnost povezav se kaže tudi v kriminalu kot obliki
odklonskega vedenja. Pojav kriminalitete je tesno povezan z urbanim okoljem, najizraziteje s
socio-ekonomsko diferenciacijo mesta. Porast števila kaznivih dejanj v srednji in vzhodni
Evropi se predvsem v tujih raziskavah pogosto interpretira kot posledica tranzicije, učinka
političnih, ekonomskih in kulturnih sprememb. Na osnovi nekaterih podatkov o stopnji
kriminalitete sredi preteklega desetletja smo za Ljubljano ugotavljali, da je še premajhno in
notranje premalo diferencirano mesto, tako da z vidika kriminalitete ni bilo mogoče izdvojiti
predelov, kjer so tovrstni delikventni pojavi izraziteje prisotni (Špes, Cigale, Lampič, 2002).
5.3.10. POTEK URBANIZACIJE LJUBLJANE
Koncept stanovanjske soseske, ki je za dolgo časa pomenil najboljše organizirano izgrajeno
bivalno okolje v mestu, je bil v Ljubljani pogosto realiziran v različnih variantah. Intenzivna
gradbena dejavnost stanovanj v času urbanizacije je sovpadala s prav tako hitro rastjo
industrije, ki naj bi dohitela zamujeno in stopila v korak z drugimi srednje velikimi mesti
povojnega obdobja. Kljub temu, da ima gradbeno teritorialna rast Ljubljane izrazito krakasto
podobo, ki jo določa prometni križ in jo potrjuje geomorfologija z Gradom, Golovcem in
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Rožnikom, je mogoče v teritorialni strukturi mesta ugotavljati sledi temeljnih urbanih
konceptov. V razporeditvi industrije so razvidni trije obroči, prvo danes tik ob samem
središču (Tobačna, Union, Rog), drugi z industrijskimi conami na Viču, v Šiški (Litostroj) in
v Mostah in tretji že na robu mesta v Gameljnah, Medvodah, Črnučah. Stanovanjske soseske
so razporejene manj pravilno, vendar pa dajejo podobi mesta značilne poudarke z višjimi
stavbami in večjo gostoto. (Kokole)
V slovenskih mestih in njihovih obmestjih, ki delno že prevzemajo mestne funkcije in
oblikujejo mestno regijo bi se moral razvoj naselij usmerjati v (ob) obstoječih poselitvenih
območjih in lokalnih središčih na podlagi že oblikovanega javnega obmestnega prometa. To
hkrati zahteva za tako oblikovane mestne regije spremembo (zasuk) v oblikah prostorskega
(urbanističnega) planiranja tudi zato, da se prepreči stihijsko razmeščanje (prerazporeditve)
mestnih funkcij, ki se doslej ravnajo bodisi po političnih kriterijih, bodisi po razpoložljivih in
poceni zemljiščih, ki jih podpira nadaljnje povečevanje individualnega prometa. Poglavitno
izhodišče pri oblikovanju omrežja urbanih središč je v vzpostavitvi interurbanskih povezav, ki
bodo omogočile oblikovanje navznoter homogenega, vendar dobro strukturiranega
ekonomsko geografskega prostora mestnih regij, ki bo omogočal enakopravnejše povezovanje
in konkurenčnost v širšem prostoru.
Posebno pozornost bo potrebno posvečati usmerjanju urbanizacije in oblikovanju mestnih
regij, zlasti tistim okrog največjih mest. V njih si je potrebno prizadevati za ohranitev
centralnih funkcij, oziroma za revalorizacijo njihove multifunkcionalne vloge, posebej kot
območij za poslovne namene in območij predvidenih za sanacijo različnih proizvodnih emisij.
To pomeni: izboljševanje socialnoekonomske strukture v stanovanjskih območjih s socialno
sprejemljivo sanacijo fonda starih stavb, pridobivanjem stanovanjskih prostorov z
adaptacijami podstrešij, razseljevanjem v okolju motečih obratov ali lokalov, ustreznejšim
izborom zazidave, izboljševanjem bivalnega okolja z omejevanjem prometa in oblikovanjem
dodatnih zelenih površin; varovanje in krepitev stanovanjskih funkcij, kot tudi centralnih
funkcij; razseljevanje javnih inštitucij iz mestnih središč, ker ne ustrezajo sodobnim
lokacijskim kriterijem; prevrednotenje (prestrukturiranje) in zgoščevanje tistih nekdanjih
industrijskih in skladiščnih mestnih predelov, ki ne ustrezajo sodobnim lokacijskim pogojem.
Potrebne površine za stanovanjsko gradnjo kaže zagotavljati z aktivno zemljiško politiko
občin. Nosilci pridobivanja stavbnih zemljišč bi bili javni organi, pri tem pa naj sodelujejo še
skladi (banke) za pridobivanje zemljišč. Javni organi bi morali preko razvojnih družb urediti
tudi svetovalne služ- be in marketing lokacij (banka zemljišč predvsem v urbaniziranih
okoljih), pridobivanje infrastrukturne opreme zemljišč. V interesu zagotovitve primerljivega
bivalnega standarda med regijami bi kazalo izdelati projekcijo zazidljivih zemljišč in
funkcionalno členitev le-teh (z utemeljitvijo o potrebnosti zazidljivih zemljišč ter dokazili o
rezervaciji površin potrebnih za dejavnosti regionalnega pomena) vključno s prikazom
potrebne infrastrukture. Priporočljiva je tudi kompleksna podpora različnih oblik ustvarjanja
strnjenih poselitvenih oblik npr. tudi z okrepljenim subvencioniranjem stanovanjske gradnje
(z diferencirano višino subvencije) za tiste oblike stanovanj in drugih gradenj, ki varčujejo s
prostorom (Ravbar, 1997).
V Ljubljani živi 16% slovenskega prebivalstva, v obdobju 1981-1991 naraslo za 18,1%. V
centru Ljubljane je naravni priprastek negativen, v njenem suburbanem območju pa pozitiven.
Odločilna je gospodarska koncentracija, ki se je po leti 1990 le okrepila. Namestitev bank,
zavarovalnic, domačih in tujih firm, zastopstev, diplomatskih predstavništev in drugega,
skupaj z državnimi ustanovami je prvenstveno usmerjeno v Ljubljano, kjer ima sedež
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polovica slovenskih bank. Podobno je s koncentracijo tujih zastopstev in firm. Leta 1990 je
bilo v Ljubljani 144 podjetij ustanovljenih z mešanim kapitalom, in 3 tuja predstavništva; leta
1996 pa 1599 in 395 (44% v občini Center), od tega 48,6% poslovnih in finančnih storitev ter
31,9% trgovin. To mestu prinaša delovna mesta nadpovprečne kvalitete, posledično pa
koncentracijo prebivalstva in kupne moči. To vpliva na večja strukturna razhajanja, kar se
manifestira tudi v številu prebivalstva aglomeracije. Razlike v opremljenostio mest se
povečujejo. Funkcijska, socialnogeografska in zgradbena heterogenost Ljubljane se zmanjšuje
in podobno kot v zahodnoevropskih mestih se njihovi posamezni predeli postopoma
homogenizirajo (Pak, 1999).
Eden izmed pomembnejših sodobnih nastavkov za bolj uravnotežen naselbinski razvoj ker
stremi k enakomernejšem prostorskem in socialno-ekonomskemu prepletanju med območji
bivanja in dela. Usklajeno usmerjanje različnih dejavnosti na širšem območju mestnih regij
lahko na ta način neposredno vpliva na racionalnejšo organizacijo prometnih tokov
(»oblikovanje območij kratkih poti«). Čim bolj raznovrstno je prostorsko prepletanje različnih
ekonomskih in socialnih funkcij, tem krajše so dnevne poti zaposlenih in z njimi je povezan
tudi življenjski slog tam prebivajočih prebivalcev (Ravbar, 2005).
Demografske spremembe vključujejo selitve prebivalstva, socialno zgradbo in s tem povezan
izgled mestnih predelov. Na splošno se gostota prebivalstva v mestih zmanjšuje, še posebej v
mestnih središčih, v malih mestih tudi na račun velikih mest.Zato je problematika selitev
večinoma pomembnejša od problematike naravnega prirastka. Na tem področju so še posebej
v ospredju vprašnja deurbanizacije, reurbanizacije in suburbanizacije. Na razvoj mest
največkrat pomembno vpliva tudi politika. To je še posebej spremljalo razvoj mest v
socialističnih državah , kjer v preteklosti in bilo dosti razumevanja za prostorske posledice
urbanega razvoja. Poseben vpliv na razvoj je imela prostorska organizacija infrastrukture, še
večje posledice pa je zapustila gradnja velikih blokovskih četrti, katerih velik del danes
doživlja krizo in hkrati s tem povezano živahno preobrazbo. Pak, 2004
Predeli tako imenovanih socialnih blokov (stanovanjskih četrti) so v krizi tudi v večini mest
razvitih evropskih držav, sicer se pa zelo različno razvijajo glede na današnje ekonomsko
stanje njihovega prebivalstva. Na razvoj in strukturo mest vplivata njihova socialna zgradba
in družbeno okolje. Zanemarljiv ni vpliv kulture, ki še posebej izstopa v starih mestnih jedrih,
pa tudi v razvoju postmodernističnih mest samih. Podobno velja za v kulturne funkcije
določenih mestnih predelov. Proces globalizacije se v geografskih analizah zrcali v treh
vidikih : demografskem, političnem (politično-ekonomskem) in kulturnem. Pri tem je treba
izpostaviti selektivnost tako domačega kot tujega kapitala. Kot integralni del globalizacije pa
se v geografi ji izpostavlja ekološka problematika razvoja mest.
Raba mestnega prostora je vedno bolj heterogena tako v funkcijskem, morfološkem in
socialnem pogledu. Izredno visoke in še nadalje rastoče cene zemljišč in gradnje to
heterogenost še povečujejo. Počasi se ustvarja socialna segregacija, pri čemer “slamizacijo”
starih blokov zavira veliko povpraševanje po stanovanjih (Pak; Rus, 2005).
5.4. DRUŽBENI IN PROSTORSKI UČINKI SOCIALNO ŠIBKIH SLOJEV V LJUBLJANI
5.4.1. POVZETEK INTERVJUJEV
Na Rdečem križu Slovenije smo se pogovarjali z Matejo Lamovšek, na Območnem združenju
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Rdečega križa Ljubljana pa z Melito Ambrožič, intervjuvali smo predsednika Slovenske
Karitas Toneta Kompare, zadnji pa je intervju z Blanko Vilfan, socialno delavko javnega
zavoda Zavod za varstvo na domu. Z intervjuji smo dobili bolj realno sliko delovanja socialno
šibkih slojev v prostoru in tako poskušali odstirati njihovo prikritost.
Rdeči križ je mednarodno gibanje, ki pomaga ljudem v stiski. Mednarodno federacijo
Rdečega križa sestavljajo številni prostovoljci. Rdeči križ je humanitarna organizacija.
Organiziran je kot društvo. V Sloveniji predstavlja poslanstvo Rdečega križa 56 območnih
združenj (OZRK: Območno združenje Rdečega križa), krajevni odbori (KORK: Krajevni
odbor Rdečega križa), ki jih je 933. Na območnih združenjih Rdečega križa so zaposleni
profesionalci, trenutno je 81 redno zaposlenih. V krajevnih odborih Rdečega križa je 15.497
prostovoljcev, članov Rdečega križa v Sloveniji je 184.893. V Mestni občini Ljubljana in v
okolici je 6 redno zaposlenih delavcev. V imenu države Rdeči križ opravlja sledeče
dejavnosti: organizacija, oglaševanje in spodbujanje krvodajalskih akcij, tečaj prve pomoči ter
poizvedovalna in poštarska služba v času vojn ali naravnih nesreč. Prioritetne dejavnosti
Rdečega križa pa so socialne dejavnosti. Rdeči križ sodeluje z državnimi institucijami
Ministrstvi (Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Ministrstvo za finance), s Centri
za socialno delo, z Zvezo prijateljev mladine, s Karitasom, z Društvom upokojencev, z
Materinskimi domovi, z Varnimi hišami, z Azilnim domom, s Fakultetami, s SŠ, z OŠ, z
Vrtci, z društvom Paradoks in Šent (za duševno bolne), z Reto centrom (odvisniki), z
Zavodom za oskrbo na domu (patronažna služba) in drugimi.
M. L. na Rdečem križu Slovenije meni, da revščina ni le materialna prikrajšanost, ampak tudi
socialna izključenost. Opaža, da si veliko družin več let ne more privoščiti počitnic, otroci se
ne morejo vključiti v plačljive interesne dejavnosti, kot glasbena šola, tečaji jezikov, športni
treningi,… »Prag revščine je zelo težko določiti, še posebej formalen prag revščine s pomočjo
statističnih podatkov. V Ljubljani je veliko ljudi, ki nima dokumentov, nimajo državljanstva,
dovoljenja za bivanje in tako ne morejo zaprositi za uradno pomoč države. Ker nimajo
državljanstva, tudi ne dobijo naslova stalnega bivališča in tako ne morejo dobiti redne
zaposlitve. Nekateri begunci, ki so prišli iz bivših republik Jugoslavije, tako ždijo v
začaranem krogu. Rdeči križ želi pomagati vsem, revnim, brezdomcem, Romom, starejšim
upokojencem z nizkim dohodkom,…«.
M. A. z Območnega združenja Rdečega križa Ljubljana definira formalno določeni prag
revščine, ki je v Sloveniji obravnavan z mejo, ko oseba ali član v družini ne dosega cenzusa,
47.000 tolarjev na mesec. To je meja za pridobitev državne denarne socialne pomoči (DSP).
Na Rdečem križu ugotavljajo, da je veliko ljudi, ki so čisto malo nad to, že tako nizko mejo
preživetja, in tako niso upravičeni do državne socialne pomoči. Uradno državna institucija
izračuna količnik, ki izkazuje prag revščine, na osnovi statističnih podatkov: število
prebivalcev na določenem območju, število brezposelnih, število starejših od 65 let in število
prejemnikov socialne pomoči. To je tako imenovani ginijev količnik.
Na rdečem križu razlikujejo pojma socialno šibki in revni preprosto. Socialno šibki so
ogroženi, vendar njihov obstoj še ni kritičen. Zares revni pa pridejo poiskat pomoč sami. M.
A. pove: »Slovenci smo narod, ki do zadnjega odlaša preden zbere toliko poguma, da si
prizna, da potrebuje pomoč in da potem pride in prosi za hrano ali obleko. Nihče ne želi
pokazati, da je reven. Ponavadi je vsem nerodno, saj so v večini ti ljudje prej živeli dobro.
Izguba službe, bolezen, vračanje premoženja,... je veliko ljudi spravila v revščino. Tako je v
Sloveniji veliko prikrite revščine«. Na Rdeči križ pridejo po pomoč res revni, s sabo morajo
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imeti napotnice od centra za socialno delo. Tudi sami Centri za socialno delo, šola ali društvo
upokojencev lahko predlaga ljudi v revščini za pakete hrane in oblačil.
Po statističnih podatkih Rdečega križa je bilo v Sloveniji v letu 2005, 51.017 prejemnikov
materialne pomoči, v Ljubljani pa 3.187. V Ljubljani je 1698 gospodinjstev v bazi RK, ki
trikrat letno prejme paket hrane in pralnega praška (10 kg hrane in 3 kg praška). Rdeči križ
deli v paketih hrano, higienske pripomočke, pralni prašek, obutev in oblačila, včasih tudi
gospodinjske in športne pripomočke, belo tehniko, vozičke, kolesa,… Dvakrat na leto
obdaruje z majhnimi darilnimi paketi starejše občane, otroke iz socialno šibkih družin Dedek
Mraz, junija pa prejmejo šolsko torbo s šolskimi potrebščinami za prihodnje leto. Približno 40
brezdomcev pride vsak petek po obrok suhe hrane (to je veliko saj se Rdeči križ nahaja daleč
iz Centra, Dolgi most), lahko se tuširajo in preoblečejo, dvakrat na leto pa zanje pripravijo
družabni dogodek (ob Božiči in za Veliko noč). Vsake toliko časa deli tudi intervencijske
zaloge države (letos mleko in moka) in v prihodnjem letu, prvič v Sloveniji, tudi
intervencijske zaloge Evropske unije.
Po opažanjih M. L. je pri revnih večkrat opazen drugačen videz hiše, npr.neometane zunanje
stene, odpadajoča fasada. Družine z zelo majhnimi dohodki si ne morejo privoščiti obnove
hiše in pač pustijo, da še bolj propada, ravno tako se dogaja v blokovski naseljih, kjer nimajo
urejene stanovanjske skupnosti in kjer ne želijo zbirati denarja za obnovo. M. L.: »V
nelegalno, na črno, zgrajenih soseskah (Rakova Jelša), ne vlagajo veliko sredstev v gradnjo in
izboljšave, ker nimajo urejenih papirjev in dovoljenja za gradnjo, zato živijo v negotovosti, da
jih nekoč nekdo izžene iz bivališča.« M. A. dodaja: »Videz zelo brezhibne in urejene ter
obnovljene hiše lahko vara. Veliko revščine je skrite za zidovi domov. Dandanes je veliko
tudi drugačne revščine, duševne. Malo je veselja, volje do življenja, vse več pa je stresa in iz
tega izhajajo depressija in psihosomatske bolezni, kar lahko privede do izgube službe in tako
posredno v vse večje pomanjkanje ali celo revščino«.
Grafikon 12: Delež prejemnikov pomoči Rdečega križa v % na število prebivalcev četrtnih
skupnosti v Ljubljani.
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Vir: Rdeči križ Ljubljana.
Tako kot pri Rdečem križu, tudi predsednik Slovenske Karitas Tone Kompare poudarja: »Ne
obstaja le materialna revščina. Danes v zahodni kulturi prevladujejo t.i duhovna in duševna
revščina: osamljenost, depresija… Glavno merilo za pomoč je stiska in ne kakšna druga
opredelitev ali lastnost človeka. Sam spremljam socialne programe in samo, če bežno
pogledam imena in priimke prejemnikov, bi lahko zelo hitro sklepal, da je med njimi kar
nekaj ljudi drugih narodnosti in verjetno tudi druge veroizpovedi. Seveda Karitas ne zbira
nobenih tovrstnih podatkov. Nobenega tudi ne sprašujemo o kakršni njegovi opredelitvi ali
pripadnosti. Edino merilo je stiska. Prostovoljci na terenu pa vedo povedati, da ravno ljudje,
ki so sicer zelo vključeni v cerkveno skupnost, težko zaprosijo za pomoč, saj se v svojem
okolju (župniji) ne želijo izpostavljat. Ponavadi je njihove stiske tudi zelo težko odkriti«.
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Karta 6: Prejemniki pomoči Rdečega križa v Mestni občini Ljubljana.

Avtor: Metka Zavolovšek
Vir: Rdeči križ Ljubljana;
Kartografska osnova: Javni informacijski sistem prostorskih podatkov
Kartografija: Metka Zavolovšek, 2006.

Slovenska Karitas je dobrodelna ustanova rimskokatoliške Cerkve na Slovenskem (1. maja
1990 jo je ustanovila Slovenska pokrajinska škofovska konferenca) in uresničuje karitativno
in socialno poslanstvo. Sodeluje pri odpravljanju posledic naravnih nesreč in katastrof doma
in po svetu ter podpira socialne projekte v tretjem svetu, upoštevajoč misijonsko razsežnost
Cerkve, sodeluje z državnimi ustanovami, ki so pristojne za socialo, pomaga proučevati in
odpravljati socialne stiske. Sodeluje s službami, karitativnimi ustanovami ter gibanji doma in
na tujem. Vizija Karitas je civilizacija ljubezni, le-ta je tam, kjer prevladujejo pravica, mir,
resnica, svoboda in solidarnost; na prvem mestu je dostojanstvo človeka; Karitas poskuša
zmanjševat socialno izključenost, diskriminacijo, nasilje, nestrpnost in revščino; spoštuje
človekove pravice; poskuša zemeljske dobrine deliti pravično med vse; za naslednje rodove
varovati zaupano naravo; želi, da bi najbolj revni in zatirani našli upanje. Karitas v mreži
pomoči sodeluje z drugimi organizacijami in ustanovami (Centri za socialno delo, Zavodom
za zaposlovanje, Zavodom za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Rdečim križem). V
sodelovanju s Skupnostjo Srečanje je Slovenska Karitas ustanovila štiri komune (Vreme,
Čadrg, Razbor in Nova Gorica) in sprejemni center v Ljubljani, kjer potekajo priprave na
vstop v skupnost. Nosečnice, matere in ženske v različnih stiskah se lahko po pomoč obrnejo
na štiri materinske domove: Škofljica, Višnja Gora, Solkan in Cesta.
Pri Karitas je večina prostovoljcev pri izvedbi in večinski delež predstavljajo lastna sredstva.
Večina dobrodelnih prispevkov je zbranih v župnijah. Letno več kot 300 milijonov tolarjev.
Večina od 4000 prostovoljcev deluje na nivoju župnij. 350 župnijskih Karitas brezplačno
uporablja cerkvene prostore za svoje delovanje. V mnogih primerih pa imajo tudi majhno
skladišče. Družinam in posameznikom, ki bivajo na ozemlju Slovenije in iz različnih vzrokov
zaidejo v materialno stisko, Karitas načeloma pomaga s hrano in osebnimi predmeti,
izjemoma tudi denarno (plačilo računov za nujne življenjske stroške, npr. elektrika, voda,
dodatno zdravstveno zavarovanje...). Pomoč se dodeli na podlagi prošnje družine ali
posameznika, predloga župnijske Karitas ali župnije, predloga državnih institucij (šole,
centrov za socialno delo) in nevladnih organizacij.
Meje revščine so po mnenju T. K. težko opredeljive. »Nekateri ljudje, ki so še sposobni za
delo, vendar zaradi slabe službe in nizkega dohodka raje ostanejo doma in prejemajo denarno
socialno pomoč in otroške dodatke«. Obstajajo objektivni kriteriji, ki opredeljujejo formalno
mejo, ko je nekdo upravičen do pomoči Karitas-a. Do enkratne pomoči je upravičena družina
ali posameznik, ki se mu je zaradi nesreče ali drugega izrednega dogodka bistveno poslabšal
materialni položaj. Do občasne pomoči je upravičena družina ali posameznik, ki sicer ne
izpolnjuje pogojev do prejemanja pomoči za daljše časovno obdobje, vendar se je zaradi
izrednih stroškov znašel v materialni stiski.
Slovenska Karitas pomaga družinam, otrokom, starejšim, bolnim in invalidom, brezdomcem,
zasvojenim ter materam in ženskam v stiski. Karitas je na vseh nivojih v letu 2004 po vsej
Sloveniji pomagala: 7977 družinam, 4013 otrokom, 17000 starejšim, 744 brezdomcem, 120
migrantskim družinam in 18 migrantom posameznikom. V celodnevni program pomoči
zasvojenim je bilo vključenih 170 mladih in v materinske domove 58 mater z otroki.
Grafikon 11: Splošni dobrodelni programi Karitas.

Vir: Karitas.
Na Zavodu za oskrbo na domu smo se pogovarjali z Blank Vilfan, ki opredeli Zavoda kot
javni zavod lokalne skupnosti, katerega podpira Mestna občina Ljubljana. Zavod je
organiziran po principu petih bivših občin. »Dejavnost je organizirana dvopartitno, 70% plača
Mestna občina, 30% pa uporabnik sam«. Osnovna dejavnost je pomoč na domu, pomoč pri
higieni, v gospodinjstvu in ohranjanje socialnih stikov. Ponujajo tudi storitev varovanje na
daljavo, s pomočjo telefonskega priključka.
Socialnovarstvena storitev pomoč na domu je namenjena starejšim od 65 let,
invalidom, kronično bolnim in duševno prizadetim. B. V. po zbranih podatkih in narejeni
analizi ugotavlja, da je 54% uporabnikov starih nad 80 let. Zajeti so vsi sloji, za uporabnike,
ki ne morejo participirati k ceni storitve, zakon predvideva dodatne olajšave pri plačilu. S tem
se približujemo normi enake dostopnosti.
Podatek o številu starejših občanov, starejših od 65 in starejših od 80 let, je za Zavod za
pomoč na domu pomemben podatek saj pripomore k načrtovanju dela v prihodnosti in po
potrebi zaposlovanju novega kadra. B. V. je analizirala rast števila starejših občanov v Mestni
občini Ljubljana, v primerjavi z ostalim prebivalstvom, v obdobju 2000-2005. Na spodnjem
grafikonu so prikazani podatki. Junija 2000 je bilo v Ljubljani 15,3% prebivalstva starejšega
od 65 let in 2,8% starejših od 80 let. Samo pet let kasneje, junija 2005, je delež starejših od 65
let že 17,5%, delež starejših od 80 let pa 3,9%. Danes je v pomoč na domu vključenih 700
uporabnikov, zaradi hitre rasti starejših pa naj bi do leta 2010 povečali število uporavnikov
kar za 100%, na 1375 uporabnikov. B. V. je povedala, da Mestna občina Ljubljana nima
predvidenega višjega proračuna za oskrbo na domu, tako da bi morala več sredstev nameniti
država. Zaradi splošnega staranja družbe v Mestni občini, pa meni, da bo v prihodnosti
potreben tudi uvoz delovne sile za oskrbo na domu. Na Zavodu za oskrbo na domu je v
Ljubljani zaposlenih 88 socialnih oskrbovalcev. Ta poklic je fizično zahteven, visoka je
obolevnost, saj je oskrbovalec velikokrat v stiku z bolnim človekom, tako da so potrebe po
mladi delovni sili v tem profilu velike.
Grafikon 12: Rast deleža ostarelih prebivalcev v Ljubljani.
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Vir: cv: Zavod za oskrbo na domu. SURS
Po mnenju B. V.je revščina zelo individualna in je težko določiti kdo je reven. Na pojmovanje
revščine pomembno vpliva subjektivno doživljanje posameznika, njegov življenjski stil in
njegove vrednote. Večina upokojencev je zelo skromnih in dajo za stanarino in stroške več
kot pol pokojnine. »Po domovih se srečujem z najrazličnejšimi ljudmi in ena upokojenka, ki
ima komaj za preživetje je bolj zadovoljna, kot pa starejša gospa, ki si danes ne more
privoščiti tujih knjig in literature, saj ji je to zelo pomembno in je bila na to navajena celo
življenje, sedaj si pa s pokojnino ne more več privoščiti«.
Število uporabnikov oskrbe na domu ves čas niha. V zadnjem letu so beležili največje število
uporabnikov v predelu bivših občin Bežigrad in Šiška, ter upad v Centru. Zavod za oskrbo na
domu želi omogočiti ljudem dostopnost do informacij, želi ozaveščati in statutih, pravicah in
možnostih posameznika do socialne pomoči, do socialnega varstvenega dodatka ter o
delovanju in povezanosti služb, ki se srečujejo na tem področju.
B. V. obiskuje območje bivše občine Moste-Polje. Štepanjsko naselje, Nove Jarše, Nove
Fužine, Zalog imajo vsak svoje značilnosti. V Novih Jaršah skoraj ni več uporabnikov, razen
v predelu, ki je bil kasneje poseljen s prenovo samskih domov; Štepanjsko naselje ima veliko
uporabnikov; v Nove Fužine bodo uporabnik šele čez nekaj let, razen tistih, ki živijo v
namensko za upokojence zgrajenih blokih. V Zalogu se že pojavi kak uporabnik.
Za območje bivše občine Moste-Polje o svojih opažanjih B. V. pove sledeče: »Sedanja četrtna
skupnost Sostro zajema predvsem nekdanje kmečko prebivalstvo, posledično so zaradi tega
dohodki, pokojnine, nizki. Kmečko prebivalstvo nima denarja za obnovo hiš, premoženje
imajo le v zemlji. Naselja, ki so bila grajena predvsem za namen solidarnostnih stanovanj,
npr. Moste in Štepanjsko naselje, so že v osnovi namenjena osebam s skromnimi prejemki, ki
imajo posledično tudi nizke pokojnine. Najpogosteje srečujem upokojence, ki prejemajo
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najnižjo pokojnino ali pokojnino z varstvenim dodatkom; sledijo tisti ki prejemajo pokojnino
do cca 150.000 tolarjev, zelo redko pa prejmejo več od tega zneska. Moste imajo izrazito
delavsko strukturo, priseljevanje pa te strukture ni bistveno izboljšalo. V zadnjem času
opažam nekaj sprememb na Kodeljevem, ki postaja bolj elitni del, saj se priseljujejo mladi
finančno močni«.
B. V. pri svojem delu opaža, da zunanji videz hiš in stanovanj ni pravi pokazatelj revščine.
Saj zaradi narave dela vstopa v domove same. Ugotavlja da: »velikokrat lepa hiša in urejena
okolica pomenita mrtvo hišo, kjer ni življenja, ni otrok«. Pravi tudi, da najbolj revni ljudje
poskrbijo, da niso opazni, da niso prepoznavni in da ne izstopajo. B. V. pravi: »Nihče ne želi
biti cankarjanski hlapec ter pokazati boja na požiralniku«.
5.4.2. OPAZOVANJE IN FOTOGRAFSKO DOKUMENTIRANJE
Terensko opazovanje socialno šibkih slojev je potekalo v mesecu maju in juniju 2006.
Terensko delo smo opravili z osebnim avtomobilom in fotografirali objekte s ceste ali z ulice.
Opazovali smo predel mesta, fotografsko pa smo dokumentirali zgolj stavbe in urejenost
njihove pripadajoče okolice.
SLIKA ŠT.1- Pokopališka ulica –Jarše

2- Pokopališka ulica –Moste

Avtor: Metka Zavolovšek
Za lokacijo terenskih ogledov nam je služila pregledna karta in delež prejemnikov pomoči
Rdečega križa. Obiskali smo predvsem območja, kjer je višji procent le-teh v primerjavi s
številom prebivalcev v četrtni skupnosti. Opazovali smo območja: Trnovo- Rakova Jelša,
Moste in Jarše-ob Železnici, za Žalami, Šiška-starejši kmečko-delavski predel ob Stari
Cerkvi, Bežigrad-Tomačevo in Dravlje-ob obvoznici.
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SLIKA ŠT 3- Ulica Vide Pregarčeve –Moste

Avtor: Metka Zavolovšek
SLIKA ŠT 5- Raičeva ulica –Bežigrad

Avtor: Metka Zavolovšek

4- Zakotnikova ulica –Moste

SLIKA ŠT 6- Verovškova ulica –Šiška

SLIKA ŠT 7- Gasilska ulica –Šiška

7- Gasilska ulica

–Šiška
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Karta 7: Geografska lokacija posnetih fotografij na terenu v Mestni občini Ljubljana.
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Avtor: Metka Zavolovšek
Kartografska osnova: Javni informacijski sistem prostorskih podatkov
Kartografija: Metka Zavolovšek, 2006.

S pomočjo terenskega dela ugotavljamo, da so socialno šibki sloji homogeno razpršeni po
celi Ljubljani, po vseh četrtnih skupnostih. Ne moremo govoriti o strnjenem območju
poselitve revnih. V ta okvir bi sodila le Rakova Jelša v četrtni skupnosti Trnovo, kjer še
vedno ni urejena infrastruktura: kanalizacija, vodovod, cestno omrežje. To naselje ima že
večinoma ulice, nimajo pa še vsi hišnih številk. Predvidevamo, da problem črne gradnje z
Mestno občino Ljubljana še ni urejen.
Na več opazovanih lokacijah opažamo manjšo urejenost stavb, hiš in blokov, ki so
neposredno ob ulicah in najbolj prometnih cestah. Bivanjsko okolje ni privlačno zaradi
večjega hrupa in obkroženosti z asfaltom. Te lokacije večinoma nimajo pripadajočih zelenic,
otroških igrišč ter niso v neposredni bližini večjih sklenjenih naravnih površin.
V zadnjih letih so uredili v Rakovi Jelši novo postajališče in tako omogočili lažji dostop do
javnega mestnega prometa. Tudi v Tomačevem imajo prebivalci daljši dostop do obračališča
avtobusne postaje.V obiskanih lokacijah je malo osebnega in javnega prometa. To so
bivanjska spalna naselja, kjer ni večjih zaposlitvenih, trgovskih in drugih središč. Zato te
lokacije tudi tržno stagnirajo in niso privlačne za investitorje.
Opazovane lokacije so nepozornemu obiskovalcu prikrite, saj so obrnjene stran od glavnih
ulic. Prebivalci nimajo sredstev za obnovo hiše in okolice, ali pa nimajo urejenega lastništva
in ne želijo obnavljati. Mestna občina pa ne vlaga dovolj v ta degradirana območja.
FOTOGRAFIJA ŠT. 13- Pot na Rakovo Jelšo –Trnovo

Avtor: Metka Zavolovšek

6. ZAKLJUČEK
S pomočjo statističnih in drugih kazalnikov smo analizirali razlike v razvitosti slovenskih
regij, občin in Mestne občine Ljubljana in ugotovili, da lahko potrdimo hipotezo, da socialno
šibki sloji v Sloveniji obstajajo. Homogeno so razpršeni po vsej Sloveniji, z analizo podatkov
pa smo ugotovili, da lahko govorimo o bolj razviti Zahodni in manj razviti Vzhodni Sloveniji.
Pojavlja se odprto vprašanje kako odkriti revne sloje? Poskušali smo jih definirati z
objektivnimi podatki, vendar je med uradno ekonomsko določeno revščino in subjektivnim
dojemanjem revščine je velik odklon. Poleg tega, je zelo težko prepoznati socialno šibke v
okolju, saj le-ti ne želijo pokazati pomanjkanja in ga prikrivajo.
Prav zaradi tega, ker socialno šibki v okolju niso neposredno prepoznavni, segregacija v
Mestni občini Ljubljana ni vizualno očitna Nekatere geografske podatke smo analizirali po
četrtnih skupnostih, ugotovili smo, da je problem revščine prisoten, vendar rezultati pokažejo
le na homogeno razpršenost socialno šibkih slojev. Tam kjer je večja gostota poseljenosti, je
tudi večja zgostitev socialno ogroženih prebivalcev, kar je razvidno s karte številka 6, ki
prikazuje razpršenost prejemnikov pomoči Rdečega križa v Ljubljani.
Socialno šibkih slojev se ne da prostorsko določiti zgolj s statističnimi indikatorji. Geografija
je v pomoč pri proučevanem problemu, saj ponudi njej lastno raziskovalno metodo, terensko
delo, ki smo se je poslužili v pričujoči diplomski nalogi. S kombinacijo statističnih
indikatorjev in virov pridobljenih v socialnih in humanitarnih službah smo odšli na teren in
preverili zanesljivost in resničnost obstoja socialno šibkih in njihove družbeno prostorke
učinke.
Geografija kot veda pripomore k reševanju problema socialno šibkih slojev, saj se njena
funkcionalna vloga pri reševanju problematike socialno šibkih nanaša predvsem na ureditve,
ki omogočajo socialni in gospodarski razvoj prebivalcev in družbene skupnosti, primerno
gostoto zazidanosti, infrastrukturno in komunalno opremljenost in ureditve, ki omogočajo
zadovoljevanje temeljnih človekovih potreb.
Ljubljana se nahaja na pomembni razvojni prelomnici. Vsi regionalni akterji bodo morali v
bližnji prihodnosti preseči nasprotja in premagati medsebojno nezaupanje, saj se bodo lahko
le na ta način izvajali načrtovani razvojni programi, s katerimi se bo lahko ustrezno
odgovorilo na številne gospodarske, socialne, prostorske in okoljske probleme v občini.
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