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1 Uvod 

 

Osnovni namen naloge Socialni položaj v Sloveniji je redno letno spremljanje socialne situacije (z uporabo 

različnih metod in podatkov) in zgodnje opozarjanje na potencialno zaostrovanje socialne problematike v 

določenih populacijskih skupinah in kategorijah. V nalogi poskušamo povezati informacije o okoliščinah, 

politikah in ukrepih, ki vplivajo na socialni položaj ljudi, s podatki o različnih vidikih socialnega položaja 

posameznikov in družin, pri čemer se naslanjamo tako na statistične podatke in na podatke o transferjih iz 

javnih sredstev, kot na informacije, pridobljene z metodo fokusne skupine, ter na informacije pridobljene z 

individualnimi intervjuji. 

Prvo poročilo Socialni položaj v Sloveniji je Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo (v nadaljevanju 

IRSSV) izdelal konec leta 2014, nanašalo pa se je na obdobje 2013 – 2014. Poročilo je naročnik (Ministrstvo 

za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti – v nadaljevanju MDDSZ) predložil v predstavitev in 

obravnavo na dveh odborih Državnega zbora (Odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide ter Odbor 

za izobraževanje, znanost, šport in mladino), obravnavala ga je tudi Komisija Državnega sveta za socialno 

varstvo, delo, zdravstvo in invalide. Objavljeno je tako na spletni strani MDDSZ kot na spletni strani IRSSV1 in 

je bilo deležno precejšnjega zanimanja medijev in strokovne javnosti. 

Tudi v letu 2015 preučevanje socialnega položaja predstavlja redno nalogo v okviru letnega načrta dela IRSSV 

po pogodbi z MDDSZ. Medtem ko je bil v letu 2014 fokus (posebno poglavje) na položaju družin in otrok, je v 

letošnjem poročilu položaj družin in otrok integriran v besedilo poročila v vseh delih, kjer so te informacije 

relevantne. Fokus naloge v letu 2015 je na načinih oz. strategijah soočanja posameznikov in družin z nizkimi 

razpoložljivimi dohodki (strategijah preživetja). Fokusno poglavje se tako osredotoča na identificiranje 

prepletajočih se elementov slabega socialnega položaja posameznikov in družin, na vprašanje, kako živijo 

ljudje z nizkimi razpoložljivimi dohodki, kakšne so njihove socialne mreže (kdo jim pomaga in na kakšen način, 

komu pomagajo oni) ter kakšne so njihove izkušnje z javnimi institucijami in nevladnimi organizacijami, ki 

nudijo pomoč, in kakšno je njihovo videnje svoje socialne situacije in možnosti za izhod iz nje. Proučevanje 

strategij soočanja z nizkimi dohodki ter izkušenj in ocen ljudi, ki so v slabi socialni situaciji, ni pomembno le z 

vidika uvida v življenjske stiske ljudi in identificiranja ter razumevanja delujočih preživetvenih strategij, ampak 

je pomembno tudi z vidika kreiranja politik in ukrepov, za katere se je že pogosto izkazalo, da so svoj 

deklarirani cilj zgrešili prav zaradi nerazumevanja tega, kako ljudje v socialni stiski dejansko delujejo in kaj 

potrebujejo. 

Pričujoče končno poročilo naloge Socialni položaj v Sloveniji 2014 – 2015 je tako vsebinsko razdeljeno v dva, 

med seboj povezana sklopa: celovito poročilo o socialnem položaju v Sloveniji v letih 2014 in 2015 in daljše 

fokusno poglavje o strategijah soočanja posameznikov in družin z nizkimi dohodki (strategijah preživetja). 

Sicer poročilo sestavlja sedem poglavij. Po uvodu in poglavju o konceptualni umestitvi naloge in 

metodološkem pristopu, sledi (tretje) poglavje s kratkim pregledom ključnih okoliščin in ukrepov, ki vplivajo 

na socialni položaj ljudi (makroekonomske razmere, trg dela, izdatki za socialno zaščito, brezposelnost in 

ukrepi aktivne politike zaposlovanja, ukrepi socialne politike). Četrto poglavje z različnih vidikov zajame in 

prikaže socialni položaj posameznikov in družin (podatki o življenjski ravni, podatki o gibanju transferov iz 

javnih sredstev, odvisnih od materialnega položaja ljudi). Peto poglavje predstavi mnenja in ocene 

                                                           
1 
http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/sociala/Socialni_polozaj_Koncno_po
rocilo__dopolnjeno-februar15_.pdf 
http://www.irssv.si/upload2/Koncno%20porocilo%20(dopolnjeno-februar15).pdf 
 

http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/sociala/Socialni_polozaj_Koncno_porocilo__dopolnjeno-februar15_.pdf
http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/sociala/Socialni_polozaj_Koncno_porocilo__dopolnjeno-februar15_.pdf
http://www.irssv.si/upload2/Koncno%20porocilo%20(dopolnjeno-februar15).pdf


7 

 

humanitarnih organizacij in CSD glede socialne situacije njihovih uporabnikov in njihovih strategij preživetja. 

Šesto poglavje predstavlja fokus letošnjega poročila, torej strategije soočanja (preživetja) ljudi z nizkim 

razpoložljivim dohodkom (strukturirana analiza intervjujev oseb iz treh ciljnih skupin: osebe, katerih glavni 

vir dohodka gospodinjstva so socialni transferi, osebe, ki delajo v negotovih in slabo plačanih zaposlitvah in 

samozaposlitvah, ter upokojenci z nizkimi pokojninami). Sedmo poglavje je sestavljeno iz ključnih ugotovitev 

poročila in priporočil za odločevalce o politikah. Poročilu sta dodani dve prilogi: v prvi je vabilo na razpravo v 

fokusni skupini (za CSD in humanitarne organizacije) in okvirna vprašanja za razpravo, v drugi pa seznam 

intervjujev, ki smo jih uporabili za analizo v šestem (fokusnem) poglavju, in okvirna vprašanja za izvedene pol-

stukturirane intervjuje.   
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2 Konceptualna umestitev in metodološki pristop 

 

2.1 Konceptualna zasnova  

Konceptualna zasnova naloge in definicija socialnega položaja ostajata taki kot v Poročilu o socialnem 

položaju v Sloveniji 2013 – 2014. Pojem socialni položaj razumemo kot relativni položaj posameznikov in 

družin v socialnem prostoru Slovenije. Določajo ga tako materialni (dohodkovni položaj, zaposlitev, življenjski 

standard, materialna blaginja) kot nematerialni vidiki in elementi (izobrazba, zdravje, prosti čas, socialni stiki, 

ipd.). V nalogi se bolj osredotočamo na materialne vidike socialnega položaja, saj so (poleg dejstva, da so za 

njih na voljo statistični in drugi makro podatki) to vidiki, ki jih najpogosteje naslavlja socialna politika. Vendar 

predvsem v fokusnem poglavju (šesto poglavje) celovito zajamemo tudi nematerialne vidike socialnega 

položaja ljudi (skozi individualne intervjuje). 

Socialni položaj posameznikov in družin opazujemo v kontekstu socialnih neenakosti v družbi, še posebej 

neenakosti v kvaliteti življenja ljudi, osredotočamo pa se predvsem na položaj skupin prebivalstva, katerih 

materialni (dohodkovni) položaj je slab. 

Osnovni namen naloge Socialni položaj v Sloveniji 2014 – 2015 ostaja pripraviti celovit in kompleksen pregled 

sprememb socialne situacije v Sloveniji v zadnjem letu in pol ter vpliva različnih dejavnikov na spremembe 

socialnega položaja posameznikov in družin. Gre za spremljanje socialnega položaja na način, da se poveže 

kvalitativne in kvantitativne podatke in informacije na makro, mezzo in mikro nivoju, na osnovi česar je 

možno podati bolj celovit pregled socialnega dogajanja in opozoriti na spremembe, ki se morda v makro 

statističnih podatkih še ne odražajo (ker so le-ti na voljo s časovnim zamikom in/ali ker se kažejo le pri 

določenih populacijskih kategorijah oz. skupinah), jih pa zaznavajo institucije in organizacije, ki delajo z ljudmi 

v stiski (tako tiste v javnem sektorju kot nevladne organizacije) ali o njih poročajo ljudje sami. 

Letošnje poročilo o socialnem položaju v Sloveniji je drugo po vrsti in se nanaša na obdobje od jeseni 2014 

do jeseni 2015 oz. v nekaterih delih pokriva celotno leto 2015 (predvsem v razdelku 4.3, pri analizi podatkov 

o prejemnikih in upravičencih pravic iz javnih sredstev, odvisnih od njihovega materialnega položaja). Prikazi 

statističnih podatkov v tabelah se sicer večinoma nanašajo na obdobje od leta 2008 naprej, ker je 

interpretacijo sprememb v letih 2014 in 2015 smiselno umestiti v širšo sliko gibanj in trendov, vendar je 

poudarek v celotnem poročilu na interpretaciji sprememb v zadnjem letu in pol oz. v zadnjih dveh letih. 

Položaj družin in otrok ni več obdelan v posebnem poglavju (kot je bilo to v poročilu Socialni položaj v Sloveniji 

2013 – 2014), ampak so informacije in podatki o družinah in otrocih integrirani v poročilo pri različnih 

poglavjih in so sestavni del celotnega poročila.  

Poudarek letošnjega poročila o socialnem položaju v Sloveniji (posebno fokusno poglavje) je na preživetvenih 

strategijah ljudi (posameznikov in družin), ki živijo z nizkim ali zelo nizkim razpoložljivim dohodkom, ki je pod 

pragom revščine ali le malo nad njim. Strategije soočanja oz. strategije preživetja so vedenjski odzivi in vzorci 

ter različna delovanja posameznikov in družin, s katerimi se odzovejo na pomanjkanje razpoložljivega 

dohodka za zagotavljanje nujnih osnovnih življenjskih dobrin in za ohranjanje osnovnega življenjskega 

standarda. Za potrebe analize smo strategije soočanja z nizkim razpoložljivim dohodkom oz. strategije 

preživetja v grobem vnaprej razdelili po dveh dimenzijah, in sicer glede na časovno usmerjenost in glede na 

usmerjenost navzven (k povečanju virov gospodinjstva) ali navznoter (k ekonomiziranju z razpoložljivimi viri 

gospodinjstva). Pri dimenziji časovne usmerjenosti strategij ločimo strategije usmerjene na reševanje 

trenutnih, vsakodnevnih oz. vsakomesečnih situacij preživetja in strategije usmerjene v izboljšanje položaja 

osebe ali družine v prihodnosti. Pri dimenziji usmerjenosti navzven ali navznoter pa ločimo aktivne strategije, 
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usmerjene k povečanju virov gospodinjstva in pasivne strategije, usmerjene k ekonomiziranju z obstoječimi 

viri (odrekanje, varčevanje, skromnost…), temu pa smo dodali še tretji element, in sicer iskanje pomoči v 

okviru neformalnih omrežij. Kot se je izkazalo v analizi, imajo nekatere preživetvene strategije lahko hkrati 

več značilnosti (npr. reševanje trenutne situacije in hkrati 'investicija' v prihodnost), pa tudi ločevanje med 

aktivnimi in pasivnimi strategijami je pogosto le stvar zornega kota opazovanja (tako, na primer, iskanje 

pomoči pri humanitarnih organizacijah obravnavamo kot aktivno strategijo, ker vodi v povečanje virov 

gospodinjstva in ker zahteva dodaten angažma in vzpostavljanje stikov, čeprav bi jo z vidika trajnosti in z 

vidika usmerjenosti v ponovno integracijo na trg dela lahko šteli tudi kot pasivno strategijo). Vsekakor analiza 

kaže, da je veliko strategij možno označiti le kot 'mešane strategije'.  

Z intervjuji smo se v fokusnem poglavju posebej osredotočili na tri kategorije, ki so v ranljivih situacijah, in 

sicer: (1) posamezniki oz. družine, katerih prevladujoči vir dohodka so socialni transferji (otroški dodatki, 

denarna socialna pomoč, izredna denarna socialna pomoč, različne subvencije); (2) posamezniki (in njihove 

družine), ki opravljajo negotova in slabo plačana dela in zaposlitve (zaposleni za polovični delovni čas ali še 

manj, samostojni podjetniki z nizkim, negotovim ali periodičnim dohodkom) ali so zaposleni za minimalno 

plačo; in (3) (mlajši) upokojenci z nizko pokojnino. Gre za tri populacijske kategorije, ki jim je skupen nizek (ali 

negotov) razpoložljiv dohodek in za katere statistični podatki o stopnji tveganja revščine kažejo, da je njihovo 

tveganje za revščino precej večje kot je v celotni populaciji. Seveda se opazovane tri populacijske kategorije 

med seboj razlikujejo po elementih in okoliščinah ranljivosti, po delovni aktivnosti in po življenjskem ciklu. 

Znotraj vsake skupine pa najpomembnejšo razliko predstavlja družinska situacija (partner, število otrok, ki 

živijo v gospodinjstvu) in delovni status partnerja (če oseba živi s partnerjem). Hkrati gre za tri populacijske 

kategorije, ki jih socialna politika s svojimi ukrepi naslavlja različno oz. so različno pogosto ciljna skupina 

pravic, ukrepov in programov (tudi kot posledica dejstva, da pri nekaterih razpoložljivi dohodek v 

gospodinjstvu nekoliko presega meje za dodelitev različnih socialnih pravic in subvencij).  

Analizo informacij, ki smo jih pridobili iz intervjujev s posamezniki iz vseh treh skupin, osredotočamo na štiri 

tematike, in sicer na (1) ključne determinante sedanjega položaja oseb in družin; (2) načine, kako se njihov 

slab materialni položaj kaže (prenaša) na različnih področjih življenja; (3) strategije soočanja z nizkimi dohodki 

oz. strategije preživetja, vključno s socialnimi omrežji; in (4) izkušnje z različnimi institucijami in nevladnimi 

organizacijami. Glede determinant sedanjega slabega materialnega položaja oseb in družin velja poudariti, 

da gre pravzaprav za identificiranje prepletajočih se elementov, situacij in okoliščin, ki so povezani z nizkim 

razpoložljivim dohodkom (revščino) in da je pogosto težko ločiti med elementi in okoliščinami, ki lahko 

delujejo kot sprožilci dohodkovne revščine, in elementi in situacijami, ki so posledica življenja v revščini (npr. 

alkoholizem, nasilje v družini, specifične življenjske odločitve, bolezni, duševna stanja…) oziroma se določeni 

elementi, situacije in okoliščine v življenju ljudi lahko pojavljajo enkrat kot sprožilci in drugič kot posledice 

življenja v revščini ali pa oboje.  

Letošnji poudarek poročila o socialnem položaju v Sloveniji na strategijah soočanja posameznikov in družin z 

nizkim razpoložljivim dohodkom oz. na preživetvenih strategijah je relevanten tako v analitičnem 

(sociološkem) smislu kot za socialno politiko. V analitičnem smislu je pomembno razjasniti, kaj pomeni danes 

v Sloveniji živeti v revščini oz. z nizkimi dohodki ter v socialni negotovosti, kaj vse se na to veže in kako se 

posamezniki in družine s temi situacijami soočajo, kakšne strategije preživetja in kompenzacijske mehanizme 

razvijejo, kakšne socialne realnosti se razvijajo. Osredotočenje na mikro nivo in na subjektivne informacije in 

ocene oseb, ki živijo v revščini ali na njenem robu, je tudi sicer pomemben vidik proučevanja revščine in 

socialne izključenosti, saj s tem 'damo glas' ljudem, ki so v težavnem položaju in ranljivih situacijah, da o njih 

oz. o svoji izkušnji in strategijah govorijo sami. Prav zato v fokusnem poglavju ob analizi tudi navajamo številne 

citate iz intervjujev, kateri pravzaprav govorijo sami zase.  



10 

 

Z vidika socialne politike se s to tematiko lotevamo 'sive cone' dejanskega življenja, vedenjskih reakcij in 

odzivov ljudi, ki so za politike (ukrepe in programe) običajno 'nevidni' saj pri načrtovanju ukrepov izhajajo 

predvsem iz statistik in administrativnih podatkov. Deklarirani cilji ukrepov in programov namreč pogosto le 

delno dosežejo svoj namen ali ga celo povsem zgrešijo prav zaradi spregledanih vrednot, prepričanj, 

pričakovanj in vedenjskih odzivov ljudi, ki jih ciljajo. Tudi na področju socialne politike imamo v zadnjih letih 

kar nekaj primerov takih ukrepov, od sistemske ureditve določenih pravic (npr. pravica do varstvenega 

dodatka in 'množično' odrekanje starejših tej pravici), do programov za ponovno vrnitev na trg dela (npr. 

program Zavoda RS za zaposlovanje 'Spodbujanje neaktivnih oseb, ki so dalj časa oddaljene od trga dela, za 

njihovo vrnitev oz. ponovni vstop na trg dela s poglobljeno individualno in skupinsko obravnavo', ki ni prinesel 

pričakovanih rezultatov) in ukrepov za olajšanje položaja socialno najšibkejšim (relativno majhen odziv na 

ukrep odpisa dolgov).  

Da je proučevanje individualnih odzivov, strategij soočanja s slabo socialno situacijo in strategij preživetja 

pomembno, kaže tudi študija Evropske komisije (v nadaljevanju EK) z naslovom Soočanje s krizo, Strategije 

soočanja brezposelnih oseb v Evropi (EC 2014a). Študija temelji na kvantitativnih podatkih, pridobljenih z 

intervjuji z dolgotrajno brezposelnimi v sedmih evropskih državah (Francija, Nemčija, Španija, Portugalska, 

Grčija, Romunija in Irska) in se osredotoča na vprašanja, v kolikšni meri brezposelnost v obdobju ekonomske 

krize vodi v siromašenje in izključevanje na različnih življenjskih področjih in koliko se pri brezposelnih in 

njihovih družinah vzpostavijo drugi kompenzacijski mehanizmi in se oblikujejo nove strategije spopadanja s 

pomanjkanjem razpoložljivega dohodka. Raziskovalce je zanimalo tudi, ali (dolgotrajno) brezposelni ohranijo 

zaupanje v pomembne institucije in se obračajo na njih po pomoč. V študiji tako ni šlo le za ugotavljanje, kako 

se spreminjajo življenjski pogoji dolgotrajno brezposelnih in njihovih družin v času krize, ampak tudi za oceno 

virov, ki so posameznikom in družinam v različnih evropskih državah na voljo v ekonomskem, socialnem in 

institucionalnem okolju vsake države. Ugotovitve študije kažejo, da je vrstni red odrekanja (deprivacije) v 

vseh opazovanih državah podoben: brezposelni in njihovi družinski člani se ob pomanjkanju razpoložljivega 

dohodka najprej odpovedo vsem nenujnim izdatkom (počitnice, kosila in večerje v restavracijah, plačljive 

prostočasovne aktivnosti, zabava in podobno). Nadaljuje se z varčevanjem pri nakupu obleke in tudi hrane in 

drugih nujnih dobrin. Z velikim trudom plačujejo osnovne mesečne račune in se trudijo izogniti zadolževanju. 

Če so načini varčevanja brezposelnih in njihovih družin v različnih državah podobni, pa študija kaže, da 

institucionalne in kulturne razlike med državami precej vplivajo na to katere kompenzacijske mehanizme in 

strategije spopadanja s pomanjkanjem razpoložljivega dohodka uporabljajo brezposelni in njihove družine. 

Že sistem zavarovanja za primer brezposelnosti in pravice, ki jih imajo brezposelni, se med državami precej 

razlikujejo. Pomembno se razlikujejo tudi norme in pričakovanja v državah, npr. glede družinskih vezi in 

pomoči, ki jo lahko brezposelni pričakujejo od svoje izvorne družine, odnosa do sive ekonomije in podobno. 

Tako so intervjuvanci v Nemčiji in v Franciji izražali nelagodje in osramočenost, če so se znašli v situaciji, ko 

so za pomoč morali prositi svoje starše ali druge sorodnike oz. so se skušali temu izogniti. Na drugi strani za 

brezposelne v Španiji, na Portugalskem in v Grčiji širša družina in sorodniške vezi predstavljajo prvo in 

avtomatsko izbiro za pomoč; številni so se celo spet vrnili stanovat skupaj s starši in/ali živijo od njihove 

pokojnine ali invalidnine. Medtem, ko je siva ekonomija v državah južne Evrope pogosta in so brezposelni o 

delu na črno govorili brez težav, je percepcija dela na črno v centralni in severni Evropi bolj negativna in so 

bili intervjuvanci pri njegovem omenjanju zelo previdni, saj bi odkritje, da brezposelna oseba išče delo na 

črno ali celo dela na črno, lahko vodilo v sankcije izgube nadomestila ali druge oblike socialne pomoči. 

Brezposelni v vseh opazovanih državah so precej razočarani nad javnimi institucijami in njihovo pomočjo; 

največja izguba zaupanja pa se kaže v južnoevropskih državah, kjer se razočaranje povezuje s predstavo o 

vsesplošno prisotni korupciji in moči zasebnih interesov nad javnim interesom. 
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2.2 Metodološki pristop 

 

V nalogi uporabljamo kombinacijo kvantitativnih in kvalitativnih metod raziskovanja. 

Kvantitativni vidik preučevanja obsega sekundarno analizo statističnih podatkov in različnih kazalnikov ter 

podatkov o prejemnikih in upravičencih do različnih pravic iz javnih sredstev, katera so odvisna od 

materialnega položaja posameznika oz. družine, pri čemer je posebna pozornost namenjena časovni 

primerjavi (gibanja in trendi) in mednarodni primerjavi podatkov (kjer je ta mogoča). 

Na podlagi zaprosila smo od MDDSZ v prvi polovici septembra 2015 pridobili nabor podatkov o prejemnikih 

in upravičencih do javnih sredstev po Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ter njihovo strukturo 

(iz podatkovne zbirke ISCSD2). Podatki se nanašajo na pravice denarne socialne pomoči (redna, izredna, 

trajna), otroškega dodatka, varstvenega dodatka in na subvencijo vrtca. Pridobili smo podatke za obdobje od 

septembra 2014 do julija 2015 ti podatki so v poročilu obravnavani v kontekstu gibanj števila prejemnikov in 

upravičencev posamezne pravice in njihove strukture od sredine leta 2012 naprej. Na podlagi zaprosila v 

začetku decembra 2015, smo od MDDSZ v januarju 2016 pridobili še podatke za obdobje od avgusta 2015 do 

decembra 2015 in s temi podatki dopolnili končno poročilo pri nalogi. 

Kvalitativni del uporabljenih metod je v letošnjem letu razširjen. Zajema izvedbo skupne fokusne skupine s 

predstavniki strokovnih delavcev centrov za socialno delo (v nadaljevanju CSD) in predstavniki nevladnih oz. 

humanitarnih organizacij, ki delujejo na terenu in imajo neposreden uvid v stiske posameznikov in družin, ter 

izvedbo in analizo polstrukturiranih intervjujev s posamezniki, ki živijo z nizkim razpoložljivim dohodkom. 

Fokusna skupina je bila izvedena v začetku novembra 2015 v prostorih IRSSV, na njej pa so sodelovale 

predstavnice CSD Pesnica, Rdečega križa Slovenije (v nadaljevanju RKS), Škofijske Karitas Ljubljana – v 

nadaljevanju ŠK Ljubljana), Zveze prijateljev mladine Slovenije (v nadaljevanju ZPMS) in Zveze društev 

upokojencev Slovenije (v nadaljevanju ZDUS).2 Predstavnica Slovenske Filantropije se fokusne skupine zaradi 

nujne zadržanosti (begunska kriza) ni mogla udeležiti. Okvirna vprašanja za razpravo na fokusni skupini so 

bila razdeljena v dva dela, en del vprašanj je bil splošen in se je nanašal na socialno situacijo uporabnikov v 

zadnjem letu in pol (ali je opaziti kakšen vpliv izboljšane makroekonomske situacije in situacije na trgu dela 

na socialni položaj uporabnikov; ali se pojavljajo kakšne nove ranljive skupine; ocena ukrepov socialne 

politike; kaj bi njihovi uporabniki najbolj potrebovali za izboljšanje svojega socialnega položaja), drugi del pa 

je bil bolj vezan na fokus letošnje naloge, torej na strategije preživetja oseb in družin z nizkimi dohodki (kako 

oni vidijo strategije preživetja svojih uporabnikov, kako vidijo njihova socialna omrežja, koliko opore dobijo). 

Vabilo za fokusno skupino in okvirna vprašanja za razpravo so v Prilogi 1. 

Analizo v fokusnem poglavju temeljimo na polstrukturiranih intervjujih z osebami, ki živijo z nizkim ali zelo 

nizkim razpoložljivim dohodkom, ki je pod mejo tveganja revščine ali le malo nad njo. Z intervjuji smo se 

osredotočili na tri kategorije oseb, ki so v ranljivih situacijah (na katere opozarjajo tako statistični podatki o 

življenjski ravni kot humanitarne organizacije, ki delajo z ljudmi v materialni stiski): 

- posamezniki oz. družine, katerih prevladujoči vir dohodka so socialni transferji (otroški dodatki, 

denarna socialna pomoč, izredna denarna socialna pomoč, različne subvencije);  

- posamezniki (in njihove družine), ki opravljajo negotova in netrajna dela in zaposlitve (zaposleni za 

polovični delovni čas ali še manj), samostojni podjetniki z nizkim, negotovim ali periodičnim 

dohodkom ali so zaposleni za minimalno plačo;  

                                                           
2 Gospa Breda Krašna iz ZPMS, gospa Rožca Šonc iz ZDUS, gospa Mateja Lamovšek iz RKS, gospa Marjana Sedak iz CSD 
Pesnica in gospa Alenka Petek iz ŠK Ljubljana.  
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- upokojenci z nizko pokojnino (zajeli smo predvsem mlajše upokojence). 

Ker gre za kategorije, ki se med seboj razlikujejo po okoliščinah ranljivosti ali po življenjskem ciklu, smo želeli 

ugotoviti, v kolikšni meri se razlikujejo tudi njihove strategije preživetja oz. soočanja z nizkim razpoložljivim 

dohodkom in kateri tip strategij pri vsaki od treh kategorij prevladuje.  

Analizo v fokusnem poglavju temeljimo na dvajsetih intervjujih z osebami iz zgoraj opisanih kategorij (šest 

oseb, pri katerih so edini oz. prevladujoči vir dohodka v gospodinjstvu socialni transferji; osem oseb, ki so 

zaposlene za polovični delovni čas ali manj ali so zaposlene za minimalno plačo ali so samostojni podjetniki z 

nizkim prihodkom; in šest3 upokojenih oseb z nizko pokojnino). Seznam intervjujev, ki smo jih uporabili za 

analizo, je v Prilogi 2, prav tako kot okvirna vprašanja za polstrukturirane intervjuje. Vprašanja intervjujev se 

nanašajo na situacijo in strategije intervjuvane osebe in njene osnovne družine (glede na to, v kakšnem 

gospodinjstvu oseba živi).  

Od dvajsetih intervjujev, na katerih temelji analiza v fokusnem poglavju, so bili štirje opravljeni v okviru 

raziskave 'Družine v ekonomski krizi: mapiranje policy odzivov v petih državah članicah EU'.4 Ti štirje intervjuji 

(prepisi) so bili za potrebe naloge Socialni položaj v Sloveniji na novo analizirani, neodvisno od njihove 

uporabe v študiji, v okviru katere so bili narejeni. Poleg tega je šest od dvajsetih intervjujev uporabljenih 

hkrati tudi v nalogi 'Revščina in socialna izključenost med družinami z otroki: materialni in nematerialni obraz 

revščine'.5 Teh šest intervjujev je bilo za potrebe vsake naloge analiziranih posebej, neodvisno od njihove 

uporabe v drugi nalogi. Kateri štirje intervjuji so bili opravljeni v okviru raziskave Družine v ekonomski krizi in 

katerih šest intervjujev je hkrati uporabljenih tudi v nalogi Revščina in socialna izključenost med družinami z 

otroki, je označeno v Prilogi 2. Deset intervjujev je bilo opravljenih samo za potrebe naloge Socialni položaj v 

Sloveniji.  

Štirje intervjuji (iz raziskave Družine v ekonomski krizi) so bili opravljeni v novembru in decembru 2014, ostali 

intervjuji pa postopno skozi celotno leto 2015. Intervjuvancem smo zagotovili anonimnost, zato so imena 

oseb spremenjena, vsa ostala dejstva pa so resnična. Arhiv vseh intervjujev v obliki zvočnega zapisa in pri 

večini tudi prepisa intervjuja hrani IRSSV. 

Do oseb, s katerimi smo opravili intervjuje, smo prišli na različne načine: s pomočjo oz. s posredovanjem 

nevladnih in humanitarnih organizacij, centrov za socialno delo in delno tudi ZDUS. Ob tem je nujno omeniti, 

da način, kako smo prišli do kontaktov z intervjuvanimi osebami, delno lahko vpliva na ugotovitve o njihovih 

strategijah preživetja, prav tako na ugotovitve lahko vplivajo specifične situacije in značilnosti intervjuvanih 

oseb. Temu se v intervjujih ni mogoče izogniti, saj ne gre za 'statistično značilne' predstavnike določene 

kategorije. Zato na začetku analize intervjujev za vsako kategorijo posebej (poglavje 6) navajamo ključne 

značilnost vseh intervjuvanih oseb (spol, starost, aktivnostni status, sestava gospodinjstva, kraj bivanja, 

stanovanjski položaj in glavni vir dohodka). 

 

 

                                                           
3 En intervju je bil opravljen z obema partnerjema (zakoncema), od katerih je eden upokojen z nizko pokojnino, drugi pa 
invalid 3. kategorije z nadomestilom ZPIZ in delno brezposeln. Ta 'skupinski' intervju štejemo kot en intervju, vendar v 
besedilu navajamo izjave tako enega kot drugega zakonca. Glej Prilogo 2, intervju številka INT_19.  
4 Eurofound (2015): Families in the economic crisis: Changes in policy measures in the EU. Publications Office of the 
European Union, Luxembourg. Za Slovenijo je raziskavo izvajal IRSSV (financiral pa Eurofound), Rakar (2015). 
5 Narat idr. 2015. Gre za redno nalogo iz Programa dela in razvoja IRSSV za leto 2015, za potrebe MDDSZ, Direktorata za 
družino. 
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3 Okoliščine, politike in ukrepi, ki vplivajo na socialni položaj ljudi 

 

3.1 Makroekonomske razmere, demografska gibanja in gibanja na trgu dela  

 

Po pet let trajajočem močnem poslabšanju gospodarske situacije v obdobju krize, ki se je jasno odrazila v 

negativni rasti bruto družbenega proizvoda (v nadaljevanju BDP),6 in je imela za posledico poglabljanje 

razvojnega zaostanka Slovenije za povprečjem Evropske Unije (v nadaljevanju EU), je v letu 2014 

gospodarstvo začelo okrevati. Rast BDP v letu 2014 je bila 2,6 odstotna, kar je prvič od začetka krize višja 

gospodarska rast kot v povprečju EU (UMAR 2015a). UMAR (ibid.) tako gospodarsko rast v letu 2014 

pojasnjuje predvsem z oživljanjem gospodarske aktivnosti v mednarodnem okolju (posledično rast 

slovenskega izvoza), znatno višjimi državnimi naložbami in izboljševanjem konkurenčnosti, ugodno pa je, po 

oceni UMAR, deloval tudi napredek pri reformah v zadnjih letih (pokojninski sistem in trg dela) ter začetek 

sanacije bančnega sistema, prestrukturiranja in privatizacije podjetij.  

Glavna dejavnika gospodarske rasti v letu 2014 sta bila rast izvoza (povezana z gospodarsko rastjo in ugodnimi 

razmerami v državah, ki so tradicionalne trgovske partnerice Slovenije) skupaj s sorazmerno močno domačo 

proizvodno aktivnostjo, in postopno okrevanje zasebne potrošnje (povezane z ugodnejšimi razmerami na 

trgu dela pa tudi s postopnim večjim trošenjem). Dodaten zagon rasti BDP tako v letu 2014 kot v letu 2015 

so dale tudi javne investicije v infrastrukturne projekte, sofinancirane s strani strukturnih skladov EU (EC 

2015a). 

V prvi polovici leta 2015 se je okrevanje gospodarstva nadaljevalo. UMAR v Jesenski napovedi 2015 (2015b) 

ugotavlja, da je v letu 2015 okrepljena rast tujega povpraševanja in se nadaljuje izboljšanje cenovne in 

stroškovne konkurenčnosti, zaradi česar je bila v prvi polovici leta zabeležena visoka realna rast izvoza in 

dodane vrednosti v predelovalnih dejavnostih. Izboljšanje splošne gospodarske klime in razmer na trgu dela 

je ugodno vplivalo na rast zaupanja potrošnikov in spodbudilo rast zasebne potrošnje. Krepijo se tako 

investicije kot zasebna potrošnja. Ugodna so bila gibanja v večini tržnih storitvenih dejavnosti, še posebej v 

turizmu (povečano število tujih turistov) in v gostinstvu. Za leto 2015 tako UMAR napoveduje porast BDP za 

2,7 % (EK pa porast za 2,6 % - EC 2015a). Ugodne so tudi napovedi za naslednji leti – UMAR (2015b) 

napoveduje za leti 2016 in 2017 gospodarsko rast v višini 2,3 % (vsako leto).  

Okrevanje gospodarske aktivnosti se je ugodno odrazilo tudi na rasti zaposlenosti in zmanjševanju števila 

brezposelnih, kar ima učinke tudi na zajezitev nadaljnjega poslabšanja materialnega položaja prebivalstva. V 

letu 2014 se je število delovno aktivnih prvič od začetka krize povečalo (čeprav je še vedno nižje kot je bilo 

leta 2008: takrat je bila stopnja delovne aktivnosti za starostno skupino 15-64 let 68,3 %, v letu 2014 pa je 

bila 64,5 %). Stopnja delovne aktivnosti je bila v Sloveniji vse do leta 2012 višja od povprečne stopnje delovne 

aktivnosti v EU, v zadnjih letih pa je nekoliko nižja od povprečja v državah EU in je tudi v letu 2014 kljub 

povišanju postala 0,3 odstotne točke pod EU povprečjem (UMAR 2015a: 138). 

Po ugotovitvah UMAR (2015a) je v letu 2014 število delovno aktivnih naraslo v večini dejavnosti zasebnega 

sektorja. Še posebej je poudarjena rast v zaposlovalnih dejavnostih (agencijah za zaposlovanje), ki so 

posredovale delavce predvsem v predelovalne dejavnosti in gradbeništvo (kar tudi pojasni porast stopnje 

                                                           
6 Z izjemo leta 2011 je v obdobju 2009-2013 BDP vsako leto upadel, pri čemer je bil največji padec BDP v letu 2009 (kar 
-7,8 %). BDP na prebivalca v standardih kupne moči se je od začetka krize znižal z 89 % na 82 % povprečja EU, kar je 
enako relativni razvitosti Slovenije v letu 2002. So se pa, zaradi večjega upada gospodarske aktivnosti v ekonomsko 
razvitejših regijah, razlike med regijami v Sloveniji v obdobju krize zmanjšale (UMAR 2015a). 



14 

 

delovne aktivnosti nižje izobražene delovne sile v letu 2014). Potem ko se je v letu 2014 zaposlenost povečala 

za 0,6 %, UMAR za leto 2015 napoveduje 1,5 % rast zaposlenosti, za leto 2016 1,1 % in za leto 2017 za 0,9 % 

(UMAR 2015b). UMAR pričakuje, da bodo podjetja še naprej izkoriščala možnosti fleksibilnejših oblik 

zaposlovanja, kar se bo odrazilo v ohranjanju relativno visokega števila zaposlenih preko agencij za 

posredovanje dela. Upočasnitev rasti zaposlenosti v prihodnjih letih pa bo že odražala demografska gibanja, 

saj se bo pospešilo zmanjševanje števila delovno sposobnega prebivalstva zaradi hitrejšega povečevanja 

števila starejših prebivalcev in manjših generacij mladih, ki bodo vstopale na trg dela.  

Demografski dejavniki (rodnost, umrljivost, migracije) ostajajo tudi v zadnjih dveh letih enaki in še naprej 

vplivajo na pospešeno staranje prebivalstva v Sloveniji. Kot poudarjajo raziskovalci v okviru projekta AHA 

(Kavaš idr. 2015) demografske projekcije kažejo, da se bo v Sloveniji v obdobju od leta 2013 do 2060 

pričakovana življenjska doba za ženske ob rojstvu povišala za 5,6 let (v letu 2013 je bila 83,1 leto), za moške 

pa za 7,2 leti (v letu 2013 je bila 77,2 leti). Eurostatove projekcije gibanja števila prebivalstva do leta 2050 za 

Slovenijo kažejo le minimalne spremembe v gibanju števila prebivalstva (število prebivalstva se ne bo 

zmanjševalo), zato pa se obetajo velike spremembe v njegovi starostni strukturi. Gre predvsem za 

zmanjševanje deleža prebivalstva v delovni starosti (20-64 let) in večanje deleža starejšega prebivalstva 

(starih 65 let in več). Kot ugotavlja UMAR (2015a) je to posledica velikega števila rojstev v obdobju po drugi 

svetovni vojni, nizke rodnosti od začetka 90tih let in podaljševanja trajanja življenja (iz skupine delovno 

sposobnega prebivalstva izstopajo večje generacije rojene po drugi svetovni vojni, vanjo pa vstopajo manjše 

generacije 20-letnikov, poleg tega pa je selitveni prirast v letih od začetka gospodarske krize zelo nizek). 

Medtem ko so leta 2013 prebivalci v delovni starosti (20-64 let) predstavljali 63,4 % prebivalcev Slovenije, naj 

bi se do leta 2050 njihov delež zmanjšal na zgolj polovico vseh prebivalcev (50,5 %) in se na tej ravni ustalil 

(Kavaš idr. 2015). Delež starejših v populaciji (starih 65 let in več) pa naj bi se povečal iz 17,3 % v populaciji 

leta 2013 na kar 29,9 % v populaciji do leta 2050 in se nato na tej ravni ustalil (ibid.). Pričakovati je torej, da 

se bo delež starejših v slovenski populaciji v naslednjih 35 letih skoraj podvojil, kar bo imelo številne posledice 

na različnih področjih, na sistemski ravni pa predvsem za sistem pokojnin in sistem socialne varnosti, za 

zdravstveni sistem in sistem dolgotrajne oskrbe in za trg dela. Z vidika trga dela je pomembno predvsem 

dejstvo, da se delovna sila stara in da bo dolgoročno verjetno prišlo do pomanjkanja delovne sile, vsaj v 

nekaterih segmentih. Demografske spremembe pa niso le dolgoročne, ampak so vidne v spremembah iz leta 

v leto in že vplivajo na trg dela. Na začetku leta 2014 je bilo od 100 delovno sposobnih (20-64 let) odvisnih 

27,6 oseb, starejših od 65 let, kar je 4,1 odstotne točke več kot pred desetimi leti (UMAR 2015a). Število 

delovno sposobnega prebivalstva (20-64 let) se je v zadnjih treh letih že zmanjšalo, v začetku leta 2014 jih je 

bilo za 1 % manj kot leta 2010. Demografske projekcije kažejo, da se bo število delovno sposobnega 

prebivalstva (ob relativno nespremenjeni migraciji) v prihodnjih letih zniževalo in sicer vsako leto za okoli 

10.000 (UMAR 2015a).  

Kot poudarjajo raziskovalci v okviru projekta AHA (Kavaš idr. 2015) je za Slovenijo v primerjavi z ostalimi 

članicami EU značilen zelo pozen vstop na trg dela (na to vplivajo dolgo izobraževanje, visok delež generacije 

v terciarnem izobraževanju, nezadostna usklajenost izobraževalnega in gospodarskega sistema, pomanjkanje 

delovnih mest) in zgoden (hiter) izstop iz trga dela (nizka povprečna upokojitvena starost v primerjavi z 

drugimi državami, povprečna doba prejemanja pokojnine se podaljšuje, razmerje med zavarovanci in 

upokojenci je nizko in se še znižuje, znižuje se razmerje med starostnimi pokojninami in plačami). Slovenija 

ima še vedno izjemno nizko stopnjo delovne aktivnosti starejših (55-64 let), čeprav je ta v letu 2014 vendarle 

višja kot je bila leta 2008. Leta 2008 je bila namreč stopnja delovne aktivnosti starejših v Sloveniji 33,6 %, leta 

2014 pa je bila 36,7 %. V povprečju držav EU se stopnja delovne aktivnosti starejših (55-64 let) viša že od leta 

2002 in se je višala tudi v obdobju ekonomske krize, leta 2014 pa je dosegla 51,8 % (UMAR 2015a; Kavaš idr. 

2015). Leta 2014 je bila stopnja delovne aktivnosti starejših v dvanajstih državah članicah EU višja od 50 % 

(na Švedskem je bila kar 74 %), medtem ko je bila v Sloveniji leta 2013 najnižja v EU, leta 2014 pa druga 

najnižja (za Grčijo) (ibid.). 
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Na drugi strani spada Slovenija med države, ki se jim je v času krize najbolj znižala delovna aktivnost mladih 

(15-24 let), na kar je vplivala velika izpostavljenost mladih začasnim zaposlitvam, s katerimi so se podjetja 

najbolj enostavno prilagodila manjšemu gospodarskemu povpraševanju. Medtem ko je bila leta 2008 stopnja 

delovne aktivnosti mladih (15-24 let) 37,3 % je do leta 2013 upadla na samo 25,8 %, v letu 2014 pa se je 

nekoliko povišala na 26,7 % (UMAR 2015a: 49). Mladi so bili torej med krizo na trgu dela nadpovprečno 

prizadeti, vendar kaže, da so z rastjo gospodarstva in zaposlovanja v zadnjih dveh letih tudi kategorija, ki se 

relativno uspešno zaposluje.  

Slovenija ima še vedno zelo visok odstotek novih zaposlitev za določen čas. V letu 2013 je bilo med vsemi 

novimi zaposlitvami takih za določen čas 73,2 %, v letu 2014 pa rahlo manj – 72,7 % (kar je tudi posledica v 

letu 2013 sprejetih zakonskih sprememb) (ibid.). Začasne zaposlitve (zaposlitve za določen čas in vse druge 

oblike dela, ki predstavljajo začasno delo) so leta 2014 v Sloveniji predstavljale 16,5 % vseh zaposlitev, kar je 

več kot v povprečju držav EU, kjer je bilo leta 2014 od vseh zaposlitev 14 % začasnih (UMAR 2015a: 136). 

Opazen je tudi delež delnih zaposlitev (zaposlitve z delovnim časom, ki je krajši od polnega)7, ki so v Sloveniji 

leta 2014 predstavljale 10,9 % vseh zaposlitev, kar pa je še vedno skoraj polovico manj kot v povprečju v 

državah EU (19,7 %) (ibid.). 

 

 

 

                                                           
7 Po anketi o delovni sili: osebe, ki običajno delajo manj od 36 ur tedensko. 
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3.2 Izdatki za socialno zaščito 

 

V obdobju ekonomske krize so se izdatki za socialno zaščito realno in kot delež v BDP višali8, v letu 2013 pa 

so ostali na isti ravni kot leto pred tem. Zaustavitev rasti deleža izdatkov v socialni zaščiti v letu 2013 je 

predvsem posledica varčevalnih ukrepov, ki so bili uveljavljeni z Zakonom o uravnoteženju javnih financ in 

sistemskih sprememb socialnih transferov (nova socialna zakonodaja).   

V Preglednici 3.1 so prikazani izdatki za socialno varnost v Sloveniji po ESSPROS metodologiji9 kot delež v BDP 

za leta od 2008 do 2013. Prikazani so podatki za vse izdatke skupaj (za vsa področja in vključujoč vse denarne 

prejemke, ki izhajajo iz zakonskih pravic, upravne oz. administrativne stroške upravljanja sistemov in druge 

izdatke) in posebej denarni prejemki po posameznih področjih socialne zaščite.  

Daleč največji delež v strukturi izdatkov za socialno zaščito predstavljajo izdatki za področje starosti, njihov 

delež se iz leta v leto povečuje, kot posledica demografskih sprememb in povečanega upokojevanja v zadnjih 

letih. Drugi največji delež v strukturi izdatkov za socialno zaščito predstavlja področje bolezni in 

zdravstvenega varstva, vendar se je ta v letu 2013 celo nekoliko zmanjšal. Druga področja, ki jih zajemamo 

pri izdatkih za socialno zaščito, prikazujejo stabilne deleže izdatkov, z izjemo področja socialne izključenosti 

(izdatki, ki predstavljajo varnostno mrežo za tiste, ki izpadejo iz zaščite na drugih področjih), ki znotraj 

izdatkov za socialno zaščito predstavlja sicer zelo majhen delež (manj kot 1 % BDP), vendar se je ta od leta 

2008 do leta 2013 nekoliko povišal. 

 
Preglednica 3.1: Izdatki za socialno zaščito v Sloveniji  v % BDP za leta 2008 – 2013 
 

 SLOVENIJA 

 LETO 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Izdatki - skupaj* 21,0 23,7 24,4 24,5 24,9 24,9 

Denarni prejemki 20,5 23,2 23,9 24,1 24,5 24,4 

1. Bolezen/zdravstveno varstvo 6,9 7,6 7,7 7,6 7,9 7,5 

2. Invalidnost 1,6 1,7 1,7 1,7 1,6 1,5 

3. Starost 7,9 9,0 9,4 9,6 9,9 10,3 

4. Smrt hranitelja družine 1,5 1,7 1,7 1,7 1,6 1,6 

5. Družina/otroci 1,7 2,1 2,1 2,1 2,1 2,0 

6. Brezposelnost 0,4 0,6 0,7 0,8 0,8 0,8 

7. Nastanitev 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

8. Druge oblike socialne izključenosti 0,4 0,5 0,6 0,6 0,6 0,7 

Vir: SURS, preračuni UMAR, metodologija ESSPROS 
* opomba: Izdatki skupaj so seštevek socialnih prejemkov, upravnih stroškov in drugih izdatkov. 

 

 

Slovenija sicer za socialno zaščito namenja manj sredstev kot v povprečju 28 držav EU (merjeno kot delež v 

BDP). Medtem, ko je leta 2013 Slovenija namenila za socialno zaščito sredstva v višini 24,9 % BDP, je bil v 

povprečju držav EU v letu 2012 ta delež 29,5 %. Kljub podpovrečnim izdatkom za socialno zaščito v Sloveniji, 

                                                           
8 Opazno zvišanje deleža izdatkov za socialno zaščito v BDP v letu 2009 in delno tudi v letu 2010 je tudi posledica 
precejšnjega padca BDP v tem obdobju, medtem ko so se izdatki za socialno zaščito realno le malo povišali. 
9 ESSPROS (European system of integrated social protection statistics) je evropska podatkovna baza, ki po enotni 
evropski metodologiji evropskega statističnega urada (Eurostat) zajema javne izdatke za področja: starost, bolezen in 
zdravstveno varstvo, družino (otroke), smrt hranitelja družine, invalidnost, brezposelnost, nastanitev in druge oblike 
socialne izključenosti.  
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je njihov učinek relativno ugoden, saj so v letu 2014 denarni prejemki iz naslova socialne zaščite (brez 

upoštevanja pokojnin) zmanjšali stopnjo tveganja revščine za 42,2 % (v povprečju v državah EU v letu 2013 

za 35,3 %), stopnja tveganja revščine pa je bila v Sloveniji v letu 2014 14,5 %, v povprečju držav EU pa 17,2 %. 
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3.3 Brezposelnost, prejemki brezposelnih oseb in programi aktivne politike 

zaposlovanja (APZ) 

 

Z rastjo zaposlovanja se že od leta 2014 znižuje brezposelnost. Medtem ko je bilo v letu 2014 v povprečju 

120.100 registrirano brezposelnih, UMAR napoveduje, da bo v letu 2015 njihovo število upadlo na povprečno 

113.200, v letu 2016 na povprečno 108.600 in letu 2017 na 102.200 (UMAR 2015b: 7). Stopnja registrirane 

brezposelnosti je bila leta 2014 13,1 % (stopnja anketne brezposelnosti 9,7 %), za leto 2015 UMAR pričakuje 

upad na 12,3 % (anketna 9,4 %), v letih 2016 in 2017 pa nadaljevanje postopnega upadanja (ibid.). Upad 

registrirane brezposelnosti dobro ponazarjajo mesečni podatki Zavoda RS za zaposlovanje (v nadaljevanju 

ZRSZ): medtem, ko je bila mesečna stopnja registrirane brezposelnosti januarja 2015 še 13,5 %, je do oktobra 

in novembra 2015 že upadla na 11,7 %. 

Kot je razvidno iz Preglednice 3.2 se brezposelnost sicer znižuje zelo postopno: kljub upadanju, je tudi v letu 

2015 še vedno precej višja kot je bila v obdobju pred krizo (leto 2008). V obdobju od 2008 do 2013 se je 

brezposelnost v Sloveniji zaradi velikega padca gospodarske aktivnosti, odpuščanj in omejenega zaposlovanja 

namreč več kot podvojila in se približala evropskemu povprečju, od katerega je bila pred krizo precej nižja. 

Stopnja brezposelnosti žensk je višja od stopnje brezposelnosti moških; do leta 2011 razlike ni bilo ali pa ni 

bila izrazita, povečala se je od leta 2012 naprej. Z zniževanjem brezposelnosti se razlika v stopnji 

brezposelnosti med moškimi in ženskami povečuje, v letu 2015 je razlika že izrazita, ženske imajo očitno več 

težav pri zaposlovanju. 

Preglednica 3.2: Povprečna letna stopnja anketne brezposelnosti (po spolu), stopnja anketne dolgotrajne 
brezposelnosti in povprečna letna stopnja registrirane brezposelnosti 

 

Stopnja brezposelnosti po anketi o 
delovni sili (%) 

Stopnja 
dolgotrajne 

brezposelnosti po 
anketi o delovni 

sili (%) 

Stopnja registrirane 
brezposelnosti 

(letno povprečje) 
(%) 

Skupaj M Ž Skupaj Skupaj 

2008 4,4 4,0 4,9 1,9 6,7 

2009 5,9 5,9 5,8 1,7 9,1 

2010 7,3 7,4 7,1 3,2 10,7 

2011 8,2 8,2 8,2 3,5 11,8 

2012 8,9 8,4 9,4 3,9 12,0 

2013 10,1 9,5 10,9 5,1 13,1 

2014 9,7 9,0 10,6 5,3 13,1 

2015  
(2. četrtletje 

2015) 
9,2 8,3 10,3 n.p. 

12,3 
(povprečje prvih 
enajstih mesecev 

2015) 
Vir: Statistični portal SI-STAT; stopnja dolgotrajne brezposelnosti: UMAR 2015a: 140; podatki o registrirani 
brezposelnosti: ZRSZ. 

 

Izrazito se je v obdobju krize povečala dolgotrajna brezposelnost (brezposelnost nad eno leto), stopnja 

dolgotrajne brezposelnosti (po podatkih ankete o delovni sili) se je od leta 2008 do leta 2014 povečala kar za 

trikrat. Leta 2014 je stopnja dolgotrajne brezposelnosti za 0,2 odstotni točki tudi presegla povprečje EU. Po 

podatkih ankete o delovni sili je bilo v Sloveniji leta 2014 kar 57,1 % brezposelnih oseb brez dela več kot eno 

leto (v celotni EU pa 50,1 %) (UMAR 2015a: 140). UMAR (ibid.) ugotavlja, da se je dolgotrajna brezposelnost 

v Sloveniji najbolj povečala med moškimi in med mladimi. Pred krizo je bila stopnja dolgotrajne 
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brezposelnosti nižja med moškimi kot med ženskami, vendar se je med moškimi bolj povišala zaradi priliva v 

brezposelnost iz predelovalnih dejavnosti in gradbeništva, pri katerih se povpraševanje ni več bistveno 

dvignilo. Stopnja dolgotrajne brezposelnosti mladih pa se je početverila in je v drugem četrtletju 2014 znašala 

kar 8,3 % (ibid.).  

Tudi po poročanju ZRSZ se število dolgotrajno brezposelnih povečuje od leta 2010 in je v prvih treh mesecih 

leta 2015 doseglo povprečno število 61.000. Marca 2015 je bila povprečna brezposelna oseba v evidenci 

brezposelnih pri ZRSZ prijavljena 24,3 mesecev (ZRSZ, 2015a: 26). Med dolgotrajno brezposelnimi narašča 

število oseb, ki so izrazito dolgotrajno brezposelne, kar pomeni, da so brezposelne že dve leti in več: zelo 

dolgotrajno brezposelnih, to je brezposelnih več kot dve leti, je bilo konec marca 2015 kar 37.312 oseb, od 

tega 12.263 brezposelnih tri do štiri leta, 8.864 brezposelnih pet do sedem let in 4.681 brezposelnih oseb let 

ali več (ibid.: 8). Glede na analizo ZRSZ o dolgotrajno brezposelnih osebah, so dolgotrajni brezposelnosti 

najbolj izpostavljeni starejši, nižje izobraženi, osebe s poklicno izobrazbo in osebe s poklici za preprosta dela; 

zavod pa opaža celo naraščanje deleža terciarno izobraženih med dolgotrajno brezposelnimi (ZRSZ 2015). 

Med zelo dolgotrajno brezposelnimi osebami (nad dve leti) je največ takih, ki imajo samo osnovnošolsko 

izobrazbo ali manj (36,5 %), slaba tretjina je invalidov (31,1 %) in skoraj polovica starejših od 50 let (46,8 %). 

Kljub ugodnim gospodarskim gibanjem v letih 2014 in 2015 ter relativno ugodnim gibanjem na trgu dela 

(postopna rast zaposlovanja in upad brezposelnosti) se torej problematika dolgotrajne brezposelnosti 

zaostruje.  

Po nastanku brezposelnosti lahko brezposelna oseba uveljavlja pravico do denarnega nadomestila (v 

nadaljevanju DN), ki je prejemek iz naslova zavarovanja in je tako upravičenost brezposelne osebe do DN 

odvisna od predhodnega zavarovanja za primer brezposelnosti (torej od predhodnih zaposlitev in njihovega 

trajanja) in od vzroka prenehanja zadnje zaposlitve.10 Brezposelne osebe, ki ne prejemajo DN (do njega niso 

upravičene ali jim je že poteklo) in nimajo drugih sredstev za preživljanje (oz. tudi njihova družina nima 

sredstev za preživljanje), lahko pri pristojnem centru za socialno delo zaprosijo za denarno socialno pomoč (v 

nadaljevanju DSP). 

V Preglednici 3.3 je prikazano gibanje povprečnega mesečnega števila prejemnikov DN in prejemnikov DSP 

med vsemi registrirano brezposelnimi osebami za leta od 2008 do 2015. Razvidno je, da je delež prejemnikov 

DN po letu 2012 opazno upadel, kar je predvsem posledica podaljševanja brezposelnosti (vse več dolgotrajno 

brezposelnih, ki jim je nadomestilo že poteklo) in precejšnjega priliva mladih v brezposelnost, delno pa 

verjetno tudi posledica nekaterih ukrepov Zakona o uravnoteženju javnih financ (v nadaljevanju ZUJF).11 

Število prejemnikov DSP med registrirano brezposelnimi osebami je v letih 2012 in 2013 nekoliko upadlo (kot 

posledica zaostrenih pogojev nove socialne zakonodaje12), v letu 2014 in še bolj v letu 2015 pa se je znova 

povišalo. Sklepamo lahko, da na zvišanje deleža prejemnikov DSP med registrirano brezposelnimi osebami 

vpliva 'prehod' dolgotrajno brezposelnih iz (že poteklega) DN na DSP (torej dolgotrajnost brezposelnosti), pa 

                                                           
10 Pogoji za upravičenost do DN so: (1) da je bila oseba zaposlena najmanj 9 mesecev v zadnjih 24 mesecih (za mlajše 
od 30 let najmanj 6 mesecev v zadnjih 24 mesecih), (2) da so bili v obdobju zaposlitve za osebo plačani prispevki za 
zavarovanje za primer brezposelnosti, (3) da zadnja zaposlitev osebe ni prenehala po krivdi ali volji osebe, (4) da se 
oseba prijavi pri ZRSZ in vloži zahtevo za DN v 30. dneh po prenehanju zavarovanja (zaposlitve). 
11 Npr. ukinitev ti. bolniškega staleža pri prejemnikih denarnega nadomestila. 
12 Izraz 'nova socialna zakonodaja' se nanaša na Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS) in Zakon o 
socialnovarstvenih prejemkih (ZSVarPre). Oba sta bila sprejeta leta 2010, uporabljati pa sta se začela januarja 2012. V 
oba zakona (oz. v uveljavljanje pravic po teh zakonih) sta posegla dva interventna zakona, in sicer Zakon o dodatnih 
interventnih ukrepih, ki se je začel uporabljati januarja 2012, in Zakon o uravnoteženju javnih financ (ZUJF), ki se je 
začel uporabljati konec maja 2012.  
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tudi nekoliko 'omehčani' pogoji za prejemanje DSP po spremembah nove socialne zakonodaje konec leta 

2013.13 

Preglednica 3.3: Povprečna mesečna števila registrirano brezposelnih oseb, prejemnikov denarnega 
nadomestila za brezposelnost (DN) in prejemnikov denarne socialne pomoči (DSP) med registrirano 
brezposelnimi (povprečno mesečno na leto in deleži) v letih 2008 - 2015 

 

Število 

registrirano 

brezposelnih 

oseb 

(povprečno 

mesečno) 

Število 

prejemnikov DN 

(povprečno 

mesečno) 

Število 

brezposelnih 

prejemnikov 

DSP 

(povprečno 

mesečno) 

Delež 

prejemnikov DN 

med 

registrirano 

brezposelnimi 

(%) 

Delež 

prejemnikov 

DSP med 

registrirano 

brezposelnimi 

(%) 

2008 63.216 14.166 23.051 22,41 36,46 

2009 86.354 27.346 27.885 31,67 32,29 

2010 100.504 30.319 34.235 30,17 34,06 

2011 110.692 36.344 34.809 32,83 31,45 

2012 110.183 33.888 30.201 30,76 27,41 

2013 119.827 32.981 33.458 27,52 27,92 

2014 120.109 26.643 38.228 22,18 31,83 

2015 112.726 

 
23.522 

(povprečje jan-
nov 2015) 

40.105 
(povprečje jan-

nov 2015) 

20,87 35,58 

Vir: ZRSZ 

 

Med vsemi registrirano brezposelnimi osebami, jih je v letu 2014 prejemalo DN v povprečju mesečno 22,18 

%, DSP pa v povprečju mesečno 31,83 %. Iz tega izhaja, da 46 % registrirano brezposelnih oseb v letu 2014 ni 

prejemalo niti DN niti DSP. V letu 2015 (podatki v Preglednici 3.3 se nanašajo na obdobje prvih enajstih 

mesecev) je bilo med registrirano brezposelnimi osebami povprečno mesečno le še 20,87 % prejemnikov DN 

in 35,58 % prejemnikov DSP; 43,55 % registrirano brezposelnih oseb pa ni prejemalo ne enega ne drugega 

prejemka.  

Pri oceni pokritosti registrirano brezposelnih oseb z denarnimi prejemki, je treba upoštevati tudi dejstvo, da 

so med njimi tudi osebe s statusom delovnega invalida II. in III. stopnje (še zmožne za delo, čeprav z 

določenimi omejitvami), ki ob izpolnitvi kriterijev prejemajo nadomestilo za invalidnost, ki jim ga odmeri ZPIZ 

(pravica iz sistema pokojninskega in invalidskega zavarovanja). Po podatkih ZRSZ (2015a: 16) je bilo v prvih 

treh mesecih 2015 med vsemi registrirano brezposelnimi 14,5 % oseb s statusom invalida po različnih 

zakonih. Ocenjujemo, da okoli 10 % registrirano brezposelnih oseb prejema nadomestilo za invalidnost (od 

ZPIZ). V celoti gledano je torej pokritost registrirano brezposelnih z denarnimi prejemki večja, saj poleg DN 

ali DSP nekateri prejemajo tudi nadomestilo za invalidnost – tako je bilo brez kateregakoli denarnega 

prejemka v letu 2015 okoli 33 % ali ena tretjina brezposelnih oseb.  

Med registrirano dolgotrajno brezposelnimi osebami (nad 1 leto) je po podatkih ZRSZ (2015a: 14) v prvih treh 

mesecih 2015 prejemalo DN 6,8 % dolgotrajno brezposelnih, 45,1 % pa je bilo prejemnikov DSP. Ker je med 

dolgotrajno brezposelnimi osebami več invalidnih oseb kot med vsemi brezposelnimi – v prvih treh mesecih 

                                                           
13 Spremembe nove socialne zakonodaje pomenijo spremembe ZUPJS in ZSVarPre, ki so bile sprejete novembra 2013 
in so začele veljati v januarju 2014 (nekatere v septembru 2014). Več o spremembah v podpoglavju 3.4 Ukrepi socialne 
politike. 
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2015 jih je bilo 23,7 % (ibid.: 16), je mogoče sklepati, da je med dolgotrajno brezposelnimi tudi več 

prejemnikov nadomestila za invalidnost od ZPIZ; ocenjujemo, da jih je bilo v letu 2015 okoli 18 %. Med 

dolgotrajno brezposelnimi je torej okoli 30 % oseb, ki ne prejemajo nobenega denarnega prejemka. 

Med vsemi registrirano brezposelnimi osebami jih tako približno ena tretjina ne dobiva nobenih denarnih 

prejemkov (med dolgotrajno brezposelnimi pa okoli 30 %) in so tako odvisni od pomoči družinskih članov oz. 

članov gospodinjstva (od svojega socialnega omrežja) in/ali dela v sivi ekonomiji. Pri pokritosti brezposelnih 

oseb z denarnimi prejemki se zdi problematično predvsem, da jih je le manjši del pokrit s prejemkom iz 

naslova brezposelnosti (DN), večina pa s prejemki iz drugih področij (socialne pomoči in nadomestila za 

invalidnost). Delež prejemnikov DN med brezposelnimi je v zadnjih dveh letih tudi opazno upadel, tako da se 

postavlja vprašanje, ali je obstoječa ureditev zavarovanja za primer brezposelnosti in urejenost prejemanja 

DN (pogoji upravičenosti) ustrezna, če dejansko pokrije le še dobrih 20 % registrirano brezposelnih oseb? 

 

Aktivna politika zaposlovanja (v nadaljevanju APZ) je opredeljena z Zakonom o urejanju trga dela, ki določa 

tudi vrste ukrepov APZ. Dejansko so se v preteklih petih letih izvajali le štirje tipi ukrepov APZ, in sicer: 

usposabljanje in izobraževanje, spodbude za zaposlovanje, kreiranje delovnih mest in spodbujanje 

samozaposlovanja. Daleč največ vključitev od leta 2009 naprej je v ukrep usposabljanja in izobraževanja. 

Število vključitev v programe APZ je v obdobju krize doseglo vrh v letu 2010, ko je bilo vključenih kar 60.096 

oseb. V letu 2011 je število vključenih v ukrepe APZ zelo upadlo (38.997 oseb), leta 2012 je upadlo še naprej 

(29.351 vključenih oseb) (ZRSZ 2015c: 5). V letu 2013 se je število vključenih v programe APZ ponovno 

povečalo, se v letu 2014 rahlo zmanjšalo, v letu 2015 pa opazno upadlo. Padec števila vključitev v programe 

APZ v letu 2014 in še bolj izrazito v 2015 je povezan z zmanjšanjem evropskih sredstev (sredstev evropskega 

socialnega sklada) zaradi izteka finančne perspektive 2007 – 2013 in zamika z dostopnostjo sredstev nove 

finančne perspektive 2014 – 2020. Dejansko je bilo v letu 2013 kar 65,6 % sredstev za izvajanje ukrepov APZ 

sofinanciranih s strani evropskega socialnega sklada (v nadaljevanju ESS), v letu 2014 je bilo sofinanciranih s 

strani ESS 47,2 % vseh letnih sredstev za APZ, v letu 2015 pa 32,8 %. Število vključenih v ukrepe APZ (skupaj 

in po tipih ukrepov) ter sredstva porabljena za APZ za leta 2013 – 2015 prikazujemo v Preglednici 3.4. 

Preglednica 3.4: Število vključenih v ukrepe aktivne politike zaposlovanja (APZ) 

LETO 2013 2014 2015 

Vsi vključeni v ukrepe APZ14 40.711 36.904 22.960 

Vključeni v ukrep usposabljanje in 

izobraževanje 
18.777 25.433 16.020 

Vključeni v ukrep spodbude za zaposlitev 4.989 3.777 203 

Vključeni v ukrep kreiranje novih delovnih 

mest 
5.847 7.329 

 

6.737 

Vključeni v ukrep spodbujanje 

samozaposlovanja 
11.098 365 

 

/ 

Sredstva za APZ (v mio evrov) 90,1 99,3 56,1 

- Od tega sofinancirana (evropska) 
sredstva za APZ (v mio evrov) 

59,1 46,9 18,4 

Vir: ZRSZ, 2015c, str. 4; za leto 2015: ZRSZ 

 

                                                           
14 V število so zajete vse vključitve v programe APZ, tudi Povračila dela plače in v okviru ukrepa Spodbujanje 
samozaposlovanja preveritev poslovne ideje. 
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V Preglednici 3.5 prikazujemo število brezposelnih prejemnikov DSP, ki so bili vključeni v programe APZ in 

število brezposelnih prejemnikov DSP, ki so se v posameznem letu zaposlili, za leta 2012 – 2014. V opazovanih 

treh letih, za katere imamo podatke (2012 – 2014), se je delež brezposelnih oseb, ki prejemajo DSP, med 

vsemi vključenimi v programe APZ, zviševal: leta 2012 je bilo med vključenimi v programe APZ 17,8 % 

brezposelnih prejemnikov DSP, leta 2013 jih je bilo 22,1 % in leta 2014 28,6 %.15 Glede na to, da je med 

dolgotrajno brezposelnimi osebami delež takih, ki prejemajo DSP, višji kot med vsemi brezposelnimi osebami 

(45,1 % med dolgotrajno brezposelnimi; 35,6 % med vsemi brezposelnimi v letu 2015), in glede na to, da so 

dolgotrajno brezposelni prioritetno obravnavani za vključevanje v večino programov APZ, bi sicer pričakovali 

višji delež brezposelnih prejemnikov DSP v programih APZ. Je pa relativno nizek delež brezposelnih 

prejemnikov DSP med vključenimi v programe APZ v skladu z ugotovitvami študije Podlage za pripravo in 

zagon programov socialne aktivacije (Trbanc idr. 2015b), v kateri smo na podlagi ankete med Uradi za delo 

ugotavljali, da imajo Uradi za delo na voljo le malo programov APZ, ki bi bili ustrezni za vključevanje 

dolgotrajno brezposelnih oseb in še manj za vključevanje zelo dolgotrajno brezposelnih.  

Leta 2012 se je zaposlilo 58.320 registrirano brezposelnih oseb, od tega 12,9 % brezposelnih prejemnikov 

DSP. Leta 2013 je predstavljal odliv iz brezposelnosti v zaposlitev 65.054 oseb, od tega 14,6 % oseb, ki so pred 

tem kot brezposelne prejemale DSP, leta 2014 pa se je zaposlilo 73.950 registrirano brezposelnih oseb, od 

tega 17,1 % brezposelnih prejemnikov DSP. Delež brezposelnih prejemnikov DSP med brezposelnimi, ki se 

uspejo zaposliti, se torej počasi zvišuje, vendar je še vedno bistveno nižji od siceršnjega deleža prejemnikov 

DSP med registrirano brezposelnimi osebami, kar nakazuje, da se brezposelni prejemniki DSP počasneje 

(težje) zaposlujejo kot brezposelne osebe nasploh, delno tudi zato, ker je med brezposelnimi prejemniki DSP 

več dolgotrajno brezposelnih oseb (ki so težje zaposljive) kot med vsemi brezposelnimi. 

Preglednica 3.5: Število brezposelnih prejemnikov denarne socialne pomoči (DSP), ki so bili vključeni v 
programe APZ (na letni ravni) in število brezposelnih prejemnikov DSP, ki so se zaposlili (na letni ravni) za 
leta 2012 – 2014 

LETO 2012 2013 2014 

Število brezposelnih prejemnikov DSP, ki so bili 

vključeni v programe APZ 
5.235 9.001 10.539 

Število brezposelnih prejemnikov DSP, ki so se 

zaposlili 
7.529 9.519 12.627 

Vir: ZRSZ 

 

 

 

 

 

                                                           
15 Leto 2012: 29.351 vključitev v programe APZ, od tega 5.235 brezposelnih prejemnikov DSP; leto 2013: 40.711 
vključitev v programe APZ, od tega 9.001 brezposelnih prejemnikov DSP; leto 2014: 36.904 vključitev v programe APZ, 
od tega 10.539 brezposelnih prejemnikov DSP (ZRSZ 2015c: 5 in dodatni podatki ZRSZ). 
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3.4 Ukrepi socialne politike 

 

V letu 2014 so začele veljati spremembe Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (v nadaljevanju 

ZUPJS) in Zakona o socialnovarstvenih prejemkih (v nadaljevanju ZSVarPre), ki jih je Državni zbor sprejel 

novembra 2013. Šlo je za popravke ti. nove socialne zakonodaje v delih, pri katerih se je izkazalo, da so preveč 

zaostrili pogoje za dostop do DSP, IDSP in VD, pa tudi do otroških dodatkov (v nadaljevanju OD) in državnih 

štipendij. Večina sprememb se je začela izvajati s 1.1.2014, nekatere pa s 1.9.2014 (predvsem zaradi potrebe 

po prilagoditvi informacijskega sistema. 

Ključne spremembe obeh zakonov so:  

- upoštevanje bolj realnega položaja vlagatelja kot doslej, ko so se upoštevali podatki iz dohodninske 

odločbe za preteklo ali predpreteklo leto (v primeru letnih pravic: otroški dodatek, državna štipendija 

in znižano plačilo vrtca se po novem upoštevajo dejanski periodični prihodki, ki jih vlagatelj prejema); 

- vštevanje le dela otroškega dodatka v dohodek družine – pri uveljavljanju pravice do DSP (otroški 

dodatek znižan za 20% otroškega dodatka, ki pripada prvemu otroku v prvem dohodkovnem razredu, 

pri enostarševski družini se tudi ne šteje dodatek za enostarševsko družino in v družni, kjer otrok ni 

vključen v vrtec se tudi ne šteje dodatek za otroka, ki ni vključen v vrtec); 

- ugodnejši način upoštevanja dohodka iz študentskega dela pri družinah, ki uveljavljajo pravico do 

otroškega dodatka, državne štipendije ali znižanega plačila vrtca; 

- med premoženje, ki se ne upošteva, sodi znesek, ki ga banke kot bančni kredit nakažejo na račun 

posameznika, če je to namenjeno izključno nakupu ali gradnji; 

- zvišanje zneska premoženja, ki se ne upošteva za pridobitev DSP (ne upoštevajo se prihranki v višini 

treh minimalnih dohodkov za samsko osebo in za družino, vendar pri slednji največ 2.500 evrov); 

- zvišal se je ponder za določitev višine DSP za drugo odraslo osebo v družini (s tem se je izboljšal 

položaj oseb, ki živijo v (zunaj)zakonski zvezi brez otrok); 

- ponovna upravičenost mladoletnih dijakov do državne štipendije in s tem povezane spremembe 

ponderjev za otroke v družini (izenačenje ponderjev otrok, ki so dijaki in tistih, ki niso); 

- zvišanje dodatka na otroka v enostarševskih družinah (iz 10 % na 20 % osnovnega zneska 

minimalnega dohodka); 

- spremembe pri vračanju prejete DSP po smrti prejemnika – omejitev dedovanja (vračati ni treba 

pomoči, ki jo je oseba prejela za 12 ali manj mesecev; če jo je prejela za več kot 12 mesecev se 

dedovanje omeji tako, da se od prejete pomoči najprej odšteje 12 najvišjih mesečnih zneskov, nato 

pa še 1/3 od preostalih mesečnih zneskov prejete pomoči); 

- spremembe pri vračanju prejetega VD (omejitev dedovanja premoženja osebe, ki je prejemala VD, 

se lahko omeji le do višine 2/3 vrednosti prejete pomoči); 

- zvišanje zneska premoženja, ki se ne upošteva za pridobitev VD (ne upošteva se premoženje oziroma 

prihranki v višini do 2.500 evrov za samsko osebo in do 3.500 evrov za družino); 

- prenos dveh pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja med socialnovarstvene prejemke, in 

sicer pravici do pogrebnine in posmrtnine (ne gre več za univerzalni pravici, temveč sta vezani na 

upravičenost do DSP ali VD ali na dohodkovni položaj posameznika); 

- ohranja se sistem sofinanciranja šolske in dijaške prehrane, kot je bil uveljavljen s 1. 2. 2013; 

- upokojencem pod 63 let (ženske) oziroma pod 65 let (moški) je omogočen dostop do invalidskih 

komisij ZPIZ za pridobitev mnenja o nezmožnosti za delo; 

- prejemniki VD lahko uveljavljajo pravico do izredne DSP; 

- do dodatka za delovno aktivnost so upravičeni tudi prejemniki DSP, ki opravljajo prostovoljsko delo 

(v nevladnih oz. humanitarnih organizacijah); 

- CSD imajo več prostega preudarka pri upoštevanju nepremičnine, v kateri posameznik ne živi.   
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Spremembe oz. popravki socialne zakonodaje so tako nekoliko olajšali dostop do DSP in VD, ponovno so 

omogočili dostop do državnih štipendij za mladoletne dijake, del otroškega dodatka se ne všteva v dohodek 

družine, zato je nekoliko več družin upravičenih do DSP, omejeno je poplačilo prejete DSP in VD po smrti 

upravičenca in prejemnikom DSP, ki opravljajo prostovoljno delo v humanitarnih organizacijah (na podlagi 

posebne pogodbe z humanitarno organizacijo), je omogočeno prejemanje aktivacijskega dodatka na DSP. Vse 

te spremembe so v letu 2014 postopno vplivale na zvišanje števila prejemnikov in upravičencev do DSP, 

povišal se je tudi delež prejemnikov, ki prejemajo aktivacijski dodatek in s tem nekoliko višji DSP (glej več v 

Podpoglavju 4.3.1). Tako je bilo leta 2013 povprečno mesečno 68.002 upravičencev DSP (posameznikov, ki 

so prejemali DSP), v letu 2014 je povprečno mesečno prejemalo DSP 74.470 oseb, v letu 2015 pa povprečno 

mesečno že 80.641 oseb. Tako povišanje števila prejemnikov in upravičencev do DSP v zadnjih dveh letih 

seveda ni le posledica spremenjene (omiljene) socialne zakonodaje, ampak kaže tudi na zaostrovanje 

prikrajšanosti in revščine v nekaterih skupinah (v povezavi s povečevanjem dolgotrajne brezposelnosti), 

zagotovo pa je na povišanje prejemnikov DSP delovala tudi omilitev pogojev dostopa do pravic. Žal to ne velja 

za varstveni dodatek, ki kljub omejitvi poplačil iz naslova dedovanja in zvišanja meje za upoštevanje 

premoženja še vedno ostaja na nizki ravni. Še več: zaradi spreminjanja strukture prejemnikov VD, je 

prejemnikov VD med starejšimi osebami dejansko vse manj (le še okoli 5.000 oseb starejših od 65 let mesečno 

– glej več v Podpoglavju 4.3.2).  

Ocenjujemo, da so bili s spremembami in popravki socialne zakonodaje v okviru obstoječega socialnega 

sistema pogoji za dostop do denarnih pravic iz javnih sredstev bolj ustrezno urejeni. Hkrati bo s prenehanjem 

veljave omejitev višine prejemkov (ki jo je leta 2012 vpeljal Zakon o uravnoteženju javnih financ) in posledično 

zvišanjem minimalnega dohodka s 1.1.2016 na znesek originalno predviden v ZSVarPre tudi višina DSP 

urejena bolj ustrezno (vsaj dokler ne bo opravljen ponovni izračun minimalnih življenjskih stroškov – zadnji, 

na podlagi katerega je določen znesek minimalnega dohodka, je bil namreč opravljen leta 2009). Novembra 

2015 je namreč Državni zbor sprejel paket zakonov, ki delno odpravljajo varčevalne ukrepe na področju 

socialnih transferjev. Z januarjem 2016 se tako zvišuje osnovni znesek minimalnega dohodka na 288,81 evrov, 

cenzus za varstveni dodatek za samsko osebo se zvišuje na 470,76 evrov, zneski otroškega dodatka v petem 

in šestem dohodkovnem razredu se bodo zvišali za 10 %, pri državni štipendiji pa se delno uvaja 5. dohodkovni 

razred, zaradi česar bo državno štipendijo prejelo več dijakov in študentov.  

S tem je verjetno pasivni del socialne politike v okviru obstoječega socialnega sistema zaenkrat dosegel svoj 

domet, vsaj glede na razmerje med višino prejemkov iz socialnega sistema (pri katerih se preverja materialni 

položaj oseb) in višino minimalne plače. Kot smo opozarjali že v lanskem poročilu o socialnem položaju 

(Trbanc idr. 2015a) bo nujno več pozornosti posvetiti bolj aktivnim pristopom v socialni politiki, predvsem z 

vidika socialnega vključevanja, krepitve moči in odpiranja priložnosti za osebe, ki so dolgotrajno v slabem 

socialnem položaju in dolgotrajno odvisni od prejemanja socialnih transferjev. Na zaostrovanje njihovega 

položaja in malo izhodov iz situacij pomanjkanja namreč opozarjata tako povečanje stopnje dolgotrajne 

revščine (glej podpoglavje 4.2.1) kot povečevanje dolgotrajne brezposelnosti. Drug problem, ki bi ga socialna 

politika morala nasloviti (pa ga zaenkrat ne) je revščina med starejšimi. Gre predvsem za starejše osebe z 

nizkimi pokojninami (ki niso nujno posledica nepolne delovne dobe), ki ne uveljavljajo varstvenega dodatka. 

Očitno trenutna urejenost VD ni ustrezna oz. bi bilo nujno razmisliti o drugačnem dodatku k zelo nizkim 

pokojninam.  

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (v nadaljevanju MDDSZ) je v letu 2015 

pripravilo paket pomoči za socialno najšibkejše, ki je usmerjen v lajšanje položaja oseb, ki so v dolgovih in so 

odvisni od socialnih transferjev. Paket vključuje tri ključne ukrepe: odpis dolgov, pomoč ob deložacijah in 

uvedbo predplačniške kartice.   
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Ukrep odpisa dolgov se je izvajal v drugi polovici leta 2015, potem ko je Državni zbor poleti 2015 sprejel Zakon 

o pogojih za izvedbo ukrepa odpusta dolgov, ki je omogočil upnikom in upravičenim dolžnikom sporazumen 

odpis dolga brez davčnih posledic (podjetja za odpisan dolg niso plačala DDV, upravičeni dolžniki pa ne 

akontacije dohodnine). Predmet odpisa dolgov so bili dolgovi, ki so nastali pred letom 2014, dolžniki, ki so bili 

upravičeni do odpisa pa so bile osebe, ki so bile v prvih šestih mesecih 2015 prejemnice DSP ali VD ali 

veteranskega dodatka ali otroškega dodatka iz 1. ali 2. dohodkovnega razreda ali otroškega dodatka v 3. 

dohodkovnem razredu, če so tudi prejemnice dodatka za nego otroka ali dodatka za veliko družino. Ukrep 

odpisa dolgov je bil tako vezan izključno na osebe brez lastnih dohodkov ali z zelo nizkimi dohodki. Ukrep je 

bil izveden tako, da so upniki (podjetja, občine, javne ustanove, državne institucije) (prostovoljno) podpisali 

sporazum o izvedbi odpusta dolgov (do konca novembra je sporazum podpisalo 215 podpisnikov). Na upnike, 

ki so pristopili k izvajanju ukrepa, so dolžniki naslavljali svoje vloge (enotna vloga za odpis dolgov), ti pa so 

nato odločali o njihovi upravičenosti. Pričakovanja glede števila dolžnikov, ki bodo vložili vloge, in glede 

obsega odpisanih dolgov so bila velika (prav tako pričakovanja v javnosti glede upravičenosti do odpisa 

dolgov), vendar je bil odziv dolžnikov bistveno manjši od pričakovanega (ocene, ki so jih konec novembra 

objavljali mediji, so govorile o približno 10 % realizaciji pričakovanih vlog za odpis).Končnih podatkov o 

realizaciji ukrepa odpisa dolgov še ni (vsi upniki, ki so pristopili k izvajanju ukrepa, še niso poročali ministrstvu, 

večina upnikov o vlogah za odpis še odloča), vendar je možno oceniti, da je bil odziv upravičenih dolžnikov 

manjši od pričakovanega (na to so, s presenečenjem, opozarjali tako CSD kot nevladne organizacije – glej več 

v poglavju 5). Dejstvo je, da je ukrep naslavljal zelo ozko skupino upravičencev, predvsem pa, da je bila 

dostopnost do ukrepa teritorialno (regionalno) neenaka (k sporazumu je tako, na primer, pristopila le dobra 

polovica občin – 120 občin) – odpis dolgov so lahko upravičeni dolžniki uveljavljali le, če je 'njihov' upnik 

pristopil k sporazumu o izvedbi odpusta dolgov. Nevladne organizacije in CSD tudi pojasnjujejo (več v poglavju 

5), da so stari dolgovi (nastali pred letom 2014) oseb, ki so v zelo težki finančni situaciji, pogosto že poravnani 

(predvsem s pomočjo nevladnih organizacij), včasih pa so jih upniki tudi že sami odpisali. Vsekakor pa bo bolj 

celovita ocena ukrepa možna šele ko bodo znani vsi podatki o izvedenem odpisu.  

Ukrep pomoč deložiranim družinam oz. reševanje problematike deložiranih družin MDDSZ izvaja v 

sodelovanju z Rdečim križem Slovenije, Slovensko Karitas, Zvezo prijateljev mladine Slovenije in republiškim 

stanovanjskim skladom. Deložirani bodo lahko začasno nastanjeni v 12 nezasedenih stanovanjih republiškega 

stanovanjskega sklada, ob namestitvi pa jim bo nudena tudi pomoč in podpora za socialno vključevanje in 

vzdržno ureditev svoje osebne in stanovanjske situacije. Ukrep še poteka, podatki o njegovem izvajanju pa 

(še) niso dostopni.  

V letu 2015 je Državni zbor sprejel socialno novelo Zakona o izvržbi in zavarovanju. Po spremembi tega zakona 

izvržba na socialne pomoči (DSP, OD, VD), kadar so te edini vir dohodka, ni možna in te prejemki upravičencu 

ostanejo v celoti (ker gre za sredstva, ki so namenjena osnovnim stroškom za preživetje). Poleg tega MDDSZ 

pripravlja izvedbo sistema predplačniških bančnih kartic. Predplačniške kartice bodo namenjene socialno 

najbolj ogroženim, ki zaradi finančnih (ali drugih) težav ne morejo odpreti bančnega računa ali s sredstvi iz 

socialnih transferjev ne morejo v celoti razpolagati. Predplačniške kartice bodo omogočale način poslovanja 

brez bančnega računa, za katerega se bodo upravičenci do socialnih transferov odločili prostovoljno, 

namenjen pa bo izključno prejemanju socialnih transferjev.  

V letih 2014 in 2015 se je nadaljevalo nudenje nefinančne pomoči najbolj ogroženim osebam v obliki paketov 

hrane in spremljevalnih ukrepov. MDDSZ je iz sredstev Operativnega programa za materialno pomoč najbolj 

ogroženim nabavilo osnovne prehranske izdelke, ki sta jih partnerski organizaciji (Rdeči križ Slovenije in 

Slovenska Karitas) od decembra 2014 do poletja 2015 razdelili okrog 160.000 osebam, ki živijo v težkih 

socialnih razmerah. Na razdeljevanje paketov hrane so vezani tudi spremljevalni ukrepi, ki sta jih izvajali 

partnerski organizaciji (Rdeči križ Slovenije in Slovenska Karitas), v obliki krepitve socialnih veščin, 

individualnega svetovanja, pravnega svetovanja). Bolj podrobnih podatkov o načinu izvajanja spremljevalnih 
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ukrepov ni dostopnih, se jih je pa, po podatkih MDDSZ, v obdobju od decembra 2014do poletja 2015 udeležilo 

32.248 oseb.  

Vsi trije ukrepi iz paketa ukrepov za pomoč socialno najšibkejšim (in tudi nudenje nefinančne pomoči v obliki 

paketov hrane) dejansko naslavljajo osebe (in družine) brez lastnih dohodkov in v težkih situacijah in za njih 

lahko pomenijo odpiranje možnosti za nov začetek. Kot že zapisano zgoraj pa verjetno samo to ne bo dovolj, 

ampak bo potrebnih več aktivnih pristopov za njihovo socialno (in zaposlitveno) vključevanje. 
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4 Različni vidiki socialnega položaja prebivalcev Slovenije v letih 2014 in 

2015 

 

4.1 Porazdelitev dohodka 

 

UMAR (2015a: 58) ocenjuje, da se je upadanje razpoložljivega dohodka gospodinjstev v letu 2014 ustavilo oz. 

se je razpoložljivi dohodek gospodinjstev v letu 2014 glede na predhodno leto nekoliko povečal.16 Kljub temu 

je bil razpoložljivi dohodek gospodinjstev v letu 2014 realno za okoli 9 % nižji kot leta 2008 (ibid.). V celotnem 

razpoložljivem dohodku gospodinjstev v Sloveniji so tudi v letu 2014 prevladovali dohodki iz zaposlitve (81,6 

%, kar je sicer za 4,4 odstotne točke manj kot leta 2008). Na drugi strani se je delež socialnih transferjev 

(transferjev države posameznikom in družinam, kateri temeljijo na različnih pravicah) v celotnem 

razpoložljivem dohodku gospodinjstev povečal na 29,3 % (kar je za 4 odstotne točke več kot leta 2008) (UMAR 

2015a: 59). Ob tem velja opozoriti, da se izraz socialni transferji nanaša na celoten spekter denarnih pomoči 

na vseh področjih socialne zaščite (in ne le na denarne pomoči, ki so odvisne od materialnega položaja 

posameznika ali družine).17  

UMAR (ibid.) ugotavlja, da se je plačna neenakost med krizo (v obdobju 2008 do 2013) zmanjševala, kar 

pojasnjuje s hkratnim delovanjem več pojavov: dvig minimalne plače leta 2010 je zvišal najnižje plače, hkrati 

pa se je s krizo umirila rast plač v dejavnostih z najvišjimi plačami; zaradi stečajev podjetij je med krizo izginilo 

precej delovnim mest z nizkimi plačami; dodatno so razlike v plačah zmanjševali varčevalni ukrepi v sektorju 

država. Tudi spreminjanje razmerja med minimalno bruto plačo in povprečno bruto plačo v obdobju od 2008 

do 2014 kaže na manjšanje plačnih neenakosti oz. na manjšanje razlik med minimalno in povprečno plačo: 

leta 2008 je minimalna bruto plača predstavljala 41,1 % povprečne bruto plače, leta 2014 pa že 51,2 % 

povprečne bruto plače (UMAR 2015a: 137). Konec novembra 2015 je Državni zbor sprejel Zakon o dopolnitvi 

zakona o minimalni plači, po katerem se (od 1. januarja 2016 naprej) v minimalno plačo ne vštevajo več 

dodatek za nočno delo, dodatek za delo v nedeljo in dodatek za delo na praznike in dela proste dneve po 

zakonu; to bo verjetno v letu 2016 vsaj rahlo vplivalo na dvig minimalne plače in na manjšanje razlik med 

minimalno in povprečno plačo. 

Povprečne pokojnine so bile v letu 2014 že peto leto zapored nižje. Leta 2014 je povprečna neto pokojnina 

znašala 563,85 evrov (starostna 616,70 evrov), polovica upokojencev pa prejema pokojnino v višini med 400 

in 700 evri (ibid.). Na zmanjšanje realne vrednosti pokojnin je vplivalo predvsem omejevanje njihovega 

usklajevanja, delno pa tudi več predčasnih odhodov v pokoj (pred sprejetjem nove pokojninske zakonodaje), 

ki posledično pomenijo več nižjih pokojnin. V obdobju od 2008 do 2013 se je precej poslabšalo razmerje med 

pokojninami in plačami (ti. nadomestitveno razmerje). Povprečna starostna pokojnina je v letu 2008 

predstavljala 67,1 % povprečne plače, leta 2013 pa le še 61,7 %; povprečna pokojnina je leta 2008 

predstavljala 61,6 % povprečne plače, leta 2013 pa le še 56,6 % (UMAR 2015a: 60). Dohodkovni položaj 

upokojencev se torej poslabšuje. 

Sicer je neenakost porazdelitve dohodkov v Sloveniji še vedno nizka (med najnižjimi v EU), vendar se v zadnjih 

letih vztrajno povečuje. Na to kažeta tako razmerje kvintilnih razredov (80/20) kot Ginijev količnik, prikazana 

                                                           
16 Denarni razpoložljivi dohodek gospodinjstva obsega neto dohodke vseh članov gospodinjstva (iz zaposlitve, vključno 
z nadomestilom za prehrano in prevoz na delo, iz samozaposlitve, pokojnine, nadomestila za brezposelnost, 
nadomestila za bolniško odsotnost, štipendije, družinske in socialne prejemke, obresti, dividende, prejete denarne 
transferje od drugih gospodinjstev), od katerih so odšteti transferji, plačani drugim gospodinjstvom, ter davek na 
premoženje, vključno z nadomestilom za uporabo stavbnega zemljišča (SURS 2014). 
17 Glej področja socialne zaščite v podpoglavju 3.2 Izdatki za socialno zaščito. 
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v Preglednici 4.1. Razmerje kvintilnih razredov (80/20) je sicer razmerje med vsoto ekvivalentnega 

razpoložljivega dohodka oseb v najvišjem in najnižjem kvintilnem razredu; torej razmerje med ekvivalentnim 

razpoložljivim dohodkom 20 % oseb iz gospodinjstev z najvišjimi dohodki in 20 % oseb iz gospodinjstev z 

najnižjim ekvivalentnim razpoložljivim dohodkom. Ginijev količnik pa je mera za koncentracijo dohodka in 

ima lahko vrednost med 0 in 1 oz. v odstotkih med 0 in 100 odstotkov. Za oba kazalnika velja, da višje 

vrednosti kot imata, večja je neenakost porazdelitve dohodka v družbi. 

Petina gospodinjstev (20 %) z najvišjim ekvivalentnim razpoložljivim dohodkom je v letu 2013 razpolagala s 

34,1 % nacionalnega ekvivalentnega dohodka, petina oseb z najnižjim ekvivalentnim razpoložljivim 

dohodkom pa le z 9,5 % (UMAR 2015a: 145). Tej skupini (20 % oseb z najnižjim ekvivalentnim razpoložljivim 

dohodkom) se je delež dohodka začel zniževati po letu 2009 in se jim je v obdobju krize opazno znižal, 

medtem ko se je dvajsetim odstotkom najbogatejših rahlo povečal (ibid.). 

Preglednica 4.1: Neenakost porazdelitve dohodka – razmerje kvintilnih razredov (80/20) in Gini količnik 

 
Slovenija EU28 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2013 

Razmerje kvintilnih 

razredov (80/20) 
3,4 3,2 3,4 3,5 3,4 3,6 3,7 5,0 

Gini količnik (v %) 23,4 22,7 23,8 23,8 23,7 24,4 25,0 30,5 

Vir: SURS, podatkovni portal SI-STAT; Eurostat: 
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&plugin=0&language=en&pcode=tessi190 
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Income_distribution_statistics 

 

Prag tveganja revščine, ki je opredeljen s 60 % mediane ekvivalentnega razpoložljivega neto dohodka vseh 

gospodinjstev (ob upoštevanju OECD prilagojene ekvivalenčne lestvice), je bil leta 2014 rahlo višji kot leta 

2013. Mesečno je tako leta 2014 znašal 596 evrov za enočlansko gospodinjstvo, 893 evrov za dvočlansko 

gospodinjstvo dveh odraslih oseb in 1251 evrov za štiričlansko gospodinjstvo dveh odraslih oseb in dveh otrok 

mlajših od 14 let (Preglednica 4.2). Prag tveganja revščine je sicer odvisen od gibanja ekvivalentnega 

razpoložljivega dohodka vseh gospodinjstev in od strukture gospodinjstev. Leta 2014 je z dohodki pod 

pragom tveganja revščine v Sloveniji živelo 290.000 ljudi, kar je 49.000 oseb več kot leta 2008.  

V gospodinjstvih z razpoložljivim dohodkom pod 70 % mediane ekvivalentnega razpoložljivega neto dohodka 

vseh gospodinjstev je v letu 2014 živelo 21,6 % ljudi (leta 2008 18,8 %), kar predstavlja 434.000 oseb. Poleg 

290.000 oseb, ki živijo z dohodki pod uradnim pragom tveganja revščine (60 % mediane ekvivalentnega 

razpoložljivega neto dohodka gospodinjstev), je torej leta 2014 tik nad pragom tveganja revščine (med 60 % 

in 70 % mediane ekvivalentnega razpoložljivega neto dohodka vseh gospodinjstev) živelo še 144.000 oseb. 

  

http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&plugin=0&language=en&pcode=tessi190
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Income_distribution_statistics
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Preglednica 4.2: Mesečni prag tveganja revščine v Sloveniji in število oseb, ki živijo v gospodinjstvih pod 
pragom tveganja revščine, za leta 2008-2014 

Mesečni prag tveganja 
revščine v Sloveniji v 
evrih  

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Enočlansko gospodinjstvo 545 593 587 600 606 593 596 

Dvočlansko gospodinjstvo 
(2 odrasli osebi) 

818 890 881 900 909 890 893 

Štiričlansko gospodinjstvo 
(2 odrasli osebi + 2 otroka 
mlajša od 14 let) 

1144 1246 1232 1260 1273 1245 1251 

Število oseb, ki živijo v 
gospodinjstvih z 
razpoložljivim 
ekvivalentnim neto 
dohodkom pod pragom 
tveganja revščine (60% 
mediane ekvivalentnega 
razpoložljivega neto 
dohodka vseh 
gospodinjstev) 

241.000 223.000 254.000 273.000 271.000 291.000 290.000 

Število oseb, ki živijo v 
gospodinjstvih z 
razpoložljivim 
ekvivalentnim neto 
dohodkom pod 70 % 
mediane ekvivalentnega 
razpoložljivega neto 
dohodka vseh 
gospodinjstev) 

366.000 361.000 394.000 407.000 414.000 431.000 434.000 

Vir: SURS, podatkovni portal SI-STAT 
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4.2 Kazalniki življenjske ravni  

 

Večina podatkov o življenjski ravni, ki jih objavlja Statistični urad RS (v nadaljevanju SURS), izhaja iz Evropske 

statistike o dohodkih in življenjski ravni (EU-SILC). EU-SILC temelji na metodologiji in kazalnikih, ki so 

dogovorjeni in standardizirani na evropski ravni kot referenčni vir statistik o dohodkovni distribuciji in socialni 

vključenosti v državah EU. Podatki so pridobljeni z anketo in so na razpolago enkrat letno. Zadnji razpoložljivi 

podatki, ki temeljijo na EU-SILC, so na voljo za leto 2014 (objavljeni sredi septembra 2015). 

Najpogosteje navajan kazalnik življenjske ravni je relativna stopnja tveganja revščine. Gre za kazalnik, ki izhaja 

iz distribucije razpoložljivih dohodkov v gospodinjstvih18 in kot dogovorjeno mejo za relativen prag tveganja 

revščine postavlja 60 % mediane ekvivalentnega razpoložljivega neto dohodka vseh gospodinjstev (ob 

upoštevanju OECD-jeve prilagojene ekvivalenčne lestvice). Gre torej za kazalnik, pri katerem je prag tveganja 

revščine določen relativno. Prag tveganja revščine je odvisen predvsem od višine in distribucije 

razpoložljivega dohodka v posamezni državi (pri čemer se upoštevajo vsi dohodki v letu pred izračunom), 

relativna stopnja tveganja revščine pa od razpoložljivega dohodka, njegove distribucije in sestave 

gospodinjstev. Kot taka je stopnja tveganja revščine odzivna na gospodarske razmere in brezposelnost, ki 

vplivata na zmanjševanje razpoložljivih dohodkov gospodinjstev, seveda pa močno odraža tudi ureditev in 

ustreznost socialne zaščite. Zelo visoke stopnje tveganja revščine v Sloveniji imajo starejši (še posebej tisti, ki 

živijo sami, še posebej ženske), nizko delovno intenzivna gospodinjstva in gospodinjstva, v katerih ni delovno 

aktivnih članov, ter osebe, ki živijo v najemnih stanovanjih.  

Kot komplementaren, ne pa nujno povezan kazalnik, se uporablja stopnja resne materialne prikrajšanosti. 

Gre za delež materialno prikrajšanih oseb, to je oseb, ki živijo v gospodinjstvu, ki izkazuje pomanjkanje vsaj 4 

od 9 elementov materialne prikrajšanosti. Pri izračunih je upoštevanih naslednjih 9 elementov: 1) zamuda pri 

plačilu hipoteke ali najemnine, rednih stanovanjskih stroškov, obrokov za kredit ali drugih posojil; 2) 

zmožnost gospodinjstva, da si vsi člani lahko privoščijo enotedenske letne počitnice; 3) zmožnost 

gospodinjstva, da si privošči mesni ali enakovreden vegetarijanski obrok vsaj vsak drugi dan; 4) zmožnost 

gospodinjstva, da iz lastnih sredstev poravna nepričakovane izdatke v višini mesečnega praga tveganja 

revščine iz prejšnjega leta; 5) gospodinjstvo si ne more privoščiti fiksni ali mobilni telefon; 6) gospodinjstvo si 

ne more privoščiti barvnega televizorja; 7) gospodinjstvo si ne more privoščiti pralnega stroja; 8) 

gospodinjstvo si ne more privoščiti osebnega avtomobila; 9) gospodinjstvo si ne more zagotoviti primerno 

ogrevanega stanovanja.  

Kot kažejo mednarodne primerjave, je relativna stopnja tveganja revščine lahko relativno nizka tudi v 

državah, ki imajo nizke razpoložljive dohodke in veliko koncentracijo dohodkov okoli 60 % mediane. Vendar 

se običajno v teh državah relativno slab socialni položaj populacije pokaže skozi visoke stopnje resne 

materialne prikrajšanosti, zato je smiselno oba kazalnika interpretirati skupaj. 

Zgornjima kazalnikoma je bil na nivoju analize razvoja socialne situacije v EU dodan še kazalnik stopnja zelo 

nizke delovne intenzivnosti. Gre za odstotek oseb, starih 0-59 let, ki živijo v gospodinjstvih, kjer so odrasli 

člani (stari 18-59 let) v letu pred izvedbo ankete delali manj kot 20 % njihovega potencialnega delovnega časa. 

Kazalnik naj bi kazal na slabo socialno vključenost in tako dopolnjeval zgoraj opisana kazalnika. V resnici gre 

za kazalnik, ki odseva predvsem situacijo z brezposelnostjo in je kot tak zelo odziven na krizo. Trend, ki ga 

izkazuje kazalnik stopnja zelo nizke delovne intenzivnosti, je tako zelo podoben trendu, ki ga izkazuje stopnja 

                                                           
18 Kot že omenjeno v opombi 16, v (denarni) razpoložljivi dohodek gospodinjstva štejemo neto dohodke vseh članov 
gospodinjstva iz zaposlitve in samozaposlitve ter drugih oblik dela, pokojnine, nadomestila za brezposelnost, 
nadomestila za bolniško odsotnost, štipendije, družinske in socialne prejemke, obresti, dividende, prejete denarne 
transferje od drugih gospodinjstev (SURS 2014). 
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tveganja revščine, saj nizka delovna intenzivnost gospodinjstev (nezaposlenost ali le občasna zaposlenost 

odraslih članov) pomembno vpliva na višino razpoložljivih dohodkov v gospodinjstvu. 

Za operacionalizacijo cilja evropske strategije do leta 2020 je bil na nivoju EU oblikovan sestavljen kazalnik, 

poimenovan stopnja tveganja revščine in/ali socialne izključenosti. Zaradi pojmovne zmede ga SURS od leta 

2014 naprej v svojih objavah imenuje stopnja tveganja socialne izključenosti. Ta stopnja tveganja socialne 

izključenosti je sestavljena iz treh zgoraj opisanih kazalnikov, in sicer na način, da vključuje osebe, ki (1) so 

pod nacionalno mejo relativnega tveganja revščine ali (2) so resno materialno prikrajšane ali (3) živijo v 

gospodinjstvih z zelo nizko delovno intenzivnostjo. 
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4.2.1 Podatki o življenjski ravni  

 

V Preglednici 4.3 so prikazani podatki kazalnikov življenjske ravni za Slovenijo za leta od 2008 do 2014 in 

podatki za povprečje 28 držav EU za leto 2013. 

Preglednica 4.3: Stopnja tveganja revščine, stopnja dolgotrajnega tveganja revščine, stopnja resne 

materialne prikrajšanosti, stopnja zelo nizke delovne intenzivnosti, stopnja tveganja socialne 

izključenosti in število oseb, ki tvegajo socialno izključenost – za Slovenijo (2008-2014) in EU (2013) 

 
Slovenija EU28 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2104 2013 

Stopnja tveganja 

revščine (%) 
12,3 11,3 12,7 13,6 13,5 14,5 14,5 16,619 

Stopnja tveganja 

revščine pred socialnimi 

transferji (pokojnine 

niso štete kot del 

transferjev) (%) 

23,0 22,0 24,2 24,2 25,2 25,3 25,1 26,0 

Vpliv socialnih 

transferjev na 

zmanjševanje tveganja 

revščine (pokojnine niso 

štete kot del transferjev) 

(%) 

46,5 48,6 47,5 43,8 46,4 42,7 42,2 35,3 

Stopnja dolgotrajnega 

tveganja revščine (%) 
7,7 7,0 6,9 7,5 6,1 7,5 9,5 9,1 

Stopnja resne 

materialne 

prikrajšanosti (%) 

 

6,7 

 

6,1 

 

5,9 

 

6,1 

 

6,6 

 

6,7 

 

6,6 

 

9,6 

Stopnja zelo nizke 

delovne intenzivnosti 

(%) 

6,7 5,6 7,0 7,6 7,5 8,0 
 

8,7 
10,8 

Stopnja tveganja 

socialne izključenosti (%) 
18,5 17,1 18,3 19,3 19,6 20,4 20,4 24,5 

Število oseb, ki tvegajo 

socialno izključenost v 

1000 

361 339 366 386 393 410 410 122.897 

Vir: SURS, podatkovni portal SI-STAT; EUROSTAT podatkovni portal. 

 

V Sloveniji je stopnja tveganja revščine ves čas (kljub temu, da se je opazno zvišala v času krize, predvsem v 

letu 2011 in ponovno v letu 2013) pod povprečjem EU. V obdobju krize se je razlika do EU povprečja 

zmanjševala, v letu 2014 pa se je (predvsem zaradi povišanja revščine v številnih EU državah) spet nekoliko 

povečala. Večje povišanje stopnje tveganja revščine v Sloveniji je bilo leta 2013 (odražalo je spremembe, ki 

so  se zgodile leta 2012, ki je bilo referenčno leto za izračun razpoložljivega dohodka gospodinjstev: visoka 

brezposelnost, posledice spremembe socialne zakonodaje in posledično večja ciljnosti transferjev, veljavnost 

                                                           
19 Za stopnjo tveganja revščine v povprečju 28 držav EU je na voljo tudi že podatek z leto 2014: 17,2 %. 



33 

 

ZUJF in posledično zniževanje plač in drugi varčevalni ukrepi), ko se je s tveganjem revščine soočalo 14,5 % 

prebivalcev Slovenije. V letu 2014 je stopnja tveganja revščine ostala na istem nivoju kot leta 2013 (14,5 %), 

kar nakazuje, da se je poslabševanje dohodkovne situacije v populaciji ustavilo. Pač pa se je v povprečju 28 

držav EU stopnja tveganja revščine v letu 2014 povišala za 0,6 odstotne točke glede na leto pred tem in je 

tako znašala že 17,2 %. K dvigu stopnje tveganja revščine v povprečju držav EU je prispevalo poslabšanje 

situacije v številnih državah, tako nekaterih starih članicah EU (Združeno kraljestvo, Nizozemska, Nemčija, 

Irska), kot v jugozahodni Evropi (Španija, Portugalska), na Češkem in v Romuniji, ter nekaterih baltskih 

državah. 

Najvišje stopnje tveganja revščine v Sloveniji imajo gospodinjstva brez delovno aktivnih članov z vzdrževanimi 

otroki, katerim se je stopnja tveganja revščine iz leta 2013 na leto 2014 še celo povišala za 1,3 odstotne točke 

(leta 2013 je bila stopnja tveganja revščine gospodinjstev brez delovno aktivnih članov in z vzdrževanimi 

otroki kar 75,2 %, v letu 2014 pa se je še povišala na 76,5 %). Tudi sicer je stopnja delovne intenzivnosti 

gospodinjstva močno povezana z razpoložljivim dohodkom gospodinjstva in posledično s tveganjem revščine. 

Od vseh gospodinjstev v Sloveniji, v katerih za delo sposobni člani (osebe v starosti 18 do 64 let) niso bili 

delovno aktivni, jih je v letu 2014 kar 39,9 % tvegalo revščino (leta 2013 38,0 %).  

Stopnje tveganja revščine za osebe stare 18-64 let glede na njihove aktivnostne statuse (Preglednica 4.4) 

potrjujejo močno povezavo med delovno (ne)aktivnostjo in tveganjem revščine. Med delovno aktivnimi imajo 

ves čas zelo visoka tveganja revščine samozaposleni. Leta 2014 je sicer stopnja tveganja revščine 

samozaposlenih za 2,6 odstotne točke nižja kot leto pred tem, vendar še vedno kar dobra četrtina 

samozaposlenih oseb tvega revščino. Tudi stopnja tveganja revščine brezposelnih je bila leta 2014 nekoliko 

nižja kot leto pred tem (za 0,9 odstotne točke), a je še vedno skoraj polovica brezposelnih (45,3 %) v letu 2014 

tvegalo revščino. Se je pa stopnja tveganja revščine močno povečala ti. drugim neaktivnim (študentje, 

gospodinje, druge osebe izven trga dela – a ne upokojene); leta 2014 je bila njihova stopnja tveganja revščine 

kar za 4 odstotne točke višja kot leto pred tem (20,7 %).  

Preglednica 4.4: Stopnje tveganja revščine glede na aktivnostni status oseb (starih 18-64 let), Slovenija, 

obdobje 2008-2014 

Najpogostejši status 
aktivnosti 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Delovno aktivni 5,1 4,8 5,3 6,0 6,5 7,1 6,4 

Zaposleni 3,8 3,5 3,6 3,8 4,5 4,6 4,1 

Samozaposleni 18,6 17,2 21,4 23,4 23,8 27,8 25,2 

Delovno neaktivni 19,8 17,5 21,1 21,7 21,7 22,9 25,1 

Brezposelni 37,6 43,5 44,1 44,6 46,9 46,2 45,3 

Upokojeni 11,9 12,5 15,0 14,1 12,9 12,4 11,8 

Drugi neaktivni 21,5 10,8 14,8 16,4 15,5 16,7 20,7 
Vir: SURS, podatkovni portal SI-STAT 

 

Kljub temu, da je stopnja tveganja revščine v letu 2014 ostala na isti ravni kot leto pred tem, pa se je izrazito 

povečala stopnja dolgotrajne revščine, ki predstavlja delež oseb, ki so bile pod pragom tveganja revščine v 

tekočem letu in v vsaj dveh od treh predhodnih let. Stopnja dolgotrajne revščine torej kaže na delež 

populacije, ki se ji problemi kopičijo in niso le prehodne narave; medtem ko je bilo takih leta 2013 v Sloveniji 

7,5 %, jih je bilo leta 2014 že 9,5 % (glej Preglednico 4.3)! V razmerah, ko se je spet začela gospodarska rast 

in so gibanja na trgu dela relativno ugodna, je torej skoraj deset odstotkov populacije v situaciji dolgotrajne 

revščine. Povečanje tega deleža nakazuje na zaostrovanje revščine najbolj ranljivih in na pomanjkanje izhodov 
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(na kar smo opozarjali že v lanskem poročilu), kar je mogoče povezati tudi z naraščanjem dolgotrajne 

brezposelnosti. 

Učinkovitost sistema socialnih transferjev z vidika zmanjševanja tveganja revščine je v Sloveniji primerjalno 

gledano relativno visoka. Podatki (Preglednica 4.3) kažejo, da se je vpliv socialnih transferjev na zmanjševanje 

stopnje tveganja revščine od leta 2012 na leto 2013 opazno zmanjšal (za 3,7 odstotne točke), v letu 2014 pa 

se je še nadalje rahlo zmanjšal. Ker se stopnja tveganja revščine pred socialnimi transferji (pokojnine niso 

štete kot socialni transfer) iz leta 2012 na leto 2013 skoraj ni spremenila, stopnja tveganja revščine ob 

upoštevanju socialnih transferjev pa se je v istem obdobju povečala za 1 odstotno točko, je razliko dejansko 

možno pojasniti s spremembami v socialnih transferjih, ki jih je prinesla nova socialna zakonodaja in 

interventni ukrepi, ki so pravice še bolj zamejili.  

Stopnja resne materialne prikrajšanosti je v Sloveniji relativno stabilna (pod povprečjem za države EU) in po 

poslabšanju v letu 2012 ostaja konstantna v letih 2013 in 2014 (Preglednica 4.3). Zmanjšanje dohodkov in 

relativna revščina na materialno prikrajšanost gospodinjstev ne vplivata takoj, ampak šele če stanje traja dalj 

časa in gospodinjstva že porabijo prihranke in druge vire pomoči. Poleg tega so dobrine, ki so elementi 

materialne prikrajšanosti, bolj trajne narave in na to ali jih gospodinjstva imajo ne vpliva toliko njihov trenutni 

položaj, ampak položaj čez več preteklih let. Sicer pa so najvišji deleži prikrajšanih v Sloveniji pri elementih 

vezanih na težave s plačevanjem kreditov, najemnin, stanovanjskih stroškov, zmožnosti privoščiti si 

enotedenske počitnice in zmožnosti zbrati določeno vsoto denarja za nepričakovane izdatke. UMAR (2015a: 

151) ugotavlja, da se je v Sloveniji med krizo najbolj povečal delež posameznikov, ki imajo težave pri 

poravnavanju stanovanjskih stroškov – njihov delež je leta 2013 znašal 21,2 %, kar je 5,1 odstotne točke več 

kot leta 2008. Stanovanjske stroške najtežje pokrivajo enoroditeljske družine; s tem ima težave kar 38,4 % 

enoroditeljskih družin (ibid). Materialna prikrajšanost je sicer po pričakovanju občutno večja pri ljudeh, ki so 

po dohodkih pod pragom tveganja revščine. 

Stopnja zelo nizke delovne intenzivnosti se je v Sloveniji močno povečala že v letu 2010, nato v 2011 in v 

2013, ter ponovno v 2014 . Gre za kazalnik, ki je zelo povezan z gibanjem brezposelnosti, ki je v navedenih 

letih najbolj naraščala (še posebej v 2013). Vendar se je stopnja zelo nizke delovne intenzivnosti v letu 2014 

kar opazno povečala kljub ugodnim gibanjem zaposlovanja v tem letu, kar lahko povežemo z ugotovitvami o 

zaostrovanju (povečevanju) dolgotrajne brezposelnosti v Sloveniji in koncentraciji brezposelnosti in revščine 

v nekaterih skupinah, ki so kljub ugodnim gibanjem zaposlovanja na trgu dela manj konkurenčne in imajo 

malo izhodov iz svoje situacije.  

Sestavljeni kazalnik stopnja tveganja socialne izključenosti v Sloveniji v letu 2014 ostaja na enaki ravni kot 

predhodno leto (ko se je poslabšal). Medtem, ko se v povprečju EU stopnja tveganja socialne izključenosti 

med letoma 2008 in 2014 ni bistveno spremenila oz. se v letu 2014 spet približuje 'izhodiščni' vrednosti (iz 

2008), se je v Sloveniji od leta 2009 do leta 2013 povečevala, v letu 2014 pa končno ostala vsaj na istem nivoju 

kot predhodno leto. Stopnja tveganja socialne izključenosti je sicer presegla 20 % populacije (kar pomeni 

410.000 oseb). 
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4.2.2 Življenjska raven družin z otroki 

 

V obdobju zadnjih nekaj let vse več gospodinjstev z otroki živi v relativni revščini. Negativen trend se nadaljuje 

tudi v letu 2014, v katerem beležimo enega največjih obsegov stopnje tveganja revščine gospodinjstev z 

vzdrževanimi otroki doslej (13,4 %). Položaj gospodinjstev z vzdrževanimi otroki se je v letu 2014 glede na 

leto 2013 poslabšal v večji meri kot to velja za celotno populacijo – v letu 2014 je pod pragom tveganja 

revščine20 živelo za 0,3 o. t. več gospodinjstev z vzdrževanimi otroki, kot leto poprej, medtem ko je stopnja 

tveganja revščine celotne populacije ostala nespremenjena. 

 

Slika 4.1: Stopnja tveganja revščine gospodinjstev z vzdrževanimi otroki: primerjava s celotno populacijo 

 

Vir: SURS, podatkovni portal SI-STAT  

 

Glede na to, da je učinkovitost socialnih transferjev v letih 2013 in 2014 ostala praktično enaka, poslabšanje 

omenjenega kazalnika pripisujemo zlasti negativnim učinkom trga dela, kjer se je, na primer, povečala stopnja 

zelo nizke delovne intenzivnosti, število odraslih oseb z otroki, ki ne delajo, je ostalo praktično 

nespremenjeno in je tako na relativno visoki ravni v primerjavi z letom 2012 (Eurostat 2014). 

Negativen trend položaja gospodinjstev z vzdrževanimi otroki je opazen tudi pri drugih kazalnikih, kar kažejo 

podatki o stopnji dolgotrajnega tveganja revščine (ki odkrivajo poslabšanje njihove situacije kar za 3,2 o. t.) 

in socialni izključenosti (povečanje za 0,5 o. t.), se je pa, zanimivo, v opazovanem času zmanjšala stopnja 

resne materialne prikrajšanosti (za 0,6 o. t.). 

Upoštevaje tip gospodinjstva velja podobno, kot smo ugotavljali že v prejšnjem poročilu (Trbanc idr. 2015a), 

ko smo med najranljivejše (torej tiste z najvišjimi stopnjami tveganja revščine) prištevali enostarševska 

gospodinjstva z otroki ter velika gospodinjstva. Takrat je za ta dva tipa gospodinjstva primerjava med letoma 

2013 in 2012 na ravni različnih kazalnikov socialnega položaja (stopnja tveganja socialne izključenosti, 

dolgotrajna revščina, stopnja resne materialne prikrajšanosti) pokazala na negativen trend, kar pa v zadnjem 

opazovanem obdobju ne velja več. V času od 2013 do 2014 se je namreč tako položaj enostarševskih 

gospodinjstev kot položaj velikih gospodinjstev z otroki izboljšal. Pri enostarševskih gospodinjstvih razloge za 

to pripisujemo občutnemu zmanjšanju revščine med zaposlenimi (Eurostat 2014), kar je eden od ključnih 

                                                           
20 Prag tveganja revščine za štiričlansko gospodinjstvo (z dvema odraslima osebama in dvema otrokoma, mlajšima od 
14 let) je v letu 2014 na mesečni ravni znašal 1.251 EUR. 
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dejavnikov, ki je določal njihov neugoden položaj v preteklosti (Trbanc idr. 2015a), medtem ko pri velikih 

gospodinjstvih pozitiven trend pripisujemo kombinaciji bolj učinkovitih socialnih transferjev pri blaženju 

revščine in tudi nižjemu številu odraslih oseb s tremi ali več otroki, ki ne delajo (glej Preglednico 4.5).21 

Še nadalje se poslabšuje položaj gospodinjstev dveh odraslih oseb z enim vzdrževanim otrokom (merjen s 

kazalnikom stopnja tveganja revščine – ki je v letu 2014 dosegel najvišjo raven od leta 2008 naprej); med 

njimi se je v letu 2014 glede na preteklo leto povečalo število odraslih oseb, ki ne delajo, z otroki. Po novem 

se je precej poslabšal tudi položaj dveh odraslih oseb z dvema vzdrževanima otrokoma, saj se je povečalo 

število odraslih oseb z dvema otrokoma, ki ne delajo, hkrati pa je učinkovitost socialnih transferjev padla za 

3,1 o. t. (Eurostat 2014), kot je razvidno iz spodnje preglednice iz razdelka, kjer prikazujemo poslabšanje 

kazalnikov socialnega položaja. Vse to je možno vsaj delno pojasniti tudi z omejenostjo družinskih in socialnih 

transferjev na najbolj ranljive (zaradi česar je izpadel del prejšnjih prejemnikov predvsem pri otroških 

dodatkih). 

Preglednica 4.5: Primerjava socialnega položaja različnih tipov gospodinjstev z vzdrževanimi otroki v letu 

2014 glede na leto 2013 (v odstotnih točkah; z izjemo kazalnika »število odraslih oseb, ki ne delajo, z 

otroki«, ki je prikazan v %) 

  Izboljšanje Poslabšanje 

Enostarševsko 
gospodinjstvo 

stopnja tveganja revščine (-2,7) učinkovitost soc. transferjev (-0,6) 

dolgotrajno tveganje revščine (-8,3) število odraslih oseb, ki ne delajo, z otroki (+7 %) 

stopnja resne materialne prikrajšanosti (-1,1) 

  stopnja tveganja revščine med zaposlenimi (-7,2) 

Dva starša + en 
otrok 

učinkovitost soc. transferjev (+3,6) stopnja tveganja revščine (+0,3) 

stopnja resne materialne prikrajšanosti (-1,4) število odraslih oseb, ki ne delajo, z otroki (+5 %) 

Dva starša + 
dva otroka 

stopnja resne materialne prikrajšanosti (-0,8) stopnja tveganja revščine (+1,1) 

  

učinkovitost soc. transferjev (-3,1) 

število odraslih oseb, ki ne delajo, z otroki (+ 6 %) 

stopnja socialne izključenosti (+0,6) 

Dva starša + 
trije otroci 

stopnja tveganja revščine (-1,9) 

  
  

stopnja resne materialne prikrajšanosti (-0,1) 

učinkovitost soc. transferjev (+5,8)  

število odraslih oseb, ki ne delajo, z otroki (+13 
%) 

stopnja socialne izključenosti (-1,8) 

Vir: Eurostat (2014); lastni preračuni za učinkovitost socialnih transferjev. 

 

Ko položaj gospodinjstev z vzdrževanimi otroki analiziramo v mednarodni primerjavi, se zdi, da so 

gospodinjstva z vzdrževanimi otroki v Sloveniji na boljšem kot v povprečju držav EU. V povprečju držav EU 28 

namreč stopnje tveganja revščine gospodinjstev z otroki dosegajo višje vrednosti kot v Sloveniji, prav tako se 

je njihov položaj v povprečju v evropskih državah  v zadnjem opazovanem letu poslabšal v večji meri kot v 

Sloveniji (Slika 4.2). Tisto, kar je zaskrbljujoče, pa je trend gibanja revščine v Sloveniji v daljšem časovnem 

                                                           
21 V preglednici 4.5 po posameznih tipih gospodinjstev prikazujemo izboljšanje njihovega položaja (levi stolpec) oziroma 
poslabšanje le-tega (desni stolpec). Za velika gospodinjstva, na primer, v katerih živita dva odrasla z najmanj tremi otroki, 
je tako očitno, da se njihov socialni položaj, izmerjen z izbranimi kazalniki, v času od leta 2013 do leta 2014 ni poslabšal, 
temveč se je izboljšal, saj se je povečala (znak +) učinkovitost socialnih transferjev pri blaženju revščine kot tudi število  
odraslih oseb, ki ne delajo, obenem pa se je znižala (znak -) stopnja tveganja revščine, resna materialna prikrajšanost in 
stopnja socialne izključenosti. 
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obdobju. Zelo poveden je podatek, da se je v povprečju držav EU 28 stopnja tveganja revščine gospodinjstev 

z otroki v času od 2010 do 2014 povečala »zgolj« za 1 o. t., pri nas pa se je povečala kar za 2,9 o. t.  

Slika 4.2: Povprečje držav EU 28: stopnja tveganja revščine vseh gospodinjstev in stopnja tveganja revščine 

gospodinjstev z vzdrževanimi otroki 

 
Vir: Eurostat 2014. 

 

Otroci v Sloveniji so bili po stopnji tveganja revščine v letu 2014 v podobnem položaju kot leto pred tem 

(stopnja tveganja revščine se je povečala za 0,1 odstotno točko), s čimer se umeščamo pod povprečje držav 

EU 28, kjer se je relativna revščina otrok povečala v večji meri kot pri nas, in sicer za slabo odstotno točko22. 

Zaskrbljujoč pa je podatek, da stopnja tveganja revščine otrok v Sloveniji presega stopnjo tveganja revščine 

v celotni populaciji (Slika 4.3). Gre za negativen trend, ki do leta 2011 za Slovenijo ni bil značilen, in smo ga 

zabeležili že v prejšnjem poročilu (Trbanc idr. 2015a). Glede na to, da dejavniki revščine otrok v času od leta 

2013 do leta 2014 kažejo ugodno sliko (učinkovitost socialnih transferjev pri blaženju tveganja revščine otrok 

se je nekoliko izboljšala, delež otrok, ki živijo v delovno nizko intenzivnih gospodinjstvih, se je znižal, prav tako 

se je znižala revščina med zaposlenimi gospodinjstvi z vzdrževanimi otroki), bi sicer pričakovali, da se bo to 

pozitivno odražalo na podatkih o stopnji tveganja revščine otrok.  

Slika 4.3: Slovenija: stopnja tveganja revščine celotne populacije in stopnja tveganja revščine otrok 

 

Vir: SURS 2014. 

                                                           
22 Ob tem velja dodati, da gledano v daljšem časovnem obdobju (na primer od leta 2010 naprej), otroci v Sloveniji v 
primerjavi z otroki na evropski ravni izgubljajo. V tem času je namreč stopnja tveganja revščine otrok na nivoju EU 28 
ostala praktično nespremenjena, medtem ko se je pri nas povečala za 2,2 o. t. 



38 

 

Drugi kazalniki socialnega položaja otrok za leto 2014 kažejo nekoliko mešano podobo, kjer je na eni strani 

značilno izrazito poslabšanje kazalnika dolgotrajne revščine otrok (ta se je povečala kar za 4 o. t.) in rahlo 

poslabšanje kazalnika socialne izključenosti otrok (za 0,2 o. t.), medtem ko se je stopnja resne materialne 

prikrajšanosti otrok precej izboljšala (za 1,1 o. t.).  

Izmed vseh kazalnikov, se zdi, da je negativen trend dolgotrajne revščine še posebej zaskrbljujoč (kar velja 

tako za družine z otroki, kot za otroke same), saj trajne oblike revščine (brez vmesnih prekinitev) prinašajo 

najhujše socialne in druge posledice za posameznike in zmanjšujejo možnosti za njihov izhod iz depriviranega 

položaja (Bradbury idr. 2001). 
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4.2.3 Regijske razlike glede življenjske ravni 

 

Trije osnovni kazalniki življenjske ravni (stopnja tveganja revščine, stopnja resne materialne prikrajšanosti, 

stopnja nizke delovne intenzivnosti gospodinjstev) in sestavljen kazalnik stopnja tveganja socialne 

izključenosti so v Preglednici 4.6 prikazani po statističnih regijah. Razlike med regijami so precejšnje in niso 

enoznačne, saj trendi pri različnih kazalnikih za isto regijo včasih kažejo različno sliko. Poleg tega lahko 

opazujemo oz. primerjamo različne regije med seboj na več načinov: po trendu gibanja posameznih 

kazalnikov (spremembe od 2008 na 2014), po stanju kazalnika v letu 2014, po več kazalnikih.  

Na splošno lahko ugotovimo (ob upoštevanju več kazalnikov), da se je socialna situacija v obdobju od leta 

2008 do leta 2014 v nekaterih regijah precej poslabšala (npr. v Zasavski regiji, v Obalno-kraški in Notranjsko-

kraški regiji – zadnji dve sta imeli pred krizo relativno ugodno situacijo življenjske ravni prebivalstva). Na drugi 

strani se je situacija glede življenjske ravni prebivalstva v Pomurski regiji in v Podravski regiji v obdobju krize 

celo izboljšala: stopnje tveganja revščine so se znižale, nekoliko celo stopnje resne materialne prikrajšanosti 

in to kljub temu, da je delež oseb, ki živijo v nizko delovno intenzivnih gospodinjstvih ostal visok oz. se še 

nekoliko povečal. Sklepamo torej lahko, da je obdobje gospodarske krize regije različno prizadelo in 

proizvedlo različno močne socialne posledice, ter da se je položaj nekaterih regij, ki so bile 'tradicionalno' 

najbolj obremenjene s slabo življenjsko ravnjo, med krizo relativno izboljšal (Pomurska regija, Podravska 

regija), položaj nekaterih, ki so imele pred krizo ugodne kazalce življenjske ravni prebivalcev, pa poslabšal 

(Gorenjska regija, Notranjsko-kraška regija, Goriška regija, Obalno-kraška regija).23 Z drugimi besedami: v 

obdobju krize in njenih socialnih posledic so se relativno zmanjšale razlike glede življenjske ravni med 

regijami.   

Stopnje tveganja revščine so se v obdobju krize (2008-2014) povišale v vseh regijah, razen v Pomurski, 

Podravski in Koroški. Delež oseb, ki tvegajo revščino, se je v obdobju od 2008 do 2014 najbolj povečal v 

Zasavski regiji (kar za 5.7 odstotne točke), sledita Spodnjeposavska regija in Jugovzhodna Slovenija, kjer se je 

delež povečal za 5 odstotnih točk. Grafični prikaz gibanja stopenj tveganja revščine po statističnih regijah za 

leta 2012, 2013 in 2014 je prikazan na Sliki 4.4.  

Kot že omenjeno (opomba 23) je gibanje podatkov kazalnika resne materialne prikrajšanosti večkrat v 

neskladju z negativnimi trendi stopnje tveganja revščine (zviševanjem) in povečevanjem deleža nizko delovno 

intenzivnih gospodinjstev. Sklepamo lahko, da v regijah, kjer se je situacija glede tveganja revščine in 

brezposelnosti (povečanje gospodinjstev z nizko delovno intenzivnostjo) med krizo precej poslabšala, 

materialni položaj tega poslabšanja še ne odslikava, saj se poslabšanje materialnega položaja navadno pokaže 

s precejšnjim zamikom. Je pa seveda možno pri izboljšanju kazalnika resne materialne prikrajšanosti v regijah 

z visoko brezposelnostjo (visoko stopnjo nizke delovne intenzivnosti gospodinjstev) in visokimi stopnjami 

tveganja revščine razmišljati tudi o vplivu dela v sosednjih državah (dnevne delovne migracije) in tudi sive 

ekonomije. 

 

                                                           
23 Ekonomska kriza je seveda le eden od dejavnikov, s katerim lahko pojasnimo spremembe v kazalcih življenjske ravni 
po regijah in med regijami v obdobju zadnjih šestih let. Za bolj natančno razlago bi bilo treba za vsako regijo pogledati 
razvoj zaposlovanja in brezposelnosti v opazovanem obdobju, pa tudi druge dejavnike, npr. zaposlovanje v tujini 
(dnevne migracije v Avstrijo), razširjenost dela na črno, razširjenost samooskrbe s hrano, ipd. Vse to skupaj namreč 
lahko pojasni relativno ugodna gibanja resne materialne prikrajšanosti ob hkrati povišani stopnji tveganja revščine in 
povečanem deležu gospodinjstev z nizko delovno intenzivnostjo. 
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Preglednica 4.6: Stopnja tveganja revščine, stopnja resne materialne prikrajšanosti, stopnja nizke 

delovne intenzivnosti gospodinjstev in stopnja kompleksnega tveganja socialne izključenosti po 

statističnih regijah Slovenije za leta 2008, 2013 in 2014 

 

Stopnja tveganja 
revščine (%) 

Stopnja resne 
materialne 

prikrajšanosti (%) 

Stopnja nizke 
delovne intenzivnosti 

gospodinjstev (%) 

Stopnja tveganja 
socialne izključenosti 

(%) 

2008 2013 2014 2008 2013 2014 2008 2013 2014 2008 2013 2014 

Pomurska 20,1 19,9 17,5 9,8 5,1 8,5 8,5 7,1 10,4 27,1 22,2 24,5 

Podravska 18,8 18,1 17,3 9,3 9,2 9,1 9,4 9,3 10,9 26 24,7 24,1 

Koroška 15,2 14,8 14,8 6,7 8 8,6 8,1 10,4 11,1 21,4 22,5 23,3 

Savinjska 14,5 15,3 15 7,5 6,7 6,5 7,1 8,7 7,8 21,4 21,4 20,2 

Zasavska 9 14 14,7 8 8,5 8,3 8,2 12,9 13,4 17,9 22,6 24,6 

Spodnjeposavska 14,9 20,1 19,9 9 6 5 8,2 12,5 10,7 21,5 26,1 24,4 

Jugovzhodna 
Slovenija 

12,4 16,2 17,4 8,2 7,3 6,3 8,1 9,9 10 18,6 21,4 21,4 

Osrednjeslovenska 8,3 11,1 11,4 5,7 5,8 5,1 5,2 6,8 6,4 14,4 17,2 16,6 

Gorenjska 8,7 12,8 13,3 4 5,1 4,7 4,8 6,6 7,6 13,3 18,2 18,9 

Notranjsko-kraška 8,2 8,5 11,3 2,3 7 6,6 4,2 4,2 9,5 10,9 15 16,9 

Goriška 7,6 13,7 12,3 4,7 5,9 7,2 6,1 6,9 8,4 13,4 19,6 19,3 

Obalno-kraška 10,6 14,5 15,1 3,5 6,9 8 4,8 5,3 10,5 14,8 20,5 22,7 

SLOVENIJA 12,3 14,5 14,5 6,7 6,7 6,6 6,7 8 8,7 18,5 20,4 20,4 

Vir: SURS, podatkovni portal SI-STAT  
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Slika 4.4: Delež oseb, ki tvegajo revščino (%) po statističnih regijah za leta 2012, 2013 in 2014 
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4.3 Transferji iz javnih sredstev, odvisni od materialnega položaja 

posameznikov oz. družin 

 

4.3.1 Denarna socialna pomoč (DSP) 

 

Od začetka leta 2012 pravico do denarne socialne pomoči (v nadaljevanju DSP) ureja Zakon o 

socialnovarstvenih prejemkih (v nadaljevanju ZSVarPre). DSP je socialno varstveni prejemek, namenjen 

posameznikom ali družinam, ki si materialne varnosti ne morejo zagotoviti sami zaradi okoliščin, na katere 

ne morejo vplivati. Z DSP se upravičencu za čas prebivanja v Republiki Sloveniji zagotavljajo sredstva za 

zadovoljevanje minimalnih življenjskih potreb v višini, ki omogoča preživetje (2. in 4. člen ZSVarPre).   

Višina DSP se za upravičenca določi glede na višino osnovnega minimalnega dohodka24. Osnovni znesek 

minimalnega dohodka je določen v ZSVarPre v 8. členu25 in se usklajuje z inflacijo. Znesek minimalnega 

dohodka je znašal v letu 2012 260,00 evrov, od 1. 8. 2013 265,22 evrov, od 1.8.2014 269,20 evrov, od 1. 8. 

2015 pa osnovni znesek minimalnega dohodka znaša 270,82 evrov.26  

 

DSP za obdobje in trajna DSP 

Po svoji naravi je DSP zastavljena kot začasna pomoč, saj se prvič lahko dodeli največ za obdobje treh 

mesecev. Ob nespremenjenih okoliščinah se upravičencu lahko dodeli ponovno – za obdobje 6 mesecev. 

Najdlje se lahko dodeli za obdobje enega leta, če zaradi starosti nad 63 let (ženske) oziroma nad 65 let (moški), 

bolezni ali invalidnosti ali drugih okoliščin ni mogoče pričakovati izboljšanja socialnega položaja upravičenca. 

Omenjeno »vrsto« DSP glede na obdobje prejemanja, opredeljujemo kot redno DSP ali DSP za obdobje. 

Trajna DSP pa se dodeli upravičencu, ki je trajno nezaposljiv ali trajno nezmožen za delo ali v starosti nad 63 

let (ženske) oz. nad 65 let (moški) ter je brez premoženja in se ne nahaja v institucionalnem varstvu. Te pogoje 

morajo izpolnjevati tudi družinski člani upravičenca.  

V Preglednici 4.7 so prikazani podatki o gibanju mesečnega števila prejemnikov in upravičencev do DSP ter 

višini mesečno izplačanih sredstev za obdobje od 1. septembra 2012 do 1. decembra 2015. Prejemniki DSP 

so osebe, ki so vložile vlogo za DSP in jim je bila pravica odobrena za njih in njihove družinske člane (člane 

gospodinjstva). Upravičenci do DSP pa so vse osebe, ki DSP dejansko prejemajo oz. imajo odobreno pravico 

(torej prejemniki in njihovi upravičeni družinski člani). Pri podatkih o prejemnikih je torej enota opazovanja 

gospodinjstvo, pri podatkih o upravičencih pa posamezniki, ki DSP dejansko dobijo.  

Število prejemnikov in upravičencev do DSP se v celotnem opazovanem obdobju (od septembra 2012) 

postopno zvišuje, v letih 2014 in 2015 pa se je povišalo bolj izrazito. Tako je v letu 2013 povprečno mesečno 

dobilo DSP 68.002 upravičencev (oseb), v letu 2014 povprečno mesečno 74.470 oseb, v letu 2015 pa je 

povprečno mesečno dobilo DSP že 80.641 oseb. Rast števila upravičencev DSP delno odslikava naraščanje 

                                                           
24 Upravičencu, ki nima lastnih dohodkov po ZSVarPre se določi v višini minimalnega dohodka; za druge upravičence se 
določi kot razlika med minimalnim dohodkom in lastnim dohodkom upravičenca; za družino pa se določi kot razlika med 
seštevkom minimalnih dohodkov, ki pripadajo posameznim družinskim članom in lastnim dohodkom družine. 
25 ZSVarPre v 8. členu določa osnovni znesek minimalnega dohodka v višini 288,81 evrov. Ta znesek pa zaradi uveljavitve 
ZDIU12 s 1. 1. 2012 in kasneje ZUJF, ki sta znesek minimalnega dohodka določila v višini 260,00 evrov, ni stopil v veljavo. 
26 Novembra 2015 je Državni zbor RS sprejel paket zakonov, ki delno odpravljajo varčevalne ukrepe na področju 
socialnih transferjev. Tako bodo s 1. januarjem 2016 varčevalni ukrepi pri denarnih socialnih pomočeh in varstvenih 
dodatkih v celoti odpravljeni. Osnovni znesek minimalnega dohodka se bo s 1. januarjem 2016 zvišal na 288,81 evrov, 
kar pomeni, da se bo na 288,81 zvišal znesek redne DSP (za samsko osebo), izredne DSP in posmrtnine. 
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dolgotrajne brezposelnosti (in slabšanje dohodkovne situacije v bolj ranljivih skupinah), nekoliko pa je tudi 

posledica sprememb (omilitev) v dostopu do DSP po uveljavitvi sprememb in dopolnitev socialne zakonodaje 

v letu 2014. Gibanje števila prejemnikov in upravičencev do DSP je grafično prikazano v Sliki 4.5. 

 

Preglednica 4.7: Mesečno število prejemnikov in upravičencev do DSP (redne – za obdobje in trajne) ter 

višina sredstev, Slovenija 2012 - 2015 

 
Število 

prejemnikov 

Število upravičencev 

Višina 

sredstev 

Povprečna višina 

Vsi Odrasli 

Upravičeni 

do trajne 

DSP 

Redna 

DSP 

Trajna 

DSP 

1. september 2012 43.446 63.707 47.968 371 10.429.069,56 237,96 237,88 

1. oktober 2012 42.179 62.119 46.581 377 10.257.455,23 241,21 237,55 

1. november2012 43.204 63.088 47.608 378 10.452.876,34 240,02 238,29 

1. december 2012 44.041 64.264 48.546 380 10.614.927,98 238,87 238,58 

1. januar 2013 43.464 63.774 48.005 390 10.548.826,37 240,03 237,07 

1. februar 2013 45.040 66.190 49.829 392 11.030.432,84 242,05 238,76 

1. marec 2013 45.997 67.593 50.917 391 11.259.043,82 241,99 237,24 

1. april 2013 46.789 68.605 51.786 353 11.472.467,91 242,70 242,19 

1. maj 2013 47.213 69.394 52.348 349 11.615.169,58 243,79 242,91 

1. junij 2013 47.364 69.695 52.542 345 11.666.264,21 243,99 243,30 

1. julij 2013 46.595 68.627 51.711 349 11.479.160,91 244,21 242,94 

1. avgust 2013 46.377 68.366 51.446 351 11.663.325,12 249,47 246,52 

1. september 2013 46.005 67.796 51.050 349 11.563.696,27 249,48 246,60 

1. oktober 2013 45.839 67.537 50.865 354 11.525.646,91 249,74 246,26 

1. november 2013 46.892 68.643 51.931 353 11.698.638,05 248,01 246,27 

1. december 2013 47.683 69.806 52.837 358 11.881.716,63 247,72 246,51 

1. januar 2014 48.140 70.490 53.297 365 11.979.898,69 247,46 246,88 

1. februar 2014 49.738 72.770 55.076 363 12.391.235,35 247,73 246,64 

1. marec 2014 50.654 74.201 56.140 360 12.608.150,62 247,53 246,63 

1. april 2014 51.288 75.090 56.848 345 12.769.222,62 247,85 244,56 

1. maj 2014 51.357 75.488 57.032 349 12.825.167,30 248,58 243,75 

1. junij 2014 51.280 75.392 56.961 345 12.789.445,41 248,33 243,86 

1. julij 2014 50.659 74.360 56.244 352 12.639.545,49 249,54 244,15 

1. avgust 2014 50.031 73.574 55.558 355 12.760.221,57 255,09 248,43 

1. september 2014 49.640 73.487 55.255 363 12.900.348,97 259,97 247,18 

1. oktober 2014 49.935 74.171 55.701 374 13.043.834,80 261,33 245,73 

1. november 2014 51.807 76.600 57.777 374 13.479.379,92 260,29 245,84 

1. december 2014 52.607 78.018 58.749 374 13.696.601,98 260,46 245,17 

1. januar 2015 52.994 78.909 59.264 382 13.880.471,78 262,06 243,01 

1. februar 2015 54.100 80.788 60.586 385 14.272.036,84 263,96 243,08 

1. marec 2015 54.590 81.614 61.219 387 14.416.118,57 264,22 243,60 

1. april 2015 54.928 82.305 61.739 362 14.551.364,63 265,06 243,49 

1. maj 2015 54.861 82.521 61.767 369 14.568.269,86 265,70 243,40 

1. junij 2015 54.494 82.210 61.423 374 14.472.388,11 265,74 242,11 

1. julij 2015 53.813 81.370 60.695 391 14.286.985,11 265,67 241,26 

1. avgust 2015 52.936 79.926 59.319 385 14.184.912,16 268,14 243,99 
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Število 

prejemnikov 

Število upravičencev 

Višina 

sredstev 

Povprečna višina 

Vsi Odrasli 

Upravičeni 

do trajne 

DSP 

Redna 

DSP 

Trajna 

DSP 

1. september 2015 52.245 78.871 58.528 386 13.984.081,63 267,84 244,06 

1. oktober 2015 52.119 78.655 58.407 390 13.974.446,26 268,32 242,74 

1. november 2015 53.296 80.002 59.672 394 14.152.305,35 265,72 241,25 

1. december 2015 53.615 80.520 60.056 398 14.240.459,02 265,79 240,95 

Vir: MDDSZ, ISCSD2 

 

 

Slika 4.5: Gibanje števila prejemnikov in upravičencev do DSP, Slovenija 2012 - 2015 

 

Število upravičencev do trajne DSP je konstantno nizko in relativno stabilno v celotnem obdobju od leta 2012 

naprej (giblje se med 350 in 400 osebami mesečno). 

Skupni znesek izplačanih sredstev za DSP se je v letu 2012 v primerjavi z letom 2011 zmanjšal za dobra 2,8 

%27, v letu 2013 pa se je povečal za dobrih 5 % v primerjavi z letom 2011 oziroma za 8,2 % v primerjavi z letom 

2012. V letu 2014 se je v primerjavi z letom prej, skupni znesek izplačanih sredstev za DSP zvišal za slabih 12 

%, kar odraža zviševanje števila prejemnikov in upravičencev do DSP. Povprečna višina DSP pa se viša 

predvsem zaradi usklajevanja osnovnega zneska minimalnega dohodka z inflacijo.  

Dejstvo, da se število oseb, ki prejemajo DSP, počasi, a bolj ali manj konstantno zvišuje, kaže na to, da se 

ljudem, ki so (dolgotrajno) brezposelni ali v občasnih, negotovih zaposlitvah, socialna situacija zaostruje. Od 

februarja 2015 naprej je mesečno v Sloveniji že več kot 80.000 upravičencev do DSP (torej oseb, ki DSP 

dejansko dobijo), od tega približno tri četrtine odraslih (med 74 in 75 % vseh upravičencev) in četrtina otrok. 

                                                           
27 Glej Dremelj in drugi 2013.  
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Razmerje med številom prejemnikov DSP (vlagatelji vloge, ki prejemajo DSP zase in za družinske člane oz. 

člane gospodinjstva) in številom upravičencev (vsi, ki dejansko dobivajo DSP) je v vseh opazovanih letih 

približno 1 : 1.5, kar se sklada s podatki iz Preglednice 4.9, namreč, da je velika večina (73 %) prejemnikov 

DSP samskih (enočlanska gospodinjstva).  

Starostna struktura upravičencev do DSP je relativno stabilna (Preglednica 4.8). Zaradi nekoliko 

spremenjenega oblikovanja starostnih razredov za december 2014 in december 2015 v primerjavi z ostalimi 

časovnimi točkami, sicer ne moremo direktno primerjati porazdelitve deležev upravičencev do DSP po 

posameznih starostnih razredih. Vseeno pa lahko ugotovimo, da se število upravičencev do DSP v zadnjih 

letih počasi povečuje v vseh starostnih razredih, še najmanj pa med starejšimi (starimi 66 let in več). 

Preglednica 4.8: Število in delež upravičencev do DSP (redne in trajne) po starostnih razredih, Slovenija 

2013–2015 

 
1. december 2013 1. junij  2014 1. december 2014 1. junij 2015 

1. december 

2015 

Število % Število % Število % Število % Število % 

18-26 9.554 18,1 10.211 17,95 14.9581) 23,85 14.9131) 22,67 14.4221) 22,32 

27-35 13.933 26,39 15.250 26,8 15.449 24,63 16.407 24,94 15.697 24,30 

36-50 15.493 29,35 16.857 29,63 17.390 27,72 18.590 28,26 18.441 28,54 

51-65 10.971 20,78 11.749 20,65 12.116 19,32 12.968 19,71 13.205 20,44 

66 in več 2.845 5,39 2.831 4,98 2.813 4,48 2.903 4,41 2.845 4,40 

Skupaj 52.796 100 56.898 100 62.726 100 65.781 100 64.610 100 

Vir: MDDSZ, ISCSD2 
Opomba: 1) Podatki vključujejo upravičence od 15. do vključno 26. leta starosti. 

 

Kot že zapisano, pregled števila prejemnikov DSP glede na tip gospodinjstva kaže, da med prejemniki ne 

prevladujejo družine, ampak samska gospodinjstva (Preglednica 4.9). Družin je med prejemniki DSP 'le' dobrih 

22 %. Delež (zunaj)zakonskih partnerjev brez otrok med vsemi prejemniki DSP znaša dobre 4 %. Razmerje 

med tipi prejemnikov (gospodinjstev, ki prejemajo DSP) je sicer v zadnjih treh letih precej stabilno, se pa kljub 

temu kaže manjši porast deleža družin (v obdobju med  1.12.2012 in 1.12.2015 za 2.533 družin), kar sovpada 

z ugotovitvami, da se je od začetka gospodarske krize do danes precej poslabšal položaj družin z otroki (glej 

Trbanc in drugi 2015a). 

Preglednica 4.9: Število prejemnikov DSP glede na tip gospodinjstva, Slovenija 2012 - 2015 

 

na dan 1. 12. 

2012 

na dan 1. 12. 

2013 

na dan 1. 12. 

2014 

na dan 1. 12. 

2015 

Število % Število % Število % Število % 

Samska oseba 32.486 74,41 35.315 74,62 38.649 73,99 39.002 73,29 

(Zunaj)zakonska 

partnerja brez otrok 
1.905 4,36 1.995 4,22 2.227 4,26 2410 4,53 

Družine 9.228 21,14 9.981 21,09 11.313 21,66 11.761 22,10 

Drugo 42 0,10 34 0,07 48 0,09 46 0,09 

Skupaj 43.661 100 47.325 100 52.237 100 53.219 100 

Vir: MDDSZ, ISCSD2 
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Če pogledamo število prejemnikov DSP še po posameznih tipih družin, ugotovimo, da je v letu 2015 število 

dvostarševskih družin, prejemnic DSP, prvič v opazovanih letih preseglo število enostarševskih družin, 

prejemnic DSP (Preglednica 4.10). Relativno gledano se torej socialni položaj dvostarševskih družin 

poslabšuje, kar je dobro razvidno tudi iz medletnih sprememb v številu enostarševskih in dvostarševskih 

družin, prejemnic DSP (Slika 4.6).  

Preglednica 4.10: Število prejemnikov DSP po tipu družine, Slovenija  

 
na dan 1.9.2012 na dan 1.7.2013 na dan 1.7.2014 na dan 1.7.2015 

število % število % število % število % 

Samska oseba 31.862 73,97 34.291 74,15 37.554 74,64 39.049 73,09 

Enostarševska družina 5.153 11,96 5.167 11,17 5.411 10,76 5.551 10,39 

Dvostarševska družina 4.084 9,48 4.772 10,32 5.233 10,40 6.375 11,93 

Zakonca /  
partnerja brez otrok 

1.936 4,49 1.981 4,28 2.072 4,12 2.401 4,49 

Drugo 40 0,09 35 0,08 41 0,08 48 0,09 

Skupaj 43.075 100 46.246 100 50.311 100 53.424 100 
Vir MDDSZ, ISCSD2 

 

 

Slika 4.6: Indeks gibanja prejemnikov DSP glede na tip družine, Slovenija (2012, 2013, 2014, 2015) 

 
Vir: MDDSZ, ISCSD2 

 

Ugotovitve o poslabševanju kazalcev življenjske ravni za družine z otroki iz razdelka 4.2.2 tega besedila 

(Življenjska raven družin z otroki), lahko tako potrdimo tudi s podatki o prejemnikih DSP, ki odražajo 

dohodkovni oz. materialni položaj gospodinjstev. Vsega skupaj je sredi leta 2015 že 11.926 družin z otroki 

prejemalo DSP, medtem ko je bilo leta 2012 takih družin 9.237, kar je za 29 % več. Pri tem je slabša situacija 

očitna pri obeh tipih družin, enostarševskih in dvostarševskih, vendar pri slednjih neprimerno bolj.  

Delež t. i. dolgotrajnih upravičencev do DSP, to je upravičencev, ki so DSP v zadnjem letu in pol (18 mesecih) 

prejeli vsaj dvanajstkrat, oziroma, ki so prejeli DSP v zadnjih treh letih vsaj štiriindvajsetkrat, je visok in počasi 

narašča (Preglednica 4.11). Delež upravičencev, ki so DSP v zadnjem letu in pol prejeli vsaj dvanajstkrat, med 

vsemi upravičenci, ki prejemajo DSP, je bil tako decembra 2014 51,36 %, decembra 2015 pa že 54,15 %. Delež 
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upravičencev, ki so DSP v zadnjih treh letih prejemali vsaj dve leti (kar je v ZSVarPre tudi definicija 

dolgotrajnega prejemanja DSP) je v juniju 2014 predstavljal slabih 35 % med vsemi upravičenci do DSP, do 

junija 2015 se je povečal na dobrih 39 % in do konca leta 2015 že na dobrih 41 % vseh oseb, ki so prejemale 

DSP. Decembra 2015 je tako od vseh oseb, ki so prejele DSP, dobrih 54 odstotkov oseb to pomoč v zadnjem 

letu in pol prejemalo že vsaj eno leto, dobrih 41 odstotkov oseb pa je pomoč v zadnjih treh letih prejemalo 

že vsaj dve leti. Dolgotrajnost prejemanja DSP (ki je sicer v osnovi zastavljena kot kratkotrajen prejemek) kaže 

na relativno slabe možnosti izhodov (zaposlitev) in na stabilizacijo revščine. 

Preglednica 4.11: Število dolgotrajnih upravičencev DSP, Slovenija 2013 - 2015 

 
Upravičenci, ki so prejeli DSP najmanj: 

12-krat v zadnjih 18. mesecih 24-krat v zadnjih 36. mesecih 

do 1.6.2013 
število 33.422 / 

delež1) 47,95 / 

do 1.12.2013 
število 34.915 / 

delež2) 50,02 / 

do 1.6.2014 
število 37.060 26.329 

delež3 49,16 34,92 

do 1.12.2014 
število 39.875 29.819 

delež4) 51,36 38,40 

do 1.6.2015 
število 42.491 32.059 

delež5) 51,92 39,17 

do 1.12.2015 
število 43.603 33.111 

delež6) 54,15 41,12 

Opombe:  
1) delež od vseh upravičencev DSP na dan 1.6.2013 
2) delež od vseh upravičencev DSP na dan 1.12.2013 
3) delež od vseh upravičencev DSP na dan 1.6.2014 
4) delež od vseh upravičencev DSP na dan 1.12.2014 
5) delež od vseh upravičencev DSP na dan 1.6.2015 
6) delež od vseh upravičencev DSP na dan 1.12.2015 
/ ni podatka 
Vir: MDDSZ, ISCSD2 

 

 

V okviru spodbujanja aktivnosti in delovne aktivnosti upravičencev do DSP je nova socialna zakonodaja 

vpeljala dodatek za delovno aktivnost, tj. dodatek k minimalnemu dohodku delovno aktivne samske osebe 

ali posameznega družinskega člana, namenjen spodbujanju k delu ali ohranjanju motivacije za delo. V 

Preglednici 4.12 je prikazano število upravičencev do DSP, ki prejemajo dodatek na DSP (povišan ponder) za 

delovno aktivnost v manjšem obsegu (delovna aktivnost od 60 do 128 ur na mesec) in večjem obsegu 

(delovna aktivnost v obsegu nad 128 ur na mesec28). ZSVarPre sicer predvideva tudi možnost, da upravičenec 

                                                           
28 ZSVarPre (26. člen) določa naslednjo višino DSP (cenzus) za delovno aktivne prejemnike DSP: prva odrasla oseba, ki je 

delovno aktivna v obsegu od 60 do 128 ur na mesec: 1,28 osnovnega minimalnega dohodka; prva odrasla oseba, ki je 
delovno aktivna v obsegu več kot 128 ur na mesec: 1,56 osnovnega minimalnega dohodka; vsaka naslednja odrasla 
oseba, ki je delovno aktivna v obsegu več kot 128 ur na mesec: 0,78 osnovnega minimalnega dohodka; vsaka naslednja 
odrasla oseba, ki je delovno aktivna v obsegu od 60 do 128 ur na mesec: 0,64 osnovnega minimalnega dohodka. V 
prehodnem obdobju, dokler gospodarska rast ne preseže 2 %, sta višini DSP  za vsako naslednjo odraslo osebo zvišani 
na 0,88 oziroma 0,74 osnovnega minimalnega dohodka. 
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do DSP prejema dodatek za aktivnost tudi v primeru, ko aktivno rešuje svojo socialno situacijo (vključenost v 

programe socialne aktivacije, ustrezne programe APZ).  

Preglednica 4.12: Število upravičencev do DSP, ki prejemajo dodatek za delovno aktivnost, 2012 - 2015 

 

Oseba  je delovno aktivna v obsegu 
od 60 do 128 ur na mesec 

Oseba  je delovno aktivna v obsegu 
nad 128 ur na mesec 

Prva ali samska 
odrasla oseba 

Vsaka naslednja 
odrasla oseba 

Prva ali samska 
odrasla oseba 

Vsaka naslednja 
odrasla oseba 

1. december 2012 108 62 344 429 

1. junij 2013 145 81 477 458 

1. december 2013 304 107 561 467 

1. junij 2014 298 112 901 574 

1. december 2014 999 42 1.905 91 

1. junij 2015 1.644 52 2.602 47 

1. december 2015 1.990 66 2.521 27 

Vir: MDDSZ, ISCSD2 

 

 

Kot je razvidno iz Preglednice 4.12 in Preglednice 4.13 (v njej so kot delovno aktivni upravičenci šteti vsi, ki 

dobivajo povišan DSP, nižjega ali višjega) je število upravičencev do DSP, ki prejemajo dodatek za aktivnost, 

relativno majhno. Njihovo število se je do sredine leta 2014 sicer postopno rahlo zviševalo, občutno pa se je 

povečalo v drugi polovici leta 2014 in v letu 2015. To je lahko posledica bodisi tega, da so centri za socialno 

delo pri odločanju o pravici začeli bolj dosledno dodeljevati dodatek za aktivnost, bodisi tega, da upravičenci 

do DSP vedno bolj pogosto opravljajo razne netipične oblike dela in dela, ki so slabo plačana. Zagotovo pa je 

na povišanje števila upravičencev do DSP, ki so delovno aktivni od 60 do 128 ur na mesec (torej v manjšem 

obsegu) vplivala sprememba v socialni zakonodaji (ZSVarPre), po kateri so od septembra 2014 naprej do 

dodatka za delovno aktivnost upravičene tudi osebe, ki opravljajo prostovoljsko delo pri humanitarnih 

organizacijah (s katerimi imajo sklenjen dogovor o opravljanju prostovoljnega dela). Da je ta sprememba 

vplivala na povišanje števila oseb, ki prejemajo dodatek za prostovoljno delo, je razvidno iz precejšnjega 

povišanja deleža oseb, ki prejemajo dodatek za aktivnost od druge polovice 2014 naprej. 

Preglednica 4.13: Odrasli upravičenci do DSP, glede na delovno aktivnost, Slovenija 2012 - 2015 

 

Število odraslih 
upravičencev do 

DSP 

Število odraslih 
upravičencev do DSP, ki so 

delovno aktivni 

Delež delovno aktivnih odraslih 
med vsemi odraslimi 
upravičenci do DSP 

1. december 2012 48.546 943 1,94 

1. junij 2013 52.542 1.161 2,21 

1. december 2013 52.837 1.439 2,72 

1. junij 2014 56.961 1.885 3,31 

1. december 2014 58.749 3.037 5,17 

1. junij 2015 61.423 4.345 7,07 

1. december 2015 60.056 4.604 7,67 
Vir: MDDSZ, ISCSD2 

 

Delež (delovno) aktivnih upravičencev do DSP (takih, ki prejemajo povišan DSP zaradi delovne aktivnosti, 

bodisi v manjšem ali večjem obsegu) celotno opazovano obdobje narašča in je konec leta 2015 znašal 7,67 % 

vseh odraslih upravičencev do DSP, kar je sicer še vedno precej nizek delež. Potencialno to lahko nakazuje 

tudi na pasivizacijo upravičencev do DSP oz. njihovo apatičnost in vdanost v situacijo (pogosto zaradi njene 

dolgotrajnosti), lahko pa kaže (kar se v precejšnji meri sklada z ugotovitvami v fokusnem – šestem poglavju 



49 

 

tega poročila) tudi na dejstvo, da upravičenci do DSP svoje strategije preživetja usmerjajo na druga področja 

in ne v iskanje formalnega dela oz. zaposlitve.  

Za prihodnje lahko pričakujemo, da se bo delež delovno aktivnih upravičencev do DSP še nekoliko zvišal, 

predvsem ko (če) bodo dejansko zaživeli tudi programi socialne aktivacije. Vsekakor pa je treba delež delovno 

aktivnih upravičencev do DSP med vsemi odraslimi upravičenci do DSP ocenjevati tudi z vidika dejstva, da je 

dejansko zaželeno, da se »delo splača« (v primerjavi s socialnimi transferi) - da torej osebe, ki so delovno 

aktivne, z opravljenim delom zaslužijo dovolj, da ni potrebe, da bi še prejemale DSP, ker se lahko z dohodkom 

iz dela same preživljajo. Drug pomemben vidik za aktivacijo upravičencev do DSP in motivacijo za zaposlitev 

je kakovost dela in delovnih mest, ki so na voljo (neprivlačnost dela in zaposlitev z vidika delovnih pogojev in 

plačila).  

 

 

Izredna DSP  

Posebna oblika DSP je izredna denarna socialna pomoč (v nadaljevanju: IDSP)29, katere namen je kritje 

izrednih stroškov, ki so vezani na preživljanje in jih z lastnim dohodkom ali lastnim dohodkom družine ni 

mogoče pokriti. Namenjena je tudi v primeru, če se oseba ali družina iz razlogov, na katere ni imela vpliva, 

znajde v položaju materialne ogroženosti.  

Mesečna višina IDSP od 1. 8. 2015 mesečno znaša največ 270,82 evrov za samsko osebo ali največ 839,54 

evrov za družino (na primer za štiričlansko družino z dvema šoloobveznima otrokoma, starša brez zaposlitve). 

V koledarskem letu pa lahko višina IDSP znaša največ 1.354,10 evrov za samsko osebo (petkratnik cenzusa) 

ali največ 4.197,10 evrov za družino (na primer, za štiričlansko družino z dvema šoloobveznima otrokoma, 

starša brez zaposlitve).30 

V Preglednici 4.14 so prikazani podatki o številu prejemnikov in upravičencev do IDSP ter višini izplačanih 

sredstev za obdobje od 1. septembra 2012 do 1. decembra 2015. 

 

Preglednica 4.14: Mesečno število prejemnikov in upravičencev do IDSP ter višina izplačanih sredstev, 

2012 – 2015 

 Število prejemnikov 
Število 

upravičencev 

Število 

odraslih 

upravičencev 

Višina 

sredstev 

Povprečna 

višina IDSP 

1. september 2012 3.199 6.427 4.010 982.575,06 293,11 

1. oktober 2012 3.561 7.073 4.519 1.080.971,17 289,68 

1. november2012 3.918 7.626 4.991 1.162.711,74 283,54 

1. december 2012 4.612 8.927 5.868 1.395.187,77 283,30 

1. januar 2013 3.792 7.505 4.805 1.159.883,82 287,12 

1. februar 2013 5.451 10.549 6.953 1.676.210,86 290,86 

1. marec 2013 4.501 8.872 5.758 1.377.839,18 289,61 

1. april 2013 4.561 9.117 5.886 1.395.798,41 289,18 

1. maj 2013 4.311 8.651 5.579 1.295.256,57 288,16 

                                                           
29 Tudi IDSP je (tako kot DSP) določena v ZSVarPre. Dodeli se v obliki enkratnega zneska ali za obdobje od 3 do 6 mesecev. 
30 Ne glede na omejitev izplačila IDSP v enem koledarskem letu v višini 5-kratnika cenzusa samske osebe oziroma družine, se lahko 
višina treh cenzusov v enem koledarskem letu dodeli le za namen potresa, poplave, ujme, drugih naravnih nesreč in višje sile. Višina 
dveh pa za npr. poračun elektrike, nakup pralnega stroja, štedilnika, drv (ogrevanje) in podobno (ne za poplačilo dolgov).  
Vir: MDDSZ, Dostopno na: http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/sociala/denarna_socialna_pomoc/ (18.11.2014). 
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 Število prejemnikov 
Število 

upravičencev 

Število 

odraslih 

upravičencev 

Višina 

sredstev 

Povprečna 

višina IDSP 

1. junij 2013 4.113 8.150 5.249 1.243.497,85 288,95 

1. julij 2013 3.634 7.449 4.657 1.090.694,69 287,09 

1. avgust 2013 3.907 8.472 5.035 1.178.846,53 288,26 

1. september 2013 3.555 7.218 4.538 1.097.539,07 291,90 

1. oktober 2013 4.456 8.787 5.680 1.350.849,22 287,38 

1. november 2013 4.761 9.276 5.974 1.439.017,06 285,99 

1. december 2013 5.109 10.010 6.393 1.512.010,52 280,16 

1. januar 2014 5.392 10.577 6.854 1.689.396,19 299,08 

1. februar 2014 7.459 14.602 9.540 2.335.604,22 294,40 

1. marec 2014 5.905 11.293 7.520 1.752.186,96 279,92 

1. april 2014 5.670 11.160 7.286 1.695.612,47 288,04 

1. maj 2014 5.029 9.840 6.402 1.490.517,70 283,11 

1. junij 2014 4.701 8.938 5.919 1.375.395,81 278,03 

1. julij 2014 5.372 11.396 7.148 1.743.668,10 324,58 

1. avgust 2014 4.777 9.916 6.068 1.425.926,68 298,50 

1. september 2014 4.268 8.623 5.393 1.275.585,05 298,87 

1. oktober 2014 5.991 11.597 7.668 1.801.417,43 300,69 

1. november 2014 6.025 11.548 7.688 1.792.473,91 297,51 

1. december 2014 6.539 12.666 8.371 1.916.249,96 293,05 

1. januar 2015 5.916 11.230 7.490 1.827.102,42 308,84 

1. februar 2015 7.905 15.089 9.987 2.411.995,79 305,12 

1. marec 2015 6.627 12.659 8.456 1.954.978,38 295,00 

1. april 2015 6.319 12.155 8.038 1.852.167,77 293,11 

1. maj 2015 5.536 10.594 7.070 1.618.480,85 292,36 

1. junij 2015 5.301 10.231 6.736 1.578.938,04 297,86 

1. julij 2015 5.060 10.635 6.527 1.518.358,29 300,07 

1. avgust 2015 4.927 10.317 6.300 1.441.971,05 292,67 

1. september 2015 4.735 9.454 6.052 1.414.308,36 298,69 

1. oktober 2015 6.035 11.561 7.677 1.792.972,97 297,1 

1. november 2015 5.856 11.189 7.386 1.711.907,91 292,33 

1. december 2015 6.239 12.185 7.907 1.808.025,37 289,79 

Vir: MDDSZ, ISCSD2 

 

 

Iz slike 4.7 so razvidna sezonska nihanja pri IDSP: za celotno opazovano obdobje velja, da število upravičencev 

v času zimskih mesecev precej naraste, saj gre za obdobje, ko se poveča potreba po denarnih sredstvih za 

plačilo ogrevanja (nakup drv ipd.).  

Skupni znesek sredstev za IDSP se je v letu 2012 v primerjavi z letom 2011 zmanjšal za dobrih 19 %31, v letu 

2013 pa se je povečal za slabih 7 % v primerjavi z letom 2011 oziroma za 32,2 % v primerjavi z letom 2012. V 

letu 2014 se je skupni znesek izplačanih sredstev za IDSP v primerjavi z letom prej, zvišal za dobrih 28 %.  

Povprečna mesečna višina IDSP se je v letu 2012 v primerjavi z letom prej zvišala za slabih 49 evrov, v letu 

2013 pa se je v primerjavi z letom prej znižala za dobrih 9 evrov. V letu 2014 se je povprečna mesečna višina 

IDSP primerjavi z letom 2013 zvišala za 6,8 evra. 

                                                           
31 Glej Dremelj in drugi 2013.  
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Razmerje med prejemniki in upravičenci je pri IDSP skoraj 1 : 2, kar kaže na to, da je med prejemniki IDSP več 

družin kot med prejemniki redne DSP. To potrjujejo tudi podatki v Preglednici 4.15.  

Slika 4.7: Mesečno gibanje števila prejemnikov in upravičencev do IDSP, Slovenija 2012 - 2015 

 

 

Preglednica 4.15.: Število prejemnikov IDSP po tipu družine, Slovenija (leta 2012, 2013, 2014, 2015) 

  

na dan 1.7.2014 na dan 1.12.2014 na dan 1.7.2015 na dan 1.12.2015 

število % število % število % število % 

Samska oseba 2.269 42,24 3.230 49,40 2.254 44,55 3.104 49,75 

Zakonca / partnerja brez otrok  642 11,95 700 10,71 532 10,51 653 10,47 

Enostarševska družina 930 17,31 995 15,22 914 18,06 969 15,53 

Dvostarševska družina 1.526 28,41 1.611 24,64 1.350 26,68 1.507 24,15 

Drugo 5 0,09 3 0,05 10 0,20 6 0,10 

Skupaj 5.372 100 6.539 100 5.060 100 6.239 100 

Vir: MDDSZ, ISCSD2 
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4.3.2 Varstveni dodatek (VD) 

 

Varstveni dodatek (v nadaljevanju VD) je po ZSVarPre socialnovarstveni prejemek, namenjen posameznikom, 

ki si materialne varnosti ne morejo zagotoviti zaradi okoliščin, na katere sami ne morejo vplivati. Z VD se 

upravičencu do njega za čas prebivanja v Republiki Sloveniji zagotavljajo sredstva za kritje življenjskih 

stroškov, ki nastanejo v daljšem časovnem obdobju (stroški z vzdrževanjem stanovanja, nadomeščanjem 

trajnih potrošnih dobrin ipd.) in niso stroški za zadovoljevanje minimalnih življenjskih potreb (2. in 4. člen 

ZSVarPre)32.  

Do VD so upravičene osebe:  

- ki so trajno nezaposljive ali trajno nezmožne za delo ali so starejše od 63 let (ženske) oziroma od 65 

let (moški) in  

- ki so upravičene do DSP oz. bi do nje lahko bile upravičene ali  

- katerih lastni dohodek oziroma lastni dohodek družine presega višino njihovega minimalnega 

dohodka oziroma seštevka minimalnih dohodkov posameznih družinskih članov družine in zaradi 

tega niso upravičene do DSP, ne presega pa višine njihovega minimalnega dohodka oziroma seštevka 

minimalnih dohodkov posameznih družinskih članov družine za VD (Dremelj idr. 2013). 

 

Višina minimalnega dohodka za posameznega družinskega člana za ugotavljanje upravičenosti do VD se v 

razmerju do osnovnega zneska minimalnega dohodka določi na enak način, kot velja za ugotavljanje 

upravičenosti do DSP in glede na določila 50. člena ZSVarPre. Trenutno (od 1.8.2015) znaša cenzus za 

varstveni dodatek za samsko osebo 465,71 evrov.33   

V preglednici 4.16 so prikazani podatki o mesečnih gibanjih števila prejemnikov in upravičencev do VD ter 

višina sredstev izplačanih za VD. Razmerje med prejemniki in upravičenci pri VD kaže, da gre pri skoraj vseh 

prejemnikih za osebe, ki VD uveljavljajo le zase oz. da gre v veliki večini za samska (enočlanska) gospodinjstva.  

Število prejemnikov VD se je v obdobju med decembrom 2011, ko je bila pravica še umeščena v pokojninski 

sistem in jo je dodeljeval in izplačeval Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (46.752 prejemnikov), 

in decembrom 2012, ko je bila pravica že eno del sistema socialnih transferjev, odvisnih od materialnega 

položaja posameznikov in družin (10.217 prejemnikov), znižalo za 78 %. Razlogi za upad v tem obdobju so 

različni, izhajajo pa predvsem iz nove umestitve in opredelitve VD v okviru nove socialne zakonodaje (nekateri 

prejšnji upravičenci zaradi preverjanja cenzusa na ravni gospodinjstva oz. družine niso bili več upravičeni do 

prejemanja, zelo veliko upravičencev pa se je pravici odpovedalo zaradi zaznambe na nepremičnine oz. 

vračanja prejetih sredstev iz dediščine po smrti upravičenca). Število prejemnikov in upravičencev se je v letu 

2013 še nekoliko znižalo, nato pa se je stabiliziralo na slabih 10.000 prejemnikov in nekaj več upravičencev. 

Konec leta 2015 je bilo tako 9.876 prejemnikov VD in 10.244 upravičencev do VD, iz česar izhaja, da varstveni 

dodatek v veliki večini prejemajo osebe, ki živijo same. Spremembe in popravki socialne zakonodaje, ki so 

                                                           
32 Pred uveljavitvijo nove socialne zakonodaje je bil VD po predpisih, ki urejajo pokojninsko in invalidsko zavarovanje, 

mesečni denarni dodatek k pokojnini, nižji od mejnega zneska, ki se je priznal pod pogojem, da je uživalec pokojnine 
izpolnjeval dohodkovni in premoženjski cenzus. Osnovni namen VD je bil kot korektiv izboljšati materialno varnost 
upravičencev z najnižjimi pokojninami. Zaradi socialnovarstvene narave in dejstva, da se sredstva za financiranje VD 
zagotavljajo iz javnih financ (ne iz sredstev pokojninskega in invalidskega zavarovanja), pa je z uveljavitvijo ZSVarPre 
VD prešel med socialnovarstvene prejemke.  

33 Novembra 2015 je Državni zbor RS sprejel paket zakonov, ki delno odpravljajo varčevalne ukrepe na področju 
socialnih transferjev. Tako bodo s 1. januarjem 2016 varčevalni ukrepi pri denarnih socialnih pomočeh in varstvenih 
dodatkih v celoti odpravljeni. Cenzus za varstveni dodatek za samsko osebo bo od 1. januarja 2016 znašal 470,76 evra. 
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začeli veljati v letu 2014 in ki so nekoliko omilili premoženjske pogoje za prejemanje VD in tudi omejili 

poplačilo iz dedovanja, niso imeli kaj dosti učinka na povečanje prejemnikov VD. 

Skladno z upadanjem števila prejemnikov VD do konca leta 2014 so upadla tudi skupna izplačana sredstva za 

ta namen, in sicer v letu 2012 za 64,4 % (v primerjavi z letom 2011), v letu 2013 za 22,7 % (v primerjavi z 

letom 2012), v letu 2014 pa so se skupna izplačana sredstva znižala še za slabe 4 % (v primerjavi z letom 

2013). V prvih sedmih mesecih leta 2015 pa so se skladno z višanjem števila prejemnikov VD, povečala tudi 

sredstva v ta namen, in sicer za dobrih 19 %. 

 

Preglednica 4.16: Število prejemnikov in upravičencev do VD (rednega in trajnega) ter višina sredstev, 

2012 - 2015 

 

Število vseh 

prejemnikov 

VD 

Število vseh 

upravičencev 

do VD 

Število 

upravičencev 

do TVD34 

Višina 

sredstev 

Povprečna 

višina VD 

Povprečna 

višina TVD 

1. september 2012 13.450 13.891 315 1.682.226,87 126,87 186,51 

1. oktober 2012 10.493 10.841 322 1.329.759,09 131,03 186,57 

1. november2012 10.054 10.402 324 1.277.673,20 131,82 186,58 

1. december 2012 10.217 10.591 324 1.310.995,80 132,03 186,58 

1. januar 2013 8.451 8.784 336 1.116.951,85 135,58 186,74 

1. februar 2013 8.867 9.203 338 1.190.793,05 137,91 187,87 

1. marec 2013 9.319 9.667 338 1.250.118,45 137,73 187,72 

1. april 2013 9.372 9.714 310 1.257.611,57 137,44 188,65 

1. maj 2013 9.509 9.854 311 1.275.012,93 137,40 188,46 

1. junij 2013 9.602 9.948 313 1.286.228,69 137,08 187,98 

1. julij 2013 9.449 9.787 319 1.268.575,50 137,41 186,59 

1. avgust 2013 9.479 9.813 320 1.320.613,25 142,80 189,28 

1. september 2013 9.458 9.790 319 1.319.117,97 142,83 189,43 

1. oktober 2013 9.014 9.328 331 1.260.444,17 143,81 189,00 

1. november 2013 8.993 9.313 334 1.256.292,37 143,93 188,93 

1. december 2013 9.003 9.317 343 1.258.684,64 144,19 188,66 

1. januar 2014 8.793 9.114 354 1.227.998,28 144,09 188,50 

1. februar 2014 9.048 9.394 357 1.265.216,22 144,29 188,29 

1. marec 2014 9.219 9.562 363 1.289.670,07 144,32 186,78 

1. april 2014 9.261 9.607 354 1.297.808,80 144,42 187,08 

1. maj 2014 9.336 9.682 359 1.307.784,08 144,35 187,11 

1. junij 2014 9.405 9.754 358 1.320.116,68 144,68 187,32 

1. julij 2014 9.461 9.805 367 1.396.207,81 146,09 184,72 

1. avgust 2014 9.512 9.857 370 1.452.344,94 151,27 188,14 

1. september 2014 9.614 9.963 379 1.470.502,42 151,55 187,61 

1. oktober 2014 9.693 10.049 398 1.484.785,10 151,78 186,26 

1. november 2014 9.756 10.112 404 1.497.419,72 152,10 185,90 

1. december 2014 9.766 10.117 410 1.499.504,61 152,17 185,30 

1. januar 2015 9.752 10.102 422 1.501.351,72 152,64 183,35 

1. februar 2015 9.865 10.220 429 1.518.281,55 152,60 183,07 

1. marec 2015 9.938 10.302 435 1.532.725,75 152,94 182,67 

1. april 2015 9.981 10.337 420 1.540.416,20 153,17 181,07 

1. maj 2015 10.060 10.413 440 1.555.435,94 153,40 181,25 

                                                           
34 trajni varstveni dodatek 
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Število vseh 

prejemnikov 

VD 

Število vseh 

upravičencev 

do VD 

Število 

upravičencev 

do TVD34 

Višina 

sredstev 

Povprečna 

višina VD 

Povprečna 

višina TVD 

1. junij 2015 10.149 10.507 451 1.567.066,81 153,19 180,70 

1. julij 2015 10.186 10.547 463 1.572.281,51 153,14 180,12 

1. avgust 2015 9.809 10.177 461 1.605.263,93 155,16 181,39 

1. september 2015 9.886 10.253 465 1.617.407,69 155,14 180,68 

1. oktober 2015 9.847 10.214 468 1.614.010,14 155,38 180,19 

1. november 2015 9.878 10.251 474 1.621.406,93 155,54 180,05 

1. december 2015 9.867 10.244 478 1.625.408,67 156,04 180,13 

Vir: MDDSZ, ISCSD2 

 

 

Starostna struktura upravičencev do VD se v zadnjih letih počasi spreminja, saj med osebami, ki prejemajo 

VD upada število starejših prejemnikov, narašča pa število mlajših (Preglednica 4.17). Tako se je samo v 

zadnjem letu (julij 2014 – julij 2015) delež mlajših prejemnikov VD (starih 35 let in manj) povišal iz 6,52 % 

vseh prejemnikov na 8,44 %. Rahlo je narastel tudi delež prejemnikov VD v starostnih razredih 36-50 let in 

51-65 let. Število starejših prejemnikov VD se je v zadnjem letu zmanjšalo: delež starih 66-79 let med vsemi, 

ki prejemajo VD, se je zmanjšal iz 34,29 % na 32,80 %, delež starih 80 let in več pa iz 18,22 % med vsemi, ki 

prejemajo VD, na 16,44%. Med osebami, ki prejemajo VD, je bilo torej sredi leta 2015 le 49,2 % oseb starejših 

od 65 let, decembra 2015 pa je bilo med osebami, ki prejemajo VD, starejših od 65 let le še 47,9 %. 

Za ugotovitvijo, da se število prejemnikov VD počasi vendarle zvišuje (potem ko se je s prenosom pravice iz 

pokojninskega v socialnovarstveni sistem in z zaostritvijo pogojev za prejemanje, a hkrati z razširitvijo kroga 

potencialnih upravičencev, število prejemnikov VD v letu 2012 glede na leto 2011 radikalno zmanjšalo), se 

tako skriva dejstvo, da se spreminja (starostna) struktura prejemnikov VD. Med prejemnike namreč vse bolj 

pogosto vstopajo mlajše osebe, z odločbami komisij ZPIZ o trajni nezmožnosti za delo. To seveda ni 

problematično, problematično pa je dejstvo, da se tako v absolutnem kot v relativnem smislu zmanjšuje 

število (in delež) starejših prejemnikov VD. Decembra 2015 je bilo tako v Sloveniji le še 4.907 oseb starejših 

od 65 let, katere so dobivale VD. Trend upadanja števila upravičencev do VD med starejšimi (66-79 let in še 

posebej 81 let in več) je zaskrbljujoč, saj ni povezan z manjšimi potrebami, ampak z individualnimi odločitvami 

o neuveljavljanju pravice.  

Z zadnjimi popravki socialne zakonodaje, ki veljajo od začetka leta 2014, so sicer v veljavi spremembe pri 

vračanju prejetega VD (omejitev dedovanja premoženja osebe, ki je prejemala VD, je lahko le do višine 2/3 

vrednosti prejete pomoči), zvišan je bil tudi znesek premoženja, ki se ne upošteva pri vlogi za pridobitev VD 

(ne upošteva se premoženje oziroma prihranki v višini do 2.500 evrov za samsko osebo in do 3.500 evrov za 

družino). Obe spremembi sta zelo pozitivni, vendar podatki kažejo, da ne vplivata bistveno na zvišanje števila 

prejemnikov VD, še posebej pa nimata učinka na starejšo populacijo. Prvenstveno je bil VD namreč namenjen 

za lajšanje socialnega položaja starejših, med katerimi so zelo visoke stopnje tveganja revščine, še posebej 

starejših enočlanskih gospodinjstev. 

 

 

 

 

 

 

Preglednica 4.17: Število upravičencev do VD po starostnih razredih, 2014 -2015 
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1. julij 2014 1. december 2014 1. julij 2015 1. december 2015 

Število % Število % Število % Število % 

do vključno 35 let 615 6,52 738 7,6 851 8,44 887 8,66 

36-50 let 1.535 16,26 1.610 16,59 1.716 17,01 1.783 17,41 

51-65 let 2.332 24,71 2.413 24,86 2.553 25,31 2.667 26,03 

66-79 let 3.236 34,29 3.277 33,76 3.308 32,8 3.314 32,35 

80 let in več 1.720 18,22 1.669 17,19 1.658 16,44 1.593 15,55 

Skupaj 9.438 100 9.707 100 10.086 100 10.244 100 

Vir: MDDSZ, ISCSD2 
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4.3.3 Upravičenci do DSP, IDSP in VD po regijah 

 

Število upravičencev do socialnih transferjev, odvisnih od materialnega položaja posameznika oz. družine, v 

posamezni regiji odraža socialno in delno tudi starostno sliko prebivalstva posamezne regije. Preglednica 4.18 

prikazuje število upravičencev do DSP in IDSP na 1000 prebivalcev po statističnih regijah (za mesec junij 2013, 

2014 in 2015). 

Nizek razpoložljiv dohodek, brezposelnost in slab materialni položaj so elementi, ki najbolj pojasnijo visoko 

število prebivalcev, ki prejemajo DSP ali občasno IDSP v posameznih regijah. Število oseb, ki prejemajo DSP, 

je v obdobju od junija 2013 do junija 2014 naraslo v vseh regijah, junija 2015 (v primerjavi z letom prej) pa je 

število upadlo v dveh regijah, in sicer v Zasavski (v letu 2014 je bil v tej regiji opazen največji porast) in 

Spodnjeposavski regiji, v drugih regijah pa je število oseb, ki prejemajo DSP nekoliko naraslo. Najvišje število 

oseb, ki prejemajo DSP, je v Pomurski regiji (60 oseb na 1.000 prebivalcev), sledita pa Podravska in Zasavska 

regija, kjer DSP prejema nekaj več kot 50 oseb na 1.000 prebivalcev. 

Preglednica 4.18 : Število upravičencev do DSP (redne in trajne) na 1000 prebivalcev, po regijah v 

Sloveniji za mesec junij 2013, 2014 in 2015  

 

število upravičencev do DSP (redne in 

trajne) 
število upravičencev do IDSP 

1.6.20131) 1.6.20142) 1.6.20153) 1.6.20131) 1.6.20142) 1.6.20153) 

Gorenjska 20,14 21,68 23,30 1,61 1,61 1,88 

Goriška 15,83 18,43 21,08 2,83 3,25 3,61 

Jugovzhodna 

Slovenija 
43,32 46,32 48,91 4,15 4,28 4,66 

Koroška 32,23 34,14 37,04 5,53 5,62 5,57 

Notranjsko-kraška 23,40 26,91 30,97 4,66 5,67 3,62 

Obalno-kraška 27,18 31,56 34,58 5,80 8,62 10,68 

Osrednjeslovenska 23,32 27,00 31,67 2,42 2,94 3,43 

Podravska 49,39 49,73 53,03 5,14 5,12 6,03 

Pomurska 52,85 54,12 60,19 4,66 5,22 6,76 

Savinjska 40,70 44,14 49,50 5,41 5,51 5,92 

Spodnje posavska 39,68 44,23 41,96 4,20 5,41 6,49 

Zasavska 55,05 62,98 51,74 8,65 6,12 6,97 

SLOVENIJA 33,68 36,40 39,85 3,96 4,34 4,96 

Vir: MDDSZ, ISCSD2 (podatki o upravičencih do DSP), SURS (podatki o številu prebivalcev) 
Opombe:  
1)Podatki o številu prebivalstva na dan 1. julij 2013 
2) Podatki o številu prebivalstva na dan 1. julij 2014 
3) Podatki o številu prebivalstva na dan 1. januar 2015 

 

Primerjava števila upravičencev do IDSP v juniju 2013 in juniju 2015 po statističnih regijah kaže, da se je 

število upravičencev zvišalo v večini regij, in sicer najbolj izrazito v Obalno-kraški regiji (za 4,8 oseb, ki so 

prejele IDSP na 1.000 prebivalcev), sledita pa ji Spodnje posavska regija (za 2,3 upravičenca na 1.000 

prebivalcev) in Pomurska regija (za 2,1 upravičenca na 1000 prebivalcev). Število upravičencev do IDSP se je 

med junijem 2013 in junijem 2015 znižalo v Zasavski regiji (za 1,7 upravičenca na 1.000 prebivalcev) in 

Notranjsko-kraški regiji (za 1,1 upravičenca na 1.000 prebivalcev). Junija 2015 je bilo torej daleč največ 

prejemnikov IDSP v Obalno-kraški regiji, in sicer kar 10,68 na 1.000 prebivalcev.  
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Preglednica 4.19 prikazuje število upravičencev do VD na 1000 prebivalcev po regijah za mesec junij 2013, 

2014 in 2015. Podatki kažejo, da se število oseb, ki prejemajo VD, po regijah v opazovanem obdobju ni 

bistveno spreminjalo. V letu 2015 je v primerjavi z letom 2013 opazen upad v treh regijah, in sicer Zasavski 

(za 1,4 upravičenca na 1.000 prebivalcev), Koroški (za 0,8 upravičenca na 1.000 prebivalcev) in Spodnje 

posavski regiji (za 0,7 upravičenca na 1.000 prebivalcev). V drugih regijah se je število upravičencev do VD 

nekoliko zvišalo, največ v Podravski in Pomurski regiji (za približno 1,2 upravičenca na 1.000 prebivalcev). 

Junija 2015 je imela daleč največje število upravičencev do VD Pomurska regija (dobrih 10 prejemnikov VD 

na 1.000 prebivalcev), sledi pa ji Podravska regija z 8,78 prejemnikov VD na 1.000 prebivalcev. 

Preglednica 4.19: Število upravičencev do VD na 1000 prebivalcev, po regijah v Sloveniji za mesec junij 

2013, 2014, 2015 

 1.6.20131) 1.6.20142) 1.6.20153) 

Gorenjska 2,63 2,38 2,83 

Goriška 2,02 2,13 2,37 

Jugovzhodna Slovenija 3,55 3,45 3,84 

Koroška 6,95 5,29 6,13 

Notranjsko-kraška 4,02 3,75 4,15 

Obalno-kraška 3,72 4,15 4,81 

Osrednjeslovenska 2,63 2,59 3,03 

Podravska 7,57 7,79 8,78 

Pomurska 8,90 8,81 10,05 

Savinjska 6,02 5,89 6,12 

Spodnjeposavska 4,88 4,33 4,22 

Zasavska 8,33 7,80 6,95 

Slovenija 4,66 4,56 5,09 

Vir: MDDSZ, ISCSD2 (podatki o upravičencih do VD), SURS (podatki o številu prebivalcev) 
Opombe:  
1)Podatki o številu prebivalstva na dan 1. julij 2013 
2) Podatki o številu prebivalstva na dan 1. julij 2014 
3) Podatki o številu prebivalstva na dan 1. januar 2015 

 

V Preglednici 4.20 je skupaj prikazano število upravičencev do DSP, IDSP in VD, izraženo kot delež 

prebivalstva, po statističnih regijah za junij 2015. Junija 2015 je v Pomurski regiji (regiji z najvišjim deležem 

prebivalstva z enim ali več socialnim transferjem – DSP, IDSP in VD) vsaj en socialni transfer (DSP, IDSP, VD) 

ali več njih prejemalo 7,71 % prebivalstva. Na drugi strani je na Goriškem enega ali več od teh treh socialnih 

transferjev prejemalo 'le' 2,71 % prebivalstva. V povprečju je v Sloveniji vsaj enega ali več od treh opazovanih 

socialnih transferjev prejemalo 5 % prebivalstva. 
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Preglednica 4.20: Število upravičencev do DSP, IDSP in VD, izraženo v deležu prebivalstva, po statističnih 

regijah za junij 2015, sortirano po višini deleža prebivalcev, upravičenega do DSP 

% prebivalstva 
1.junij 20151) 

DSP IDSP VD 

Pomurska 6,02 0,68 1,01 

Podravska 5,30 0,60 0,88 

Zasavska 5,17 0,70 0,70 

Savinjska 4,95 0,59 0,61 

Jugovzhodna Slovenija 4,89 0,47 0,38 

Spodnjeposavska 4,20 0,65 0,42 

Koroška 3,70 0,56 0,61 

Obalno-kraška 3,46 1,07 0,48 

Osrednjeslovenska 3,17 0,34 0,30 

Notranjsko-kraška 3,10 0,36 0,42 

Gorenjska 2,33 0,19 0,28 

Goriška 2,11 0,36 0,24 

Slovenija 3,99 0,50 0,51 

Vir: MDDSZ, ISCSD2 (podatki o upravičencih do VD,DSP,IDSP), SURS (podatki o številu prebivalcev) 
Opomba:  
1) Podatki o številu prebivalstva na dan 1. januar 2015 

 

 

 



59 

 

4.3.4 Otroški dodatek (OD) 

 

V letu 2012 in 2013 sta ZUPJS in ZUJF precej omejila dostop do upravičenosti prejemanja otroškega dodatka 

(v nadaljevanju OD) (podrobneje smo o tem govorili v prejšnjem poročilu – Trbanc idr. 2015a), medtem ko v 

zadnjem obdobju večjih sprememb socialne zakonodaje na tem področju ni bilo. S tem lahko razložimo prvi 

del krivulje (glej sliko 4.8), ki od decembra 2012 do januarja 2014 nekoliko upada. Nadalje, podatki MDDSZ o 

številu otrok, upravičenih do OD, za obdobje od januarja 2014 do zadnjih razpoložljivih podatkov, kažejo rahlo 

poslabšanje dohodkovnega položaja družin z otroki. V decembru 2014 je tako OD prejemalo za 3,3 % več 

otrok, kot v enakem obdobju leto poprej35. V letu 2015 je opazno nekoliko bolj strmo naraščanje krivulje v 

primerjavi z letom 2014. Skladno s tem se nekoliko povečujejo tudi sredstva za OD – v juniju 2015 za 2,3 % v 

primerjavi z junijem 2014. Da se dohodki staršev nižajo, potrjujejo tudi podatki o gibanju števila otrok po 

posameznih razredih OD (Preglednica 4.21), kjer se na eni strani krepijo drugi, tretji in četrti dohodkovni 

razred OD in na drugi strani slabi šesti dohodkovni razred OD (primerjava junij 2015 glede na junij 2014).  

Slika 4.8: Trend gibanja števila otrok, upravičenih do OD, Slovenija 

 
Vir: MDDSZ, ISCSD2 

Razmerje vseh prejemnikov OD, glede na tip družine, ostaja konstantno. Prevladujejo prejemniki iz 

dvostarševskih družin (teh je od leta 2012 naprej približno 85 %, enostarševskih pa 15 %). Če primerjamo 

podatke znotraj posameznega tipa družine, dobimo podobno sliko – več kot polovica vseh dvostarševskih 

družin prejema OD, medtem ko je takih enostarševskih družin približno 15 %, kar je nekoliko presenetljivo 

glede na to, da slednji veljajo za precej bolj ranljiv tip družine od prvega.36  

                                                           
35 V povprečju je približno dobrih 60 % vseh otrok v letu 2014 prejemalo OD, kar je precej manj kot pred letom 2012, torej pred 
uveljavitvijo nove socialne zakonodaje, ko je, po Črnak Meglič idr. (2005, 28-29), otroški dodatek v povprečju prejemalo 80 % otrok 
iz ustrezne starostne skupine.  
36 Za preračun podatkov o deležu prejemnikov OD znotraj posameznega tipa družine smo sicer vzeli SURS podatke iz leta 2011 

(podatke o skupnem številu posameznega tipa družin), kar ni povsem ustrezno, saj ti zaradi drugačne definicije enostarševske 

družine niso primerljivi s podatki MDDSZ (o upravičencih do OD). SURS opredeljuje tip gospodinjstva na podlagi prebivališča 

(upošteva skupni naslov prebivališča oseb), medtem ko definicija MDDSZ temelji na ZUPJS, po katerem je enostarševska družina 

»skupnost enega izmed staršev z otroki, kadar je drugi od staršev umrl in otrok po njem prejemkov za preživljanje ne prejema ali je 

drugi izmed staršev neznan ali kadar otrok po drugem izmed staršev prejemkov za preživljanje dejansko ne prejema« in je v tem 

oziru ožja od definicije SURS. 
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Za ugotavljanje ranljivosti posameznega tipa družine je bolj smiselno upoštevati strukturo upravičencev do 

OD po posameznih dohodkovnih razredih. Iz podatkov MDDSZ za leti 2014 in 2015 je razvidno, da 

enostarševske družine v povprečju razpolagajo z nižjimi dohodki kot dvostarševske družine, saj se kar tretjina 

upravičencev do OD iz enostarševskih družin umešča v prvi dohodkovni razred OD (Preglednica 4.21). 

 

Preglednica 4.21: Struktura prejemnikov OD po dohodkovnih razredih glede na tip družine; v % 

1.7.2014 1.7.2015 

razred OD 
Dvo-starševska 

družina 
Eno-starševska 

družina 
razred OD 

Dvo-starševska 
družina 

Eno-starševska 
družina 

1 14,1 34,8 1 13,7 33,0 

2 17,7 15,3 2 18,5 16,9 

3 11,6 11,6 3 12,3 12,4 

4 13,3 12,4 4 14,1 12,8 

5 24,8 16,3 5 24,6 16,6 

6 18,4 9,6 6 16,8 8,2 
Vir: MDDSZ, ISCSD2 

 

Glede enostarševskih družin je treba omeniti še eno posebnost. Zaradi ranljivega položaja so namreč 

pozitivno diskriminirane in imajo pravico prejemati zvišan OD37. Od vseh enostarševskih družin, ki prejemajo 

OD, je takih približno 6 % - to so tiste enostarševske družine, ki ustrezajo definiciji ZUPJS, kar pomeni, da otrok 

ne živi z obema staršema ter da drugi od staršev preživnine ne plačuje oz. po njem prejemkov ne prejema. 

 

Preglednica 4.22: Število in delež upravičencev, ki imajo zvišan OD, ker živijo v enostarševski družini 

na dan število upravičencev – zvišan OD 
število enostarševskih 
družin, prejemnic OD 

delež upravičencev z 
zvišanim OD med vsemi 

enostarševskimi družinami, 
prejemnicami OD 

1.7.2014 1.238 21.452 5,77 

1.8.2014 1.235 21.406 5,77 

1.9.2014 1.269 21.231 5,98 

1.10.2014 1.261 21.327 5,91 

1.11.2014 1.272 21.473 5,92 

1.12.2014 1.282 21.547 5,95 

1.1.2015 1.274 21.126 6,03 

1.2.2015 1.285 21.232 6,05 

1.3.2015 1.316 21.357 6,16 

1.4.2015 1.323 21.376 6,19 

1.5.2015 1.329 21.411 6,21 

1.6.2015 1.339 21.391 6,26 

1.7.2015 1.333 21.308 6,26 

1.8.2015 1.343 21.311 6,30 

1.9.2015 1.309 21.239 6,16 

1.10.2015 1.313 21.314 6,16 

                                                           
 
37 Po ZSDP so enostarševske družine upravičene do 30 % večje vrednosti OD na otroka. 
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na dan število upravičencev – zvišan OD 
število enostarševskih 
družin, prejemnic OD 

delež upravičencev z 
zvišanim OD med vsemi 

enostarševskimi družinami, 
prejemnicami OD 

1.11.2015 1.321 21.388 6,18 

1.12.2015 1.309 21.371 6,13 
Vir: MDDSZ, ISCSD2 
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4.3.5 Znižano plačilo vrtca (subvencija vrtca) 

 

Število otrok, vključenih v vrtec od leta 2012 naprej nekoliko narašča, ne glede na to, da je stopnja rodnosti 

v opazovanem obdobju precej konstanta. Naraščanje števila vključenih otrok v vrtce je še zlasti očitno za 

drugo starostno obdobje ter pri zasebnih izvajalcih predšolske vzgoje (Preglednica 4.23). 

 

Preglednica 4.23: Vključenost otrok v predšolsko varstvo 

  

2012 2013 2014 

Otroci - 
SKUPAJ 

Prvo 
starostno 
obdobje 

Drugo 
starostno 
obdobje 

Otroci - 
SKUPAJ 

Prvo 
starostno 
obdobje 

Drugo 
starostno 
obdobje 

Otroci - 
SKUPAJ 

Prvo 
starostno 
obdobje 

Drugo 
starostno 
obdobje 

število otrok, vključenih v vrtec 

Izvajalci 
predšolske 
vzgoje - 
SKUPAJ 

83.090 24.856 58.234 83.700 23.967 59.733 84.750 24.306 60.444 

Javni vrtci 80.456 23.947 56.509 80.626 22.887 57.739 81.279 23.033 58.246 

Zasebni 
vrtci 

2.634 909 1.725 3.074 1.080 1.994 3.471 1.273 2.198 

  

od tega subvencionirano varstvo (v %) 

95,43  96,30  98,76  

stopnja rodnosti 

1,58  1,55  1,58  

Vir: SURS 2015 (za podatke o: številu vključenih otrok v vrtce, stopnji rodnosti); MDDSZ 2015 (za podatke o 
subvencioniranem varstvu) 

 

Preglednica 4.24: Delež otrok, vključenih v predšolsko izobraževanje, glede na višino subvencije vrtca 

Plačilo staršev v % od cene programa vrtca38 2012 2013 2014 201539 
ind. 

2015/2014 
ind. 

2015/2012 

0,01 4,81 3,56 3,79 3,61 0,95 0,75 

0,1 12,34 13,22 13,85 15,91 1,15 1,29 

0,2 10,03 8,93 8,83 10,44 1,18 1,04 

0,3 13,42 11,79 11,66 12,09 1,04 0,90 

0,35 19,49 20,61 20,72 21,06 1,02 1,08 

0,43 15,67 16,17 16,32 15,53 0,95 0,99 

0,53 13,49 15,06 14,52 12,42 0,86 0,92 

0,66 6,17 5,84 5,58 4,99 0,89 0,81 

0,77 4,58 4,81 4,74 3,96 0,84 0,86 

Skupaj 100 100 100 100  
Vir: MDDSZ 2015 

 

Skoraj vsi otroci imajo subvencionirano predšolsko varstvo in v tem se podatki med leti bistveno ne 

razlikujejo, se je pa njihov delež v zadnjem letu še celo nekoliko povečal. Iz Preglednice 4.24 je razvidno, da 

                                                           
38 0,01 pomeni, da starši plačajo 1 % cene programa vrtca, 0,1 pomeni, da starši plačajo 10 % cene programa vrtca, … 
0,77 pomeni, da starši plačajo 77 % cene vrtca. 
39 Podatek na dan 1.7.2015. 
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se krepi delež otrok, za katere starši prejemajo subvencijo vrtca v spodnjih dohodkovnih razredih (kamor se 

umeščajo starši z nižjimi dohodki). Podoben trend zasledujemo že od leta 2012 naprej, kar pomeni da se 

dohodki družin z otroki vseskozi zmanjšujejo (o zniževanju dohodkov družin sicer govorimo na različnih 

mestih poročila).   

Povečevanje deleža otrok v spodnjih dohodkovnih razredih je značilno za vse tipe družin, najbolj očitno pa se 

to kaže pri velikih družinah, kjer je bilo v letu 2015 v primerjavi s predhodnim letom v prvem dohodkovnem 

razredu za 24 % več otrok (medtem ko, gledano na splošni ravni, delež otrok v omenjenem dohodkovnem 

razredu, upada). V tem oziru se je v zadnjem opazovanem letu izrazito poslabšal tudi položaj dvostarševskih 

družin z dvema otrokoma (glej preglednico 4.25). 
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 Preglednica 4.25: Umeščenost otrok, vključenih v predšolsko izobraževanje, v dohodkovni razred glede 

na tip družine 

  
2012 2013 2014 2015 

ind. 
2015/2012 

ind. 
2015/2014 

DVOSTARŠEVSKA, EN OTROK  

1 2,8 3,26 3,74 3,06 1,09 0,82 

2 9,32 10,46 11,38 12,42 1,33 1,09 

3 6,99 6,92 7,19 6,8 0,97 0,95 

4 7,44 6,99 7,14 7,4 0,99 1,04 

5 17,71 17,32 17,2 19,19 1,08 1,12 

6 17,38 17,64 17,66 17,9 1,03 1,01 

7 19,5 20,05 19,19 18,07 0,93 0,94 

8 9,6 9,28 8,66 8,09 0,84 0,93 

9 9,26 8,09 7,84 7,06 0,76 0,90 

DVOSTARŠEVSKA, 2 OTROKA  

1 3,49 2,13 2,34 2,31 0,66 0,99 

2 9,01 9,92 10,84 12,74 1,41 1,18 

3 9,14 8,04 8,31 10,12 1,11 1,22 

4 13,85 11,53 11,42 13,06 0,94 1,14 

5 21,43 22,46 22,71 23,24 1,08 1,02 

6 17,86 18,36 18,38 17,06 0,95 0,93 

7 14,37 16,45 15,42 12,65 0,88 0,82 

8 6,58 6,01 5,65 4,98 0,76 0,88 

9 4,27 5,11 4,92 3,85 0,9 0,78 

DVOSTARŠEVSKA, 3 ALI VEČ OTROK  

1 6,73 3,53 3,86 4,8 0,71 1,24 

2 16,36 17,86 18,81 22,4 1,37 1,19 

3 12,92 11,72 11,76 14,88 1,15 1,27 

4 16,81 15,03 15,03 14,41 0,86 0,96 

5 18,37 20,62 20,83 19,84 1,08 0,95 

6 13,51 13,85 13,44 11,61 0,86 0,86 

7 9,25 11,02 10,45 7,68 0,83 0,73 

8 3,65 3,74 3,35 2,67 0,73 0,80 

9 2,4 2,63 2,46 1,7 0,71 0,69 

ENOSTARŠEVSKA  

1 11,04 9,38 9,47 9,37 0,85 0,99 

2 28,83 30,61 33,38 33,3 1,15 1,00 

3 13,32 11,73 10,36 13,06 0,98 1,26 

4 14,05 13,41 13,2 13,76 0,98 1,04 

5 14,54 15,57 15,44 14,66 1,01 0,95 

6 8,1 8,83 8,36 7,55 0,93 0,90 

7 6,46 6,78 6,63 5,7 0,88 0,86 

8 2,41 2,31 1,76 1,53 0,64 0,87 

9 1,26 1,39 1,4 1,07 0,85 0,76 
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4.3.6 Državna štipendija (DŠ) 

 

Državna štipendija je namenjena posameznikom s slabšim socialnim položajem. Velja za dopolnili prejemek 

h kritju stroškov, ki nastanejo v povezavi z njihovim izobraževanjem. Posameznikom je na ta način olajšano 

izobraževanje in doseganje višje izobrazbene ravni, obenem naj bi se s tem izboljšala tudi njihova zaposljivost. 

Državna štipendija, opredeljena na ta način, predstavlja enega od vzvodov države, ki pripomorejo k 

vzpostavljanju enakih možnosti za izobraževanje (MDDSZ 2015).  

Podatki kažejo, da je število upravičencev do državne štipendije (v nadaljevanju DŠ) od leta 2008 do leta 2011 

postopoma naraščalo, vse do v letu 2012 sprejete nove socialne zakonodaje, ki je precej zaostrila dostop do 

DŠ (tako na ravni kriterija starosti, kar je bilo potem v letu 2014 odpravljeno, kot na ravni cenzusa). 

Posledice spremenjenega kriterija starosti so v Preglednici 4.26 jasno vidne, ko v letih 2012 in 2013 drastično 

upade število dijakov upravičenih do DŠ – pred uvedbo nove socialne zakonodaje so dijaki namreč 

predstavljali večino upravičencev do tega prejemka. 

Preglednica 4.26: Število upravičencev do DŠ po letih40 

  Dijaki % Študenti % Skupaj 

2008 21.468 63,14 12.532 36,86 34.000 

2009 25.206 62,73 14.974 37,27 40.181 

2010 26.313 61,82 16.212 38,09 42.561 

2011 31.136 60,53 20.149 39,17 51.441 

2012 7.976 32,68 16.359 67,03 24.407 

2013 7.780 33,20 15.603 66,57 23.437 

2014 28.017 62,62 16.608 37,12 44.73941 
Vir: SURS  

 

V prejšnjem poročilu (Trbanc idr. 2015a) učinka znižanja cenzusa za pridobitev državne štipendije s 64 % neto 

povprečne plače na 53 % neto povprečne plače nismo uspeli interpretirati, ker za leto 2014 še nismo 

razpolagali s celoletnimi podatki. Sedaj, ko so ti na voljo, pa ugotavljamo, da se je, zaradi omenjenega 

oteženega dostopa do prejemanja DŠ, število upravičencev v letu 2014 glede na leto 2011 znižalo. Še vedno 

pa število upravičencev ostaja relativno visoko, saj je v zadnjem obdobju višje kot v letih 2008, 2009 in 2010, 

kar, po našem mnenju, kaže na poslabšanje dohodkov družin z otroki; podobno se kaže tudi na primeru 

upravičencev do OD, o čemer govorimo v enem izmed prejšnjih razdelkov (4.3.4). 

 

 

 

                                                           
40 Opomba k preglednici: pri določenih vrednostih seštevek ni ustrezen zaradi nezmožnosti klasificiranja nekaterih 
prejemnikov DŠ v izbrani kategoriji. 

41 Pri določenih vrednostih seštevek ni ustrezen zaradi nezmožnosti klasificiranja nekaterih prejemnikov DŠ v izbrani 
kategoriji. 
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5 Ocene, mnenja in izkušnje humanitarnih organizacij in CSD glede socialne 

situacije njihovih uporabnikov v letih 2014 in 2015 ter njihovih strategij 

preživetja 

 

Vloga humanitarnih (nevladnih) organizacij pri pomoči ranljivim skupinam in posameznikom ter pri blaženju 

slabe socialne situacije in različnih stisk prebivalstva se je v obdobju krize močno povečala. 

Nacionalni forum humanitarnih organizacij Slovenije (v nadaljevanju NFHOS), ki trenutno združuje 96 

humanitarnih organizacij je v zadnjih treh letih med svojimi članicami (humanitarnimi organizacijami) izvedel 

ankete o njihovem delu in pomoči, ki jo nudijo. Glede na odgovore humanitarnih organizacij, NFHOS ocenjuje, 

da je v letu 2013 vsaj enkrat potrebovalo pomoč humanitarnih organizacij 739.318 oseb, v letu 2014 pa se je 

število oseb, ki so se vsaj enkrat obrnile po pomoč na humanitarne organizacije nekoliko zmanjšalo – njihovo 

pomoč je vsaj enkrat poiskalo 655.354 oseb (Novak, ur. 2015:12). Rezultati ankete kažejo, da humanitarne 

organizacije v zadnjih dveh letih zaznavajo, da uporabniki njihovih humanitarnih programov potrebujejo večji 

obseg pomoči, njihove težave so kompleksnejše (stiske na več področjih), v programe so vključeni dalj časa, 

reševanje njihovih težav pa zahteva širša znanja iz različnih področij ter hkrati hitrejše odzive kot pred leti. 

Večina humanitarnih organizacij opaža tudi slabše finančno stanje njihovih uporabnikov (ibid.: 14-15). Med 

novimi kategorijami uporabnikov, ki jih v zadnjih dveh letih zaznavajo humanitarne organizacije, je največ 

oseb, ki imajo poleg osnovne težave oz. stiske še težave na drugih področjih, sledijo osebe, ki imajo različne 

težave, ki so posledica brezposelnosti, in osebe, ki se ne znajdejo v pravnem sistemu ali drugih sistemih in 

postopkih (ibid.: 15). V anketi leta 2014 je 59 % humanitarnih organizacij, ki so odgovorile na anketo, menilo, 

da se je življenje njihovih uporabnikov v zadnjem letu poslabšalo, v letu 2015 pa je to menilo 63 % 

humanitarnih organizacij, ki so odgovorile na anketo (ibid.: 16). Je pa, na drugi strani, leta 2014 le 6 % 

humanitarnih organizacij, ki so odgovorile na anketo, ocenilo, da se je življenje njihovih uporabnikov v 

zadnjem letu v povprečju izboljšalo, leta 2015 pa je tako menilo že 10 % humanitarnih organizacij (ibid.). 

Večina humanitarnih organizacij, ki so sodelovale v anketi, meni, da njihovi uporabniki najbolj potrebujejo 

strokovno pomoč, pogovor, finančno pomoč ter pomoč prostovoljcev. Manj nujno potrebujejo hrano in 

zdravstveno oskrbo, a se je v letu 2015 v primerjavi z letom prej povečala zaznana potreba po tem. Najmanj 

pa uporabniki (po mnenju humanitarnih organizacij) potrebujejo oblačila, pohištvo in druge materialne 

potrebščine (ibid.: 17).  

V letih 2012 in 2013 je bilo v okviru ankete EU-SILC42 postavljenih nekaj dodatnih vprašanj vezanih na 

prejemanje pomoči dobrodelnih organizacij. Podatki kažejo, da je tako v letu 2012 kot v letu 2013 materialno 

in/ali denarno pomoč dobrodelnih organizacij prejelo okoli 5 % gospodinjstev v Sloveniji (UMAR, 2015a: 65). 

Pomoč dobrodelnih organizacij postaja čedalje pomembnejša za gospodinjstva, ki so po dohodkih pod 

pragom tveganja revščine; v letu 2013 so dobrodelne organizacije s pomočmi pomagale preživeti že 20 % 

prebivalcem, ki so živeli pod pragom tveganja revščine, kar je bilo 2 odstotni točki več kot leto pred tem 

(ibid.). Med posameznimi prejemniki pomoči dobrodelnih organizacij se je v letu 2013 povečal delež 

prejemnikov iz vrst brezposelnih oseb (s 17 na 19 %) in delež otrok mlajših od 16 let (s 6 na 7 %) (ibid.).  

  

                                                           
42 Več o anketi EU-SILC v razdelku 4.2 (Kazalniki življenjske ravni) 
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5.1 Ugotovitve fokusne skupine 

 

Za potrebe naloge Socialni položaj v Sloveniji smo tudi letos izvedli fokusno skupino s predstavniki 

(predstavnicami) humanitarnih organizacij ter tudi predstavniki (predstavnicami) CSD (skupna fokusna 

skupina). Ocene, mnenja in izkušnje humanitarnih organizacij in CSD so zelo pomembne z dveh vidikov: ker 

imajo oboji neposreden stik z osebami v ranljivih situacijah in stiskah (te osebe so uporabniki njihovih storitev 

in programov ter pomoči) in ker lahko iz prakse posredujejo informacije o tem, kako se položaj njihovih 

uporabnikov spreminja ter kaj se dogaja z njimi.  

Fokusno skupino smo izvedli novembra 2015, na njej pa je sodelovalo pet predstavnic humanitarnih 

organizacij in CSD. Več podrobnosti o izvedbi fokusne skupine je zapisanih v razdelku 2.2 (Metodološki 

pristop), okvirna vprašanja za razpravo pa so v Prilogi 1. 

V nadaljevanju povzemamo razpravo v fokusni skupini po izpostavljenih tematikah (vprašanjih). 

 

- Vpliv pozitivnih makroekonomskih trendov na položaj najranljivejših socialnih skupin, ki se 

obračajo po pomoč na centre za socialno delo, nevladne in humanitarne organizacije 

Kljub ugodnim makroekonomskim kazalnikom ter pozitivnim trendom na področju zaposlovanja nevladne in 

humanitarne organizacije izboljšanja položaja pri svojem delu z materialno slabo situiranimi posamezniki in 

družinami ne zaznavajo. Da se položaj najbolj ranljivih ne izboljšuje opozarja tudi sogovornica iz centra za 

socialno delo.  

Predstavnica ZPMS izpostavlja, da se odrasli predstavniki družin, ki se na njihovo organizacijo obračajo po 

pomoč, težko zaposlujejo. V večini gre za dolgotrajno brezposelne z dodatnimi zdravstvenimi težavami in 

kroničnimi boleznimi, s čimer za delodajalce niso zanimivi.  Sogovornica izpostavi, da se družine, ki se na 

njihovo organizacijo obračajo po pomoč, ponavljajo, torej v večini primerov ne gre za enkratne prejemnike 

pomoči, ampak prejemnike, katerih socialna situacija se ne izboljšuje, ampak poglablja.  

Ugodnih makroekonomskih razmer tudi upokojenci ne občutijo, meni predstavnica ZDUS-a. Višina pokojnin 

se realno in tudi v razmerju do višine plač znižuje, višina letnega dodatka k pokojninam je določena selektivno, 

dostop do socialnih transferjev, natančneje do varstvenega dodatka, pa je kljub popravku Zakona o 

socialnovarstvenih prejemkih, po katerem se omejitev dedovanja premoženja osebe, ki je prejemala 

varstveni dodatek, lahko omeji samo do višine 2/3 vrednosti prejete pomoči, omejen. Na ZDUS-u celo opažajo 

porast potreb upokojencev po prehranskih paketih. Ugotavljajo, da se njihove težave kumulirajo. 

Tudi predstavnici Rdečega Križa in Karitasa omenjata, da se situacija glede števila materialno ogroženih in 

kompleksnosti njihovega položaja ne izboljšuje. Ljudje z dolgotrajnimi in kompleksnimi socialnimi težavami 

se v večini ne zaposlujejo, njihov slab materialni položaj traja predolgo, kar pomeni, da so izčrpali rezerve, 

prihranke ter pomoč socialne mreže, hkrati pa postajajo bodisi apatični, pasivni, vdani v usodo, ali pa so se 

(najpogosteje) z delom na črno, pridobljenimi socialnimi transferi in pomočjo humanitarnih organizacij naučili 

(pre)živeti. 

Na CSD po pripovedih strokovne delavke, ki dela na pravicah iz javnih sredstev, ne opažajo sprememb na 

bolje. Z letom 2014 zaznavajo porast števila prejemnikov izredne denarne socialne pomoči, ki jo dodeljujejo 

ljudem, ki občasno potrebujejo pomoč zaradi hude materialne stiske. Vzroki, zaradi katerih ljudje zaprosijo 

za izredno denarno pomoč, so v nekaterih primerih nepredstavljivi (npr. za osnovne higienske oziroma 

toaletne pripomočke) in kažejo na poglabljanje revščine pri nekaterih uporabnikih.  
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- Nove (netipične) ranljive skupine prebivalstva 

Poleg kategorij ljudi, ki so že sicer zelo socialno ogrožene (npr. družine brez delovno aktivnega člana, 

enostarševske družine, samske osebe, starejše ženske), sogovornice opažajo nove ranljive skupine, ki se 

obračajo k njim po pomoč. Več sogovornic omenja zaposlene osebe, ki s svojimi dohodki ne morejo preživeti 

sebe in ostalih družinskih članov. Omenjajo, da gre v večini primerov za osebe, ki prejemajo minimalne 

dohodke, za osebe, ki so zaposlene, vendar zaradi bolezni v daljšem bolniškem staležu, za osebe (npr. 

trgovke), ki so zaposlene za krajši delovni čas od polnega, kar se pozna na mesečnem dohodku, ali pa za 

osebe, ki del dohodka dobijo izplačanega »na roke«. Njihovi sicer nizki dohodki so največkrat dovolj visoki, 

da ne omogočajo pridobitve različnih subvencij (npr. za najemnino za stanovanje), ki običajno pripadajo 

osebam na socialnih transferih. Njihov mesečni razpoložljiv dohodek je tako primerljiv s tistim, ki ga imajo na 

razpolago osebe, ki prejemajo DSP in ostale prejemke ter subvencije po socialni zakonodaji, zaposlene osebe 

pa so s svojimi dohodki pogosto tik nad mejo upravičenosti do pomoči in subvencij. Glede na to se tudi 

zaposlene osebe v vedno večjem številu obračajo po pomoč na humanitarne organizacije.   

Na ZPMS opažajo vedno večje število prošenj staršev hudo bolnih otrok za donatorska sredstva, in sicer za 

plačilo tistih operacij, dodatnih terapij ali zdravljenj v tujini, ki jih slovenska zdravstvena zavarovalnica ne 

krije.  

Predstavnica ZDUS-a omenja pojav nove socialno zelo ranljive skupine upokojencev, in sicer mlajše – nove 

upokojence (upokojene v zadnjih nekaj letih), ki jim je bila pri dopolnjeni polni pokojninski dobi odmerjena 

zelo nizka pokojnina (omeni 400 do 600 EUR mesečno). Sogovornica opozarja, da se je v praksi začel kazati 

učinek sprememb pokojninske reforme iz leta 2012, ki je prinesla spremembe pri izračunu pokojnin 

(sprememba valorizacije, sprememba obdobja za izračun pokojninske osnove in sprememba odmernih 

odstotkov). Novi upokojenci imajo drugačne potrebe, drugačen način življenja kot starejši, so bolj osveščeni, 

informirani, izobraženi in poznajo svoje pravice. Ob tako nizkih pokojninah bodo po mnenju predstavnice 

ZDUS-a težko shajali. Omenja tudi pogosto zelo slabo materialno situacijo starejših žensk, ki živijo same, kar 

že dlje časa kažejo tudi različni kazalniki revščine in socialne izključenosti. 

Tudi predstavnica CSD omenja dve novi kategoriji ljudi, ki potencialno sodita med socialno bolj ranljive. To so 

novodobni »hlapci« in mladi izobraženi ljudje, ki so zaključili družboslovne ali ekonomsko/poslovne smeri 

študija. Z izrazom  »novodobni hlapci« imenuje mlade moške, ki na večjih kmetijah delajo za hrano in 

namestitev. V večini gre za lahko vodljive neizobražene osebe (npr. zaključena osnovna šola s prilagojenim 

programom ali nižja poklicna šola), ki so ostale brez zaposlitve. Kmetje jih dojemajo kot mlado, močno 

delovno silo, ki pa pri njih dela brez pogodbe in urejenega zavarovanja. Te osebe se na CSD obračajo s prošnjo 

za pridobitev denarne socialne pomoči in plačilo prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje. Omenja še 

mlade diplomante družboslovnih smeri (pravniki, socialni delavci, ekonomisti), ki se zelo težko zaposlijo, kar 

vpliva na njihov proces osamosvajanja, povzroča brezvoljnost, brezciljnost, pasivnost in zapadanje v 

odvisnosti. Za njihovo območje (severna Štajerska) je značilno, da se diplomanti tehničnih fakultet in mladi, 

ki so se izobrazili za različne tehnične poklice ali npr. gostinstvo lahko zaposlijo v sosednji Avstriji, omenjeni 

diplomanti družboslovnih smeri pa te možnosti nimajo, saj potreb po tovrstnem kadru ni (ne doma in ne v 

Avstriji). 

Kot skupino, ki zelo težko živi, predstavnica CSD izpostavi tudi upokojence z nizkimi pokojninami, ki še niso 

dopolnili 63 (ženske) ali 65 (moški) let in zaradi tega (še) niso upravičeni do varstvenega dodatka. Glede na 

njene izkušnje je oseb, ki imajo nizke pokojnine in so brez ostalih virov za preživljanje in bi glede na to bili 

opravičeni do varstvenega dodatka, kar veliko.  
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Na Karitasu opozarjajo na vedno večje število ekonomskih migrantov iz republik bivše Jugoslavije. V večini 

gre za gradbene delavce, ki delajo v Sloveniji. Kljub temu, da je njihova zaposlitev relativno negotova, običajno 

delajo za določen čas, potem nekaj časa ne, pa potem zopet kaj dobijo, se moškim po določenem času v veliko 

primerih pridružijo še ženske (žene/partnerice) in otroci. Te družine običajno živijo zelo slabo, in sicer z 

moževo plačo in otroškimi dodatki v času, ko je moški zaposlen, v obdobju brezposelnosti obeh staršev pa le 

z otroškimi dodatki. Problem žensk in otrok je tudi nepoznavanje jezika in slaba integracija v okolje. 

Šoloobvezni otroci se naučijo slovenščine in tudi postanejo bolj socialno vključeni, ženske pa pogosto, tudi 

zaradi nezainteresiranosti in nenaklonjenosti partnerjev, da bi se vključile v kakšen program in bile tudi izven 

doma bolj aktivne, ostajajo dokaj izolirane.  

 

- Strategije preživetja socialno najšibkejših  

Najpogostejša strategija preživetja mlajših prejemnikov denarne socialne pomoči in oseb v srednjih letih, ki 

lahko delajo oziroma bi bili lahko delovno aktivni, je delo na črno. Predstavnica Karitasa ocenjuje, da je med 

brezposelnimi prejemniki paketov hrane, okoli 20 % takih, ki občasno ali redno delajo na črno. Meni, da je to 

vseslovenska značilnost, da se ta praksa v zadnjem obdobju, ko je povpraševanja po delovni sili ponovno 

nekaj več kot v času krize, pojavlja vse pogosteje. Omenja, na primer, delo v strežbi v manjših lokalih, kjer je 

veliko strank že zgodaj zjutraj, ko še ni inšpekcijskih nadzorov. Taka nekajurna dnevna dela običajno opravijo 

brezposelne osebe za plačilo na roke.  

Več sogovornic omenja, da osebe/družine, katerih glavni vir dohodka predstavljajo socialni transferji (DSP in 

OD) ali nadomestilo za brezposelnost, izračunajo kakšen bi bil njihov razpoložljivi dohodek v primeru, če bi se 

zaposlili na slabo plačanem delovnem mestu, in kakšen je, če ostanejo »na socialnih transferih«. Pogosto se 

izkaže, da se jim zaposlitev ne izplača, zato je ne iščejo, saj ob pomoči države (prejemki in subvencije), pogosto 

v kombinaciji s pomočjo nevladnih in humanitarnih organizacij ter občasnim ali rednim delom na črno, lažje 

preživijo. Kombinacija različnih virov pomoči nevladnih in humanitarnih organizacij je tudi zelo pogosta, saj 

se osebe obračajo tako na Rdeči Križ kot Karitas, posebej družine z otroki pa tudi na ZPMS. 

Delo v sosednji Avstriji ali Italiji (čeprav slednja v zadnjih letih v vedno manjši meri predstavlja možnost za 

zaposlitev) predstavlja za brezposelne osebe, ki živijo ob severni ali zahodni meji Slovenije, pogosto možnost 

za izhod iz revščine oziroma možnost za izboljšanje materialnega položaja. V zvezi z zmanjšanjem možnosti 

za zaposlovanje v Italiji predstavnica ZPMS omenja poslabšanje socialne situacije na Primorskem, ki je bila v 

preteklosti v pomembni meri odvisna od italijanskih pokojnin (oseb, ki jih prejemajo, je vedno manj) in 

zaposlovanja čez mejo. 

Slab materialni položaj in revščina se v vsakdanjem življenju ljudi kažeta na različne načine. Ljudje se 

odpovedo počitnicam, slabo ali sploh ne ogrevajo stanovanja, se odpovedo nakupu novih oblačil in obutve 

ter kupujejo manj in slabše kakovostno hrano.  

Predstavnica upokojencev omenja pomembnost samooskrbe med upokojenci, ki zlasti na podeželju v veliki 

meri pripomore k lažjemu preživetju socialno ogroženih starejših. Tudi predstavnica ZPMS omenja 

samooskrbo kot pomemben dodaten vir, ki omogoča preživetje tudi ostalim, mlajšim, socialno šibkim 

skupinam prebivalstva. 

Kljub temu, da je medgeneracijski prenos revščine pogost, veliko staršev skuša pomagati svojim odraslim 

otrokom zlasti v obliki konkretne nedenarne pomoči (na primer, varstvo otrok ali preživljanje v času po 

zaključku šolanja, če otroci ne dobijo zaposlitve). Sogovornice omenjajo tudi primere, ko so ostareli starši dali 

poroštvo pri odprtju podjetja ali pridobitvi posojil svojim otrokom, ki pa kasneje niso bili zmožni vračati 

sredstev. Na ta način so bili na socialni rob potisnjeni tako otroci kot tudi starši. Zaradi omenjenih razlogov 
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prihaja tudi do groženj in celo izvedenih deložacij starejših oseb, odklopov električne energije in podobno. 

Kot strategijo zmanjšanja rednih stroškov sogovornica iz centra za socialno delo omenja primere, ko so mlajši 

odrasli (par ali par z otroki) in starejši (starši od enega izmed partnerjev) skupaj kupili hišo na podeželju, kjer 

so cene nepremičnin nekoliko nižje kot v urbanem okolju, se vanjo skupaj preselili, kasneje pa zaradi 

nesoglasij ugotovili, da ne bodo zmogli živeti skupaj. To jih je potisnilo v skoraj brezizhodno situacijo. 

 

- Vloga socialnih omrežij  

Za osebe, ki živijo v revščini oziroma slabem materialnem položaju, je značilen tako medgeneracijski prenos 

revščine kot tudi iztrošenost socialnih omrežij. Več sogovornic omenja, da odrasli, ki se obračajo po pomoč 

na humanitarne organizacije, sami živijo v tako slabi socialni situaciji, da ne morejo pomagati starejšim 

(staršem), prav tako starejši z zelo nizkimi pokojninami ne morejo pomagati svojim otrokom, ki so v podobni 

situaciji, razen, na primer, z varstvom otrok. 

Predstavnica ZDUS-a na podlagi analize podatkov, pridobljenih v okviru programa Starejši za starejše, sicer 

omenja, da približno 60 % starejšim, ki so vključeni v ta program, pomagajo njihovi otroci. Pomoč starejših 

mlajšim (otrokom) pa je v večini bolj »praktična«, na primer varovanje otrok ali fizična pomoč, delo. Nekateri 

starejši, do katerih pridejo prostovoljci v okviru omenjenega programa ZDUS-a, nimajo socialne mreže, tako 

da je prisotnost prostovoljcev v takih primerih zelo pomembna. Po njenem mnenju so medsosedski odnosi 

intenzivnejši v vaškem okolju, tam je tudi več medsebojne pomoči, odnosi znotraj družine pa se drugače 

reflektirajo kot v mestu. Po njenem mnenju na vasi vsaj na videz poskrbijo za starejše, saj je t.i. vaški nadzor 

še vedno zelo prisoten.  

 

- Trenutni »spremljevalni« programi nevladnih in humanitarnih organizacij za materialno najbolj 

ogrožene posameznike in družine 

Nevladne in humanitarne organizacije poleg svojih rednih programov razdeljevanja paketov hrane, 

zagotavljanja oblačil in obutve, plačevanja nekaterih položnic, šolskih potrebščin in stroškov ogrevanja, 

osebam v hudi materialni stiski omogočajo tudi udeležbo v t.i. spremljevalnih programih. Predstavnica 

Rdečega Križa omenja izvajanje laične psihosocialne pomoči, delavnic za odrasle, na katerih se, na primer, 

učijo pripravljati čim bolj raznovrstne jedi iz sestavin, ki jih dobijo v paketih hrane. Nekaj imajo tudi izkušenj 

z izvajanjem programov finančnega opismenjevanja, ki pa so bili pri uporabnikih zelo različno sprejeti, prav 

tako je bil odziv povabljenih oziroma nagovorjenih prejemnikov paketov in druge pomoči različen. 

Sogovornica pri tovrstnih programih izpostavi tanko mejo med pokroviteljskim odnosom in odnosom 

spoštovanja in ohranjanja dostojanstva revnih ljudi, ki jih 'učimo' oz. jim svetujemo kako ravnati z nizkimi 

dohodki (z vidika nekoga, ki ima na razpolago bistveno višja sredstva). Na drugi strani pa poudarja, da te 

osebe velikokrat trošijo nepremišljeno in bi nekaj napotkov na tem področju vsekakor potrebovale.  

Za starejše je zelo pomemben program ZDUS-a »Starejši za starejše«, s katerim pridejo do najbolj ranljivih 

skupin upokojencev. Prostovoljci na terenu, na njihovih domovih ugotovijo dejansko stanje in potrebe ljudi 

ter marsikomu omogočijo, da pride do ustrezne pomoči.  

Za otroke in mladostnike so izrednega pomena tudi programi pomoči pri dostopu do šolske prehrane (ZPMS, 

RKS) in programi letovanja za socialno ogrožene otroke. 
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- Odpis dolgov: ocena primernosti tega enkratnega ukrepa za zmanjšanje socialnih stisk materialno 

najbolj ogroženih 

Sogovornice so si enotne v mnenju, da obdobje, za katerega je odpis dolgov definiran, ni ustrezeno. Menijo 

torej, da pogoj, ki pravi, da je dolg, ki naj bi bil predmet odpisa, moral nastati do 31. 12. 2013, ni ustrezen. S 

tem določilom so zajeti dolgovi, ki so nastali skoraj pred dvema letoma in ki so jih ljudje s pomočjo 

humanitarnih organizacij in CSD (z izrednimi socialnimi pomočmi) v veliki meri že odplačali ali pa so izvršbe 

že izvedene ali dolgovi že odpisani. Zato majhen odziv oziroma učinek tega ukrepa za njih ni presenetljiv. 

Kritične so tudi do možnosti prostovoljne odločitve občin in »javnih« podjetij, da so se sama odločila za 

pristop k projektu oziroma za to, ali bodo odpisala dolgove ali ne. Če gre za ukrep na nacionalni ravni, potem 

bi, po njihovem mnenju, ukrep moral omogočiti enako dostopnost in enake možnosti vsem upravičencem, 

ne glede na to, v kateri občini živijo oziroma pri katerem upniku je nastal dolg.  

Kljub opozarjanju na pomanjkljivosti in neprimernosti omenjenih kriterijev, so bila pričakovanja humanitarnih 

organizacij do projekta odpisa dolgov velika. Uporabnike, ki so prihajali k njim po pomoč, so ustno seznanjali 

in obveščali o pogojih odpisa, na spletnih straneh organizacij pa tudi objavili obrazce oziroma vloge za 

uveljavitev pravice do odpisa dolgov. 

 

- Izkušnje z izvajanjem in uveljavljanjem določila, po katerem se kot delovna aktivnost prejemnika 

denarne socialne pomoči šteje tudi opravljanje prostovoljnega dela pri humanitarnih organizacijah 

Z januarjem 2014 je začelo veljati določilo (sprememba ZSVarPre), da se kot delovno aktivna oseba šteje tudi 

tisti prejemnik denarne socialne pomoči, ki ima sklenjen pisni dogovor o opravljanju prostovoljskega dela po 

Zakonu o prostovoljstvu. Kot delovno aktivna oseba dobi dodatek za aktivnost k denarni socialni pomoči.  

Predstavnica CSD omenja, da so pričakovali, da se bo več prejemnikov DSP vključilo v prostovoljno delo zaradi 

tega dodatka, ampak na njihovem CSD tega ni veliko.  

V humanitarnih organizacijah, v katerih se lahko opravlja prostovoljno delo in tudi pridobi potrdilo, na podlagi 

katerega prejemnik DSP uveljavlja pravico do dodatka za aktivnost k DSP, pozitivno ocenjujejo navedeno 

spremembo v  ZSVarPre. Omenjajo, da so nekateri prejemniki DSP ob uveljavitvi te spremembe pričakovali, 

da bodo na organizacijah dobili potrdila za opravljanje prostovoljnega dela v vsakem primeru, tudi, če ga 

dejansko sploh ne opravljajo. Organizacije prostovoljno delo organizirajo in tudi izdajo potrdilo v skladu z 

Zakonom o prostovoljstvu, tako da prostovoljci potrdilo dobijo le, če prostovoljno delo res izvajajo. Na 

splošno ni nekih večjih težav in zapletov pri  organizaciji prostovoljnega dela za prejemnike DSP, nekaj 

dodatne presoje in pazljivosti je potrebne le pri dodelitvi dela posameznim prejemnikom, saj vsak 

prostovoljec ni primeren za vsako delo. 

 

- Ključni ukrepi (npr. programi, storitve), ki bi jih potrebovali socialno najšibkejši za izboljšanje 

svojega položaja 

Sogovornice kot najpomembnejše za izhod iz slabega socialnega položaja izpostavljajo delovna mesta, 

zaposlitve in zagotavljanje ustreznega plačila za opravljeno delo. Problematična je dolgotrajna brezposelnost, 

ko se dlje časa trajajoč slab materialni položaj začne kazati na različnih področij človekovega življenja. Zato 

Slovenija potrebuje več delovnih mest za kakovostne zaposlitve in ukrepe, ki bodo usmerjeni v dolgotrajno 

brezposelne. Eden takih ukrepov bi lahko bili tudi programi finančnega opismenjevanja za prejemnike 
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različnih oblik pomoči na nevladnih in humanitarnih organizacijah ter t.i. kuharski tečaji, kjer bi udeleženci 

pridobili znanje o pridelavi, shranjevanju in pripravi zdrave hrane na kar se da ekonomičen način. 

Predstavnica upokojencev omenja, da je za populacijo starejših v smislu preventivnega delovanja zelo 

pomembno medgeneracijsko sodelovanje in povezovanje, zato naj država še naprej spodbuja in podpira 

delovanje medgeneracijskih centrov. 
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6 FOKUS: Soočanje posameznikov in družin z nizkimi dohodki – strategije 

preživetja 

 

V tem poglavju se osredotočamo na položaj oseb (posameznikov in družin), ki so socialno ranljive, saj živijo z 

nizkim razpoložljivim dohodkom in pogosto tudi v slabem materialnem položaju, in na njihove strategije 

spopadanja z nizkimi dohodki in pomanjkanjem oz. njihove strategije preživetja. Strategije soočanja z nizkim 

razpoložljivim dohodkom oz. strategije preživetja razumemo kot različna vedenja (vedenjski odzivi in vzorci) 

in različna delovanja (akcije), s katerimi se posamezniki in družine odzovejo na pomanjkanje dohodka za 

življenjske potrebe, ki so v družbi percipirane kot običajne in nujne, in na materialno (in nematerialno) 

prikrajšanost. Ob tem nas zanimajo tudi drugi elementi, ki pojasnjujejo, kako danes v Sloveniji živijo ljudje, ki 

so v socialni stiski, kakšna je njihova socialna realnost in kaj sami občutijo kot najtežje in najbolj 

obremenjujoče.  

Izhajamo iz analize intervjujev s posamezniki iz treh skupin, ki jih zaznamuje slab ali relativno slab socialni 

položaj, in sicer: 

1. Brezposelne in neaktivne osebe, ki so v delovno aktivni starosti, in prevladujoči vir dohodka njihovih 

gospodinjstev predstavljajo socialni transferji (OD, DSP, IDSP in subvencije). 

2. Delovno aktivne osebe (in njihove družine), ki opravljajo negotova in slabo plačana dela (zaposlitve), 

npr. zaposleni za nepolni delovni čas, zaposleni za minimalno plačo, samostojni podjetniki z nizkimi, 

negotovimi ali periodičnimi dohodki – skratka osebe, ki bi jih pogojno lahko uvrstili v kategorijo 

prekarnih zaposlenih, vsekakor pa sodijo med zaposlene na t.i. sekundarnem trgu dela. 

3. Upokojenci z nizkimi pokojninami. 

Na te tri skupine smo se osredotočili, ker smo že v lanskem poročilu o socialnem položaju v Sloveniji (Trbanc 

idr. 2015a) opozorili na njihovo ranljivost. Gre za skupine, ki so po različnih statističnih kazalnikih (stopnja 

tveganja revščine, razpoložljivi dohodek gospodinjstev, resna materialna prikrajšanost) in tudi po 

dolgotrajnosti njihove situacije, v slabem socialnem položaju, ki ga zaznamuje tudi precejšnja stopnja 

negotovosti glede prihodnosti. Na pogosto težak socialni položaj teh skupin in pasti preživetja so nas tako na 

lanski fokusni skupini (Trbanc idr. 2015a) kot na letošnji (glej poglavje 5) opozarjali tudi predstavniki nevladnih 

in humanitarnih organizacij ter CSD.  

Razlike med tremi opazovanimi skupinami določa predvsem njihov aktivnostni položaj oz. razmerje do trga 

dela in življenjski cikel. Prva skupina je izključena iz trga dela in pretežno (pogosto tudi dolgotrajno) odvisna 

od transferjev države, druga skupina je na trgu dela pozicionirana na segmentu, ki ga označuje velika 

fleksibilnost (pogosto vsiljena) in velika individualizacija tveganj, tretja skupina pa je že zaključila s formalnimi 

zaposlitvami in je formalno neaktivna. Kot kaže analiza intervjujev (v nadaljevanju) pa formalna neaktivnost 

(status brezposelnega ali neaktivnega) ne pomeni nujno tudi dejanske neaktivnosti v smislu dela. Različen 

življenjski cikel oseb v opazovanih skupinah (predvsem razlika med upokojenci in ostalima skupinama) izhaja 

iz dejstva, da so upokojenci starejši in zato večinoma ne živijo z vzdrževanimi družinskimi člani (otroci), hkrati 

pa je tudi njihova perspektiva prihodnosti nekoliko drugačna kot je to v primeru aktivne populacije (v katero 

sodita prvi dve skupini).  

Poleg razlik med skupinami, so pomembne tudi razlike znotraj skupin, ki vplivajo na socialni položaj 

intervjuvanih oseb: predvsem družinska situacija oz. struktura gospodinjstva, v katerem živijo (ali je v 

gospodinjstvu še kakšna odrasla delovno aktivna oseba ali ne). Kadar sta v gospodinjstvu obe odrasli osebi 

(ali več odraslih oseb) brezposelni ali neaktivni (upokojeni ali drugače neaktivni) to večinoma pomeni 
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zaostrovanje socialne stiske in zelo nizek razpoložljivi dohodek. Drug pomemben element družinske situacije 

je število vzdrževanih otrok. 

Ker različne individualne, družinske, zdravstvene, stanovanjske in druge okoliščine vplivajo na socialni položaj 

intervjuvanih oseb in jih je treba upoštevati tudi pri analizi pridobljenih informacij, pri vsaki opazovani skupini 

na začetku navajamo ključne lastnosti intervjuvanih posameznikov. Zaradi zagotavljanja anonimnosti 

intervjuvanih oseb, smo vsem spremenili imena, ostala dejstva pa so resnična (glej Prilogo 2). 

Prikaz socialne situacije in preživetvenih strategij vseh treh skupin temeljimo na kvalitativni analizi informacij 

pridobljenih z individualnimi intervjuji. Analizirali smo dvajset intervjujev, od tega šest z osebami iz prve 

skupine, osem z osebami iz druge skupine in šest z osebami iz tretje skupine. Podrobnosti o intervjujih so 

zapisane v razdelku 2.2 (Metodološki pristop) in v Prilogi 2.  

Analizo intervjujev prikazujemo za vsako skupino posebej, vendar za vse tri skupine po skupni strukturi, ki 

zajema naslednje elemente: 

a. Značilnosti opazovane skupine 

b. Ključne determinante njihovega socialnega oz. materialnega položaja 

c. Načini, kako se njihov slab materialni položaj kaže (prenaša) na različnih področjih življenja 

d. Strategije soočanja z nizkimi dohodki oz. preživetvene strategije, ki jih uporabljajo 

e. Izkušnje z institucijami in nevladnimi organizacijami ter odnos do institucij (pričakovanja) 

f. Ključne ugotovitve o posamezni skupini. 

Analizo izdatno dopolnjujemo s citati iz intervjujev, ker ti hkrati ilustrirajo in poudarijo ugotovitve analize. 

Poleg tega gre za analizo individualnih (in družinskih) zgodb, zato je prav, da te zgodbe tudi dobijo 'glas' v 

besedilu. 

Po opravljeni analizi za vsako skupino posebej želimo primerjati njihove strategije preživetja in ugotoviti, 

katere so bolj razširjene in splošne (jih uporabljajo vse tri skupine) in katere so specifične za posamezne 

skupine (vezane na njihov specifičen položaj). Zanima nas tudi, kaj najbolj razširjene strategije preživetja 

pomenijo za socialno politiko in z vidika socialne politike. 

Strategije preživetja sicer lahko grupiramo glede na dve dimenziji, in sicer (1) glede na časovno usmerjenost 

in (2) glede na usmerjenost k virom (znotraj gospodinjstva ali izven gospodinjstva).  

Glede na časovno usmerjenost tako ločimo: 

- strategije usmerjene na reševanje trenutnih, vsakodnevnih oz. vsakomesečnih situacij preživetja 

(strategije pretežno usmerjene v sedanjost oz. preživetvene strategije v najožjem pomenu),  

- strategije usmerjene v izboljšanje položaja posameznika in družine v prihodnje (strategije pretežno 

usmerjene v prihodnost).  

Glede na usmerjenost k virom pa ločimo:  

- strategije usmerjenje navznoter, k čim boljši izrabi in ekonomiziranju z razpoložljivimi viri 

gospodinjstva, ki jih označujemo kot pasivne strategije (npr. skromnost, varčevanje, odrekanje, odlog 

plačil, nakupovanje na obroke, v akcijah, ipd.),  
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- strategije usmerjene navzven, v iskanje in zagotavljanje novih, dodatnih virov, ki jih označujemo kot 

aktivne strategije (npr. aktivno iskanje pridobitnega dela, dela na črno, pridelovanje hrane, izmenjava 

storitev, ipd.), 

- iskanje pomoči v okviru neformalnih omrežij (finančne pomoči, pomoči v naravi, storitvah, ipd.). 
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6.1 Brezposelne osebe in gospodinjstva, v katerih so glavni vir dohodka socialni 

transferji  

 

a. Značilnosti opazovane skupine 

Osebe, s katerimi smo se pogovarjali, in njihove družine, živijo v težkih socialnih razmerah, njihov trenutni 

glavni vir periodičnega dohodka pa so denarna socialna pomoč (redna in enkrat do dvakrat letno izredna) in 

otroški dodatki, ponekod pa še prejemki iz naslova invalidnosti enega od članov družine in državna štipendija. 

Poleg omenjenih pravic iz javnih sredstev imajo sogovorniki tudi subvencionirano najemnino (če bivajo v 

najemnem stanovanju), otroci subvencionirano šolsko malico in kosilo, znižano plačilo vrtca za predšolske 

otroke in plačane prispevke za obvezno zdravstveno zavarovanje. 

 

Vse osebe, s katerimi smo opravili intervjuje, živijo v gospodinjstvih brez delovno aktivnega člana. Bodisi sta 

oba odrasla člana družine brezposelna, v večini primerov dolgotrajno (npr. štirinajst let, šest let, štiri leta, tri 

leta, dobro leto), z odločbo o začasni nezaposljivosti ali pa v postopkih pridobivanja statusa delovnega 

invalida oziroma ocenjevanja preostale delovne zmožnosti. Opravili smo tudi dva intervjuja z brezposelnima 

osebama, ki živita sami z enim ali dvema otrokoma. Sogovorniki živijo v različnih življenjskih oziroma 

družinskih skupnostih, kot npr. skupaj s partnerjem/partnerko in njunimi otroki; skupaj s 

partnerjem/partnerko, njunimi otroki in taščo; skupaj s partnerjem/partnerko, skupnim otrokom in otrokom 

partnerja/partnerke; sam/sama s svojimi otroki; sam/sama le z enim izmed svojih otrok. Glede na lastništvo 

stanovanja oziroma hiše, v kateri prebivajo, gre za zelo različne situacije; bodisi živijo v lastni hiši, hiši svojih 

staršev oziroma staršev partnerja ali pa živijo v občinskem neprofitnem stanovanju. Nekaj sogovornikov 

omenja večkratne selitve po različnih slovenskih krajih, bivanje v nujni bivalni enoti in v najemnem stanovanju 

brez pogodbe, torej izkušnje z negotovimi nastanitvami. Vse osebe imajo pridobljeno vsaj poklicno izobrazbo 

(npr. voznik, socialna oskrbovalka, gostinski tehnik, elektrotehnik, upravni tehnik), nekaj pa jih je še v procesu 

pridobivanja dodatne izobrazbe (npr. srednja medicinska sestra, organizator socialne mreže), ki jim bo po 

njihovem mnenju izboljšala pozicijo na trgu dela v prihodnje. Vsi sogovorniki imajo določene delovne 

izkušnje, od večletne zaposlitve pri enem delodajalcu, krajših, občasnih zaposlitev, samozaposlenosti in dela 

brez pogodbe. Ključne socio-demografske značilnosti intervjuvanih oseb so prikazane v Preglednici 6.1. 

 

Preglednica 6.1: Ključne socio-demografske značilnosti intervjuvanih oseb 

Ime Starost 

Zaposlitveni 
status 

intervjuvanca in 
ostalih odraslih 

članov 
gospodinjstva 

Sestava 
gospodinjstva 

Kraj Stanovanje 
Glavni vir(i) 

dohodka 

Franci 49 
oba z ženo 

brezposelna 
živi z ženo in petimi 

otroki 
Celje 

neprofitno 
najemniško 
stanovanje 

DSP, otroški 
dodatki 

Tone 45 
oba s partnerico 

brezposelna 

živi s partnerico in 
dvema otrokoma, dva 
partnerkina otroka ne 

živita z njima 

Metlika lastna hiša 
DSP, otroški 

dodatki, 
štipendija 

Tatjana 38 brezposelna 
živi sama z dvema 

otrokoma 
Celje lastna hiša 

DSP, otroški 
dodatek, 

štipendija, delo 
na črno 
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Ime Starost 

Zaposlitveni 
status 

intervjuvanca in 
ostalih odraslih 

članov 
gospodinjstva 

Sestava 
gospodinjstva 

Kraj Stanovanje 
Glavni vir(i) 

dohodka 

Nataša 35 
oba z možem 
brezposelna 

živi z možem in tremi 
otroki 

Ljubljana 
neprofitno 
najemniško 
stanovanje 

DSP, otroški 
dodatki, delo na 

črno 

Joži 33 

oba z možem 
brezposelna, mož 

ima status 
invalida 

živi z možem in 
dvema otrokoma 

vaško 
okolje 
blizu 
Celja 

živijo v hiši, ki je 
last tašče 

DSP, 
invalidnina, 

otroški dodatki 

Mateja 45 brezposelna 
živi sama z enim 

otrokom, dva otroka 
ne živita pri njej 

Ljubljana 
neprofitno 
najemniško 
stanovanje 

DSP, otroški 
dodatki 

 

 

 

b. Ključne determinante njihovega socialnega oz. materialnega položaja 

Ključne determinante sedanjega slabega socialnega položaja sogovornikov (in njihovih družin) so poleg 

najpomembnejšega strukturnega dejavnika, to je (dolgotrajna) brezposelnost, tudi dejavniki na individualni 

ravni. V vseh primerih gre za kombinacijo brezposelnosti in enega ali več individualnih dejavnikov. Nekatere 

individualne dejavnike (npr. slabo zdravstveno – tako telesno kot duševno – stanje, kopičenje dolgov) lahko 

razumemo kot enega izmed vzrokov, determinant sedanjega položaja sogovornikov, lahko pa se pojavljajo 

tudi kot posledica dlje trajajočega življenja v pomanjkanju. Ti dejavniki so tako v tekstu omenjeni v obeh 

kontekstih. 

 

Eden najbolj izpostavljenih dejavnikov na individualni ravni je slabo zdravstveno stanje teh oseb, v več 

primerih različne kronične bolezni, prometne nesreče in poškodbe ter dolgotrajne bolniške odsotnosti že 

pred izgubo službe. Bolezni in poškodbe so se bodisi pojavile že pred izgubo službe, v nekaj primerih pa se je 

zdravstveno stanje sogovornikov poslabšalo v zadnjem obdobju tudi kot posledica slabega socialnega 

položaja, stresnih situacij in napetosti, načetih odnosov s partnerjem, neprimerne prehrane, odlašanja z 

obiskom zdravnika in podobno. 

»Sem si strgal ahilovo tetivo in sem šu na operacijo in verjetno prepozno, ker smo bili glih v gradnji in jest nisem… 

v bistvu sem zlo trpu in sem vedu, da imam strgano ahilovo tetivo in nisem hotu it k dohtarju sploh… po enem 

mesecu sem šu pa le, ker je blo neznosno, pa takoj na operacijo, ampak je blo prepozno in imam posledice. Sem 

komej gibalno sposoben.« (Tone, 45, oba s partnerko brezposelna, sestavljena družina, 4 otroci) 

 

»Jaz sem v postopku zaposlitvene rehabilitacije na Soči, on pa že ima status invalida. Torej noben ne dela. Iz 

zdravstvenih razlogov si tako daleč, da imaš.. Bolezen, je v bistvu tista, ki vpliva na možnost zaposlitve, tako da 

se ne moreš zaposliti tako kot.. Za recimo, jaz konkretno za polni delovni čas. Na Soči sem imela obravnavo, 

ocena delovnih zmožnosti« (Joži, 33, oba s partnerjem brezposelna, 2 otroka) 

 

»Dohtarji pravjo, da sem zlo zmahan za svoja leta.« (Tone, 45, oba s partnerko brezposelna, sestavljena družina, 

4 otroci) 

 

»Niso mi ne v bolnci podaljšal, pa ne v Gorenju, pol je blo pa še tisto, da sem imela prometno nesrečo…« 

(Tatjana, 38, brezposelna, samohranilka, 2 otroka) 

 

»Žena je v bolnici, ima bronhitis in še pljučnico zraven. Otroc so zdravi, čeprav jih je treba zlo pazit za prehlad, 

imajo slaba pljuča.« (Tone, 45, oba s partnerko brezposelna, sestavljena družina, 4 otroci) 
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»Glede na to da imam veliko omejitev, ne morem dolgo sedeti, ne morem dolgo stat. Imam težave z rokami, ne 

morem dolgo pisat za računalnikom ali kar koli. Ne smem dolgo hodit, mislim, to so kar precej velike omejitve.« 

(Joži, 33, oba s partnerjem brezposelna, 2 otroka) 

 

Ostali dejavniki na individualni ravni, ki poleg brezposelnosti še determinirajo slab socialni položaj naših 

sogovornikov, so: 

- ločitve, alkoholizem in nasilje v družini; 

 

»Dobivam socialno pomoč, pa še ta je nižja, ker mi odštejejo preživnino, ki pa je ne dobivam. Rekli so, da moram 

tožit, jest pa ne tožim, zato ker je bilo pač nasilje. Sem že enkrat tožla, mislim, da 2008, ampak tistega denarja 

še zdej nisem dobila.« (Tatjana, 38, brezposelna, samohranilka, 2 otroka) 

 

»Je blo nasilje, sem odšla« (Mateja, 45, brezposelna, samohranilka, 3 otroci, živi z enim) 

 

»Mož je začel… je pil.. sem mogla ves denar njemu dat.« (Tatjana, 38, brezposelna, samohranilka, 2 otroka) 

 

- prekinitev šolanja, zgodnja nosečnost; 

 

»Jaz sem šolo pustila, ker sem imela možnost delati na onkološkem inštitutu in so moji starši stanovanje 

kupovali in sem se odločila, da bom na tak način pomagala.« (Nataša, 35, oba s partnerjem brezposelna, 3 

otroci) 

 

»Pol sem pa zanosla, sem bla stara 21 let in sem pustla…« (Tatjana, 38, brezposelna, samohranilka, 2 otroka) 

 

- napačne presoje in življenjske odločitve ter 

 

»Jaz sem pa lani 26. 12. odpovedala službo in od januarja sem bila brez pravic, konec junija mi je rekel 

referent na CSD da sedaj pa lahko uveljavljam tudi jaz. Če daš odpoved nimaš pol leta nobenih pravic.«  

(Nataša, 35, oba s partnerjem brezposelna, 3 otroci) 

 

- kopičenje dolgov. 

 

»Samo še slabše je bilo in sva se v bistvu že tako zapufala, da nisva mogla dohajati.« (Nataša, 35, oba s 

partnerjem brezposelna, 3 otroci) 

 

 

c. Načini, kako se njihov slab materialni položaj kaže (prenaša) na različnih področjih življenja 

Kot že navedeno, sogovorniki s svojimi družinami živijo bodisi v najemniškem stanovanju, ali pa v lastni hiši 

oziroma v hiši svojih ali partnerjevih staršev. Bivalne razmere na splošno ocenjujejo kot solidne, ne percipirajo 

jih kot slabe ali neprimerne. Nekateri menijo, da bivajo v primernih razmerah, zlasti tisti, ki živijo v običajno 

starih hišah, pa izpostavljajo potrebo po obnovi ter pojav vlage in plesni v bivalnih prostorih. Nekaj težav se 

pojavlja z ogrevanjem, saj so se nekateri odpovedali centralnemu ogrevanju vseh prostorov zaradi prevelikih 

stroškov, tako da ogrevajo le posamezne prostore. Z običajnimi trajnejšimi dobrinami večina sogovornikov 

razpolaga (npr. pralni stroj, televizor, star osebni avto), čeprav nekateri omenijo, da so se televizorju in 

osebnemu avtomobilu odpovedali.  
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Več sogovornikov omenja, da njihov razpoložljivi dohodek ne zadošča za pokritje vseh mesečnih stroškov, ki 

jih ima družina. Glede na hierarhijo potreb v večini denar najprej namenijo nakupu hrane, nato pa plačilu vsaj 

najnujnejših položnic (npr. elektrike), to je mesečnih fiksnih stroškov. Nekaj sogovornikov sproti ali z 

določenim zamikom uspe poravnati vse fiksne stroške, nekaterim pa se tudi zaradi tega začnejo kopičiti 

dolgovi. Zapadle obveznosti v večini primerov pokrivajo z izrednimi DSP in pa jih pokrijejo humanitarne 

organizacije. Ena oseba je zaradi nakopičenih dolgov tudi v osebnem stečaju.  

 

»Najprej za hrano, kar ostane so položnce, kašna elektrika, ostale položnce pa ostajajo, so pa izvršbe, ki pa tko 

al tko niso uspešne.« (Franci, 49, oba s partnerko brezposelna, 5 otrok) 

 

»Smo bili na uni točki kaj je sedaj prioriteta, nabava hrane in določenih zadev za otroke, ki jih potrebujejo oz. 

plačat položnice in najemnino.« (Nataša, 35, oba s partnerjem brezposelna, 3 otroci) 

 

»Aprila letos sem jaz šla v osebni stečaj, ker nisem videla več nobene možnosti.« (Nataša, 35, oba s partnerjem 

brezposelna, 3 otroci) 

 

Sogovorniki se zaradi izredno nizkih dohodkov omejujejo pri nakupu nekaterih živil, sadje, zelenjavo in meso 

jedo občasno, kupujejo sezonsko in takrat, ko ima določeno živilo znižano ceno. Nekaj sogovornic (mater) 

omeni, da imajo težavo pri pripravi kakovostnih obrokov za svoje otroke, zlasti takrat, ko otroci ne jedo v šoli, 

to je med poletnimi počitnicami in ob koncih tedna.   

 

»Sej ima, malico, kosilo, to absolutno. Sam a veste, otrok pride domov ob 3h, 4h, on je že spet lačen! … Jaz 

kuham, ne glede na to, da je v šoli kosilo, pač dokler lahko kuham, kuham, čist iskreno povem, pride pa dan, ko 

res ni kej, ko ne veš, ko nekak improviziramo, včasih, da ne govorim kako.. pa med počitnicami, res zelo skromno, 

minimalno, da lahko preživim a ne.« (Mateja, 45, brezposelna, samohranilka, 3 otroci, živi z enim) 

 

»Ti si ne moreš privoščiti, ne vem, sadja. Dejansko vse kar porabiš, je tisto da daš otrokom za jest, 30 dni v 

mesecu sta hvala bogu v šoli, tako da, tistih 5 dni ki sta v šoli, si vesel, da vsaj tam jesta dovolj sadja, zelenjave, 

in da nekako tisti manjko, imaš občutek, da vsaj tam dobita, tisto kar rabita, ane. Je pa grozno, ko so počitnice, 

ko so otroci doma, ker dejansko veš, da jim ne moreš nič posebnega ponuditi.« (Joži, 33, oba s partnerjem 

brezposelna, 2 otroka) 

 

»Znižajo hrano, ki ji bo potekel rok trajanja in je recimo pol cenejša, kakor je drugače vrednost, vzameš tisto kar, 

kar je za neko dostopno ceno nam, ki si kakšnih dražjih stvari ne moremo privoščiti. In dobesedno životariš iz 

mesca v mesec.« (Joži, 33, oba s partnerjem brezposelna, 2 otroka) 

 

Tako pri zagotavljanju hrane, materialnih dobrin, preživljanju prostega časa in počitnic starši delujejo 

otrokocentrično ter kolikor se le da breme pomanjkanja prevzemajo predvsem sami. Na počitnice družina v 

večini primerov ne hodi skupaj. Otroci se udeležujejo letovanj, ki jih organizirajo humanitarne organizacije, 

odrasli pa se počitnicam odpovedo. V nekaj primerih je družina v času poletnih počitnic za en dan odšla na 

morje ter nekajkrat na bazen ali v toplice. 

 

»Jaz sem se takrat pač odločila, da bom dala prednost svojim otrokom, meni je pa važno, da so moji otroci siti, 

njim pač nič ne manjka, samo potem so pa dolgovi rastli.« (Nataša, 35, oba s partnerjem brezposelna, 3 otroci) 

 

»Meni je že to dosti, da gremo na sprehod, gremo v Tivoli, letos poleti smo bili zelo veliko, enkrat smo šli celo 

na morje, dvakrat smo bili na bazenu. Otroci so šli na morje preko ZPM Šiška in preko Rdečega križa.« (Nataša, 

35, oba s partnerjem brezposelna, 3 otroci) 

 



80 

 

Glede na pripovedi sogovornikov, njihovi otroci različno sprejemajo in se soočajo s težko socialno situacijo in 

pomanjkanjem. Omenjajo primere, ko se v primerjavi z vrstniki počutijo prikrajšane za določene dobrine, 

najpogosteje oblačila, obutev in elektronske naprave in to tudi izrazijo ter primere, ki kažejo na to, da 

razumejo in sprejemajo omejitve, ki jih družini postavljajo nizki dohodki. 

 

»Potem sem pa največji klošar v razredu« (Tatjana, 38, brezposelna, samohranilka, 2 otroka) 

 

»….pa onedva bi, pa majo sošolci, pa jima je težko dopovedat, zakaj moram ravno jest v takih razmerah živet, 

pol še on ne da neki dnarja.« (Tatjana, 38, brezposelna, samohranilka, 2 otroka) 

 

»Pred kratkim mi je ta najmlajša hči, ko sem jo vprašala katere barvice naj kupim ali bo ta debelejše ali ta tanke, 

katere lažje šiliš, pa te neki stisne ko reče, »ah kupi tiste cenejše« in gre.« (Nataša, 35, oba s partnerjem 

brezposelna, 3 otroci) 

 

Več sogovornikov je omenilo težave v šoli, konflikte z vrstniki ter nesprejemanje s strani vrstnikov ali njihovih 

staršev. Učne težave katerega izmed otrok omenjata dva sogovornika, ostali so z učnim uspehom otrok 

zadovoljni, so nanje ponosni in vanje polagajo velike upe. 

 

»To je ta avtoriteta, kako bi rekel, hierarhija, sedaj ga vsi spoštujejo. Zadnjič sem mu kupil tale avtomatik moped 

in se je nekako uveljavil med vrstniki.« (Tone, 45, oba s partnerko brezposelna, sestavljena družina, 4 otroci) 

 

»Mlajši ni hotu enkrat v šolo hodit… ker so ga zafrkaval.. da ma cenena oblačila. Jest sem šla v šolo, pa pol ni 

hotu več tja hodit in na drugo šolo smo ga prepisal.« (Tatjana, 38, brezposelna, samohranilka, 2 otroka) 

 

Posledice slabega socialnega položaja, ne glede na to, da jih starši skušajo kar se da omiliti, so vidne tudi pri 

prostočasnih aktivnosti otrok. Tu so starši (večinoma) primorani odreči svojim otrokom aktivnosti, ki so plačljive. 

Otroci so tako v prostem času vključeni v neplačljive aktivnosti, ki jih ponuja šola. 

 

Kot ena najbolj izrazitih posledic dlje časa trajajočega življenja v pomanjkanju in slabih socialnih razmerah se 

kaže poslabšanje zdravstvenega stanja in napredovanje že obstoječih kroničnih bolezni. Sogovorniki v tem 

kontekstu omenjajo tudi debelost, konflikte in nesoglasja med partnerji, napetosti, stanje obupa in 

brezizhodnosti ter prehodne težave v duševnem zdravju. 

 

»Tudi moje zdravstveno stanje. Jaz prej sem bila navajena vstajati vedno pred šesto. Zdej pridem, še vedno 

imam posledice, k ne morem iz postelje vstati zjutraj. Veste, jaz bi dejansko zjutraj kar spala! Pa ne da sem se 

navadila, ampak dejansko prišlo je da jaz iz postelje zjutraj težko vstanem.« (Mateja, 45, brezposelna, 

samohranilka, 3 otroci, živi z enim) 

 

»… se začnejo odnosi blazno krhati. Midva sva 10 let že v zakonu in sva dala veliko hudih zadev čez, pa lepih 

tudi, ampak ko enkrat ni denarja v hiši pa zna biti predvsem to razlog za ohladitev odnosov… in v zadnjih 3 letih 

se je to samo še stopnjevalo. Ni denarja, ne moreš otrokom tega privoščiti, eden drugega sva krivila.«  (Nataša, 

35, oba s partnerjem brezposelna, 3 otroci) 

 

»Včasih sem potem živčna, tud to me ubija, ko nimam službe, pa ni dnarja…« (Tatjana, 38, brezposelna, 

samohranilka, 2 otroka) 

 

»Ker teli, sej veste, socialno pomoč, jaz sem tega že vsega sita. In ta občutek nemoči, nekoristnosti, ubija. Ubija 

brezposelnost.« (Mateja, 45, brezposelna, samohranilka, 3 otroci, živi z enim) 

 

»Mlajša hčerka ima težave zaradi slabe prehrane prekomerno telesno težo, kar tudi ni dobro. Ampak dejansko, 

tudi če ti malo poješ, pa tisto slabo, ti v bistvu več škode kot koristi naredi. Tudi za zdravje v bistvu, jaz konkretno 
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vidim pri sebi, koliko se je v bistvu zdravje poslabšalo v tem času, tudi zaradi zdrave prehrane.« (Joži, 33, oba s 

partnerjem brezposelna, 2 otroka) 

 

Kaže se, da dlje časa trajajoče življenje z zelo nizkimi dohodki, v pomanjkanju in socialni stiski vodi v spiralo 

izključevanj in deprivacij na različnih področjih življenja sogovornikov in tudi njihovih otrok. Posledice so 

najbolj vidne na zdravju, splošnem počutju in vsakodnevnem funkcioniranju teh družin, manj pa na primer 

na posedovanju trajnejših dobrin, ki jih imajo sogovorniki še iz obdobja, ko so živeli bolje oziroma 

pomanjkanje ni bilo tako izrazito. Prisilno pomanjkanje in odrekanja na različnih področjih postajajo njihov 

vsakdan zaradi dolgotrajnosti situacije, ponotranjili so določene življenjske in prilagoditvene vzorce, ki se v 

določeni meri razlikujejo od večinske kulture prebivalcev. 

 

 

d. Strategije soočanja z nizkimi dohodki oz. preživetvene strategije, ki jih uporabljajo 

Sogovorniki se z dlje trajajočim pomanjkanjem soočajo na različne načine; večinoma uberejo kombinacijo 

različnih strategij, medtem ko so nekateri pri tem soočenju bolj pasivni, spet drugi delujejo zelo aktivno, so 

informirani, angažirani in iznajdljivi ter usmerjeni v prihodnost.  

 

Na podlagi opravljenih intervjujev lahko izluščimo več tipov oziroma vrst soočanja z nizkimi dohodki. Na eni 

strani so strategije, ki posameznikom in družinam omogočajo preživetje, kar pomeni da predstavljajo načine in 

mehanizme, s katerimi družina rešuje trenutno situacijo preživetja. Gre za t.i. pasivne preživetvene strategije, 

ki pa (dolgoročno) niso usmerjene v izboljšanje položaja, ampak le v omogočanje preživetja tukaj in zdaj. Teh 

strategij je v skupini brezposelnih oseb in gospodinjstev, v katerih so glavni vir dohodka socialni transferji, 

več in so bolj izdelane v primerjavi s strategijami, ki so »aktivne« in/ali usmerjene v prihodnost. Kljub temu 

lahko izluščimo tudi nekaj »aktivnih« strategij, ki so usmerjene v iskanje novih virov in strategij, ki jih 

sogovorniki, uporabljajo za izboljšanje bodočega položaja (usmerjene v izboljšanje situacije v prihodnosti). 

Med strategijami preživetja posebej izpostavljamo tudi uporabo neformalnih omrežij (iskanje virov oz. 

pomoči znotraj neformalnih omrežij). Preglednica 6.2 (na koncu tega razdelka) na zgoščen način prikazuje 

strategije soočanja z nizkimi dohodki, ki jih uporabljajo intervjuvane osebe, katerih glavni dohodek sestavljajo 

socialni transferji. 

 

V nadaljevanju podrobneje predstavljamo posamezne sklope strategij preživetja. 

 

Pasivne strategije reševanja trenutne situacije preživetja 

 

Kot že navedeno, so osebe, s katerimi smo se pogovarjali, in njihove družine, prejemnice različnih periodičnih 

prejemkov in subvencij iz javnih sredstev, ki jih uveljavljajo na centrih za socialno delo.  

 

»Dobimo socialno pomoč in pa mož dobi nadomestilo za invalidnost, ker on pa že ima status invalida« (Joži, 33, 

oba s partnerjem brezposelna, 2 otroka) 

 

»Prejemam denarno socialno pomoč, to je 262 evrov, otroški dodatek 114 evrov za enega otroka, v bistvu letos 

ima hčerka tudi kosilo in malico subvencionirano, ta neprofitna najemnina je tudi subvencionirana. (Mateja, 45, 

brezposelna, samohranilka, 3 otroci, živi z enim) 

 

Na centrih za socialno delo zaprosijo tudi za pomoč pri odplačevanju zapadlih obveznosti (položnic), in sicer 

uveljavljajo pravico do izredne denarne socialne pomoči. 
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»…dvakrat na leto lahko zaprosiš ane. Potem glede na to, da smo bili tri mesece brez denarne socialne pomoči, 

so nam odobrili tudi izredno socialno pomoč, ampak je pa točno določen pomen.« (Joži, 33, oba s partnerjem 

brezposelna, 2 otroka) 

 

Recmo enkrat, dvakrat na leto dobim izredno DSP. To je za položnice, a ne.«  (Mateja, 45, brezposelna, 

samohranilka, 3 otroci, živi z enim) 

 

Te pravice jim po njihovih ocenah ne omogočajo dostojnega preživetja, kar na dolgi rok povzroča različne 

posledice (opisane v prejšnjem poglavju). Za omilitev in zmanjšanje teh trenutnih posledic se poslužujejo 

različnih strategij in mehanizmov. Kot zelo pogoste omenjajo: 

 

- skromnost, odrekanje in varčevanje (na primer, pazijo pri trošenju bencina, uporabljajo manjšo 

količino pralnega praška, uporaba pralnega stroja po deseti uri zvečer, ko je cena električne energije 

nižja, ne likajo, uporabljajo manj luči v stanovanju, odpoved dodatnega zdravstvenega zavarovanja, 

odpoved počitnic pri starših in plačljivih aktivnosti pri otrocih);  

 

»Tako da mi stalno ugašamo luči, potem peremo po deseti uri, likanja ni več v naši hiši, tako res smo 

zminimaliziral. Ni tistih otroških lučkic več, ki so bile, zdej letos ne vem kako bo s tole našo smrekco.« (Nataša, 

35, oba s partnerjem brezposelna, 3 otroci) 

 

»… sem odpovedala tudi dodatno zdravstveno zavarovanje, tako svoje kot moževo, da ne bi bilo tega stroška.« 

(Nataša, 35, oba s partnerjem brezposelna, 3 otroci) 

 

»Mal smo bli bolj mobilni. Zdej morš tud na gorivo merkat.. Gledaš na vsak liter goriva. Pr otrokh tud gledaš tud 

na vsak dekagram praška ne, da se mal pazjo pa to.« (Tone, 45, oba s partnerko brezposelna, sestavljena 

družina, 4 otroci) 

 

»Ena hodi na atletiko v šoli, drugih takih športnih pa ni. Dva sta še hodila, pa ni več denarja za plačvat.« (Franci, 

49, oba s partnerko brezposelna, 5 otrok) 

 

- izdelane načine nakupovanja (kupovanje artiklov po znižanih cenah, kupovanje sezonskega sadja in 

zelenjave, kupovanje večjih pakiranj hrane, nakupovanje v obdobju meseca, ko je več prilivov, sproti 

pa le najnujnejše, skrbno načrtovanje nakupov in odhodov v trgovine, kupovanje živil pred iztekom 

roka uporabe); 

 

»Zdej so uvedli, da so znižali hrano, ki ji bo potekel rok, vzameš tisto kar je najcenejše.« (Joži, 33, oba s 

partnerjem brezposelna, 2 otroka) 

 

»Ko so teli otroški dodatki gremo mal več kupit, pol pa za sprot kakšen kruh in to je to.« (Franci, 49, oba s 

partnerko brezposelna, 5 otrok) 

 

»Torej jaz sem vedno delala plan nakupa, napisala sem si listek, kaj točno v trgovini rabim, z otroci smo se 

zmenil, če bo ostalo kej denarčkov, bo mami kupila, če ne pa pač ne.« (Nataša, 35, oba s partnerjem 

brezposelna, 3 otroci) 

 

- omejevanje in postavljanje prioritet pri nakupih in plačilu položnic;  

 

 »Smo bili na uni točki kaj je sedaj prioriteta, nabava hrane in določenih zadev za otroke, ki jih potrebujejo oz. 

plačat položnice in najemnino. Jaz sem se takrat pač odločila, da bom dala prednost svojim otrokom, meni je 
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pa važno, da so moji otroci siti, njim pač nič ne manjka, samo potem so pa dolgovi rastli.« (Nataša, 35, oba s 

partnerjem brezposelna, 3 otroci) 

 

»Ti si ne moreš privoščiti, ne vem, sadja. Dejansko vse kar porabiš, je tisto, da daš otrokom za jest.« (Joži, 33, 

oba s partnerjem brezposelna, 2 otroka) 

 

- odlaganje plačila nekaterih položnic. 

 

»Najprej za hrano, kar ostane so položnce, kašna elektrika, ostale položnce pa ostajajo, so pa izvršbe, ki pa tko 

al tko niso uspešne.« (Franci, 49, oba s partnerko brezposelna, 5 otrok) 

 

»Sedaj je mož še dve plači zaslužil, tako, da sva poglihala dolgove in položnice za nazaj.« (Nataša, 35, oba s 

partnerjem brezposelna, 3 otroci) 

 

Aktivne  strategije reševanja trenutne situacije preživetja 

 

V nadaljevanju navajamo strategije in načine soočanja z nizkimi dohodki in dolgotrajno socialno stisko, ki od 

uporabnika zahtevajo večjo mero aktivnosti, informiranosti, samoiniciativnosti in angažiranosti kot prej 

omenjene strategije. Gre še vedno za strategije, ki izboljšujejo (le) trenutni položaj ljudi, vendar jih prav zaradi 

večje aktivnosti uporabnikov lahko štejemo med bolj aktivne načine soočanja z revščino. Sogovorniki 

omenjajo naslednje take strategije: 

 

- zaprošanje za pomoč v hrani na humanitarne in nevladne organizacije; 

 

»…jabolka sem dobla nekaj tudi na Karitasu.« (Tatjana, 38, brezposelna, samohranilka, 2 otroka) 

 

»Karitas in Rdeči križ sta predvsem zaradi hrane, to veliko pomeni. Recimo že 2 litra olja, je to že 2 eura, je za 

nekih slabih 20 eurov in se pozna… Se pozna 3 kile moke, sladkor, ki ti ga ni treba kupiti…skratka se pozna, Rdeči 

križ pa tudi. Na ZPM Moste sem imela še septembra, sedaj lahko pridem šele januarja, v začetku novega leta 

po nov kartonček, tudi tukaj na ZPM Moste se pozna.« (Nataša, 35, oba s partnerjem brezposelna, 3 otroci) 

 

»To pri Aniti, tukaj imamo kartončke. Drugače je še tale Karitas, Rdeči križ. Ampak vam bom sedaj čisto odkrito 

povedala, da teh paketov riža in makaronov. Lejte, to ne gre tut več kar naprej.« (Mateja, 45, brezposelna, 

samohranilka, 3 otroci, živi z enim) 

 

- zaprošanje za druge oblike pomoči na humanitarne in nevladne organizacije ter občine; 

 

»…potem pa enkratno od Mestne občine Ljubljana, ki je tudi za pomoč pri nakupu šolskih potrebščin.« (Mateja, 

45, brezposelna, samohranilka, 3 otroci, živi z enim) 

 

»Dolgo nisem imela sreče za pomoč, sem na Lions, Rotary klub pisala, sama sem se pozanimala kje so kakšne 

dobrodelne organizacije in sem odkrito zaprosila za finančno pomoč, ne moreš doma sedeti.« (Nataša, 35, oba 

s partnerjem brezposelna, 3 otroci) 

 

»…ZPM, kle je sicer 30 evrov botrstva…« (Joži, 33, oba s partnerjem brezposelna, 2 otroka) 

 

»Se je pa začutila sprememba, ko so začeli botrstvo teh 30 eurov obravnavati kot dohodek družine, to so potem 

ukinili.« (Nataša, 35, oba s partnerjem brezposelna, 3 otroci) 

 

- izpostavljanje v medijih in sodelovanje v različnih dobrodelnih medijskih akcijah; 
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»Mi smo bli po Tedniku, mislim partnerica moja… in so ljudje hodil, dal tisto pomoč, ampak niso hotl vzpostavt 

nobenga kontakta.« (Tone, 45, oba s partnerko brezposelna, sestavljena družina, 4 otroci) 

 

»Vse sem naredila, da se rešim iz situacije, še javno sem se na TV izpostavila, in tudi otroke, samo, da ni pokazalo 

obrazov… Z oddajo, ki smo jo posneli honorar je bil za ornk napolniti hladilnik, takrat sem otroke peljala v 

McDonalds in potem smo z oddajo tednik, to je bila še zadnja možnost, hvala sleherni duši, ki je dala kakšen 

euro, in smo se tem sedaj anulirali. S to oddajo smo zaslužili 6000 eurov.« (Nataša, 35, oba s partnerjem 

brezposelna, 3 otroci) 

 

»Takrat sem še v službo hodila in so me takoj vsi prepoznali, ko sem bila na Dobro jutro, v šoli tovarišica mi je 

rekla, videla sem vas snoči, madona ste pa imela jajca«. (Nataša, 35, oba s partnerjem brezposelna, 3 otroci) 

 

- brezplačna letovanja otrok, ki jih organizirajo humanitarne in nevladne organizacije; 

 

»Mlajši je šel lansko leto z ZPMS na morje, starejši na taborjenje.« (Tatjana, 38, brezposelna, samohranilka, 2 

otroka) 

 

»Ja, ja, to hvala bogu da obstaja! K tega otrok drugače res ne bi videl! Morje en dan mogoče, pa nekaj, ampak 

ji ne moreš kar tako nudit. Tako da, to gre pa zelo rada. Tudi ta večja je hodila vedno prek Anite, tako da to je, 

jaz glede tega, glede Zveze prijateljev mladine nimam nobenih pripomb.« (Mateja, 45, brezposelna, 

samohranilka, 3 otroci, živi z enim) 

 

- samooskrba. 

 

»Sedaj sem pa dobila recept kako izdelati sam domač pralni prašek, to bo sploh dobr, včeraj sem šla po neko 

100 % milo, ki me je v DM koštal 99 centov, rabim še eno žlico sode bikarbone in eno žlico alkoholnega kisa in 

edini strošek 99 centov.« (Nataša, 35, oba s partnerjem brezposelna, 3 otroci) 

 

»Jabolka imamo domača, banane kupim, ko je kaj v akciji. Zelenjavo si pridelamo čez poletje.« (Tone, 45, oba s 

partnerko brezposelna, sestavljena družina, 4 otroci) 

 

Pasivne strategije preživetja, ki so usmerjene v prihodnost 

 

Kot pasivno strategijo, s katero skuša ena izmed sogovornic izboljšati socialni položaj v prihodnosti, 

izpostavljamo preselitev v manjše in starejše stanovanje. 

 

»Jaz sem dala letos prošnjo za zamenjavo stanovanja, da bo ja manjše, in da bo tudi starejše, ker takoj, ker so 

takoj stroški manjši. Tam kjer je starejša izdelava bloka, to zelo veliko šteje. Potem, manjša kvadratura, tudi 

šteje. Če se preselim v manjši star blok, kar vztrajam, to je vsaj 80 eurov manj stroškov, to pa se pozna.« (Nataša, 

35, oba s partnerjem brezposelna, 3 otroci) 

 

 

Aktivne strategije za izboljšanje trenutnega položaja in hkrati možnost za izhod iz revščine v prihodnosti 

 

Sogovorniki za izboljšanje trenutnega socialnega položaja uporabljajo nekaj strategij, ki hkrati predstavljajo 

potencialno možnost za izhod iz revščine v prihodnosti oziroma možnost za zasuk negativnega trenda v 

njihovem življenjskem poteku. Taki strategiji sta, na primer, delo na črno in pomoč starejši osebi na dom. Z 

njima sogovornici sicer rešujeta svojo trenutno socialno stisko, vendar se iz dela, ki ga opravljata, lahko v 

bodoče razvije možnost zaposlitve. Po drugi strani pa opravljanje dela na črno ne prinaša nikakršne trenutne 
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in bodoče socialne varnosti in z vidika reševanja oziroma izboljšanja svojega socialnega položaja predstavlja 

skrajno tvegano prakso. 

 

»Delo na črno se je zelo zaostril, ampak si iščem zdej preko ene prijatelce, če bo zrihtala eno čiščenje« (Tatjana, 

38, brezposelna, samohranilka, 2 otroka) 

 

» … sem jo pol jest tud negovala, je bila 90 let stara…« (Tatjana, 38, brezposelna, samohranilka, 2 otroka) 

 

»… bom šla sedaj čez dva tedna, ko se bo ta vesela decembrska zadeva začela dogajat, pomagat v kuhno, 

honorarno, to je da kej zaslužim na črno, da pridem čez mesec. Sicer bom podpisala eno pogodbo, glih toliko, 

da imam, če slučajno pride kakšna inšpekcija, ker jaz sem že letos poleti delala, v kuhinji v City parku sem 

pomagala… ampak sedaj imamo te carinike … tako, da ta pogodba, ki jo bom jaz podpisala mi ne hodi nič narobe 

za socialno, ampak je pa nek list, ki ga lahko tam pokažem, če je karkoli. Dokler moj mož, upam, da njemu tudi 

uspe kakšna takšna zadeva, se pa sedaj odpirajo neke možnosti zdej, ko je veseli december. Če čisto po resnici 

povem raje bi videla, da imam kakšno takšno honorarno službo, da občasno zaslužim kakšen denar na črno…Jaz 

upam, da se bom čimprej preselila v manjše stanovanje in da obdržim službo na črno, najpomembneje je, da 

bodo poravnane položnice, poln hladilnik in vedenje da otrokom ne manjka ničesar, da jih lahko zvečer pelješ 

na kakšen burek, saj drugege ne rabimo.« (Nataša, 35, oba s partnerjem brezposelna, 3 otroci) 

 

Aktivne strategije preživetja, ki so usmerjene v prihodnost 

 

Nekaj strategij sogovornikov je usmerjeno izključno v prihodnost, v aktivno iskanje virov in izboljšanje bodoče 

situacije (npr. aktivno iskanje zaposlitve, pridobitev dodatne izobrazbe, učenje jezikov, vlaganje v 

izobraževanje otrok). 

 

»Tko, da končala bom vsekakor, zdej sem drugi letnik, še diploma pa to. Ne vem, jaz upam, da se bo kej našlo 

tudi zame. To bi bilo zame rešitev vseh težav… Jaz vsakodnevno dobivam na mail mojedelo.com, zaposlitev.net, 

a ne spletna stran zavoda. Imam kar na mailih. Pošiljam tudi prošnje.« (Mateja, 45, brezposelna, samohranilka, 

3 otroci, živi z enim) 

 

»Pol pa pride pa prav, on bi pa pršel na farmacijo… pol ga pa prime, pa se uči, hoče pridt«  (Tatjana, 38, 

brezposelna, samohranilka, 2 otroka) 

 

»Jaz sem na zavodu zelo insistirala, da mi dajo možnost učenja tujega jezika, hodila sem na nemščino, najprej 

so bili proti, potem pa so popustili, ker sem rekla, da jih bom prijavila.« (Nataša, 35, oba s partnerjem 

brezposelna, 3 otroci) 

 

Uporaba neformalnih omrežij kot strategija preživetja 

 

V okviru zbiranja informacij o načinih soočanja z nizkimi dohodki so nas zanimale tudi značilnosti, velikost in 

kakovost socialnih omrežij naših sogovornikov. Na eni strani več sogovornikov izpostavlja šibka socialna 

omrežja, malo ali nič neformalnih stikov izven gospodinjstva ter okrepljeno, močnejšo povezanost članov 

družine med seboj. Za finančno in materialno pomoč se obrnejo na javne službe, nevladne in humanitarne 

organizacije (glej zgoraj navedene strategije preživetja), medtem ko emocionalnih virov opore in pomoči 

zunaj gospodinjstva pri teh osebah skoraj ni. Na drugi strani pa je nekaj sogovornikov, ki ima močnejšo 

socialno mrežo zunaj družine (gre za materi, ki živita sami z otroki ter ena sogovornica, ki živi v partnerstvu, 

v katerem so se začeli zaradi slabih socialnih razmer pojavljati konflikti in nesoglasja) tako z vidika 

emocionalne kot tudi finančne in materialne opore oziroma pomoči. 
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 »Najsrečnejš je to, ko sem (ime partnerke) dobu… da smo spet zaživel. Tam v Ribnci sem zgubu, kle sem dobu, 

ne gledam na materialno, ampak na … tako… ne znam povedat.« (Tone, 45, oba s partnerko brezposelna, 

sestavljena družina, 4 otroci) 

 

»Včasih mi prijateljica posodi kakšen euro.« (Tatjana, 38, brezposelna, samohranilka, 2 otroka) 

 

»Mi nikamor ne hodimo.« (Franci, 49, oba s partnerko brezposelna, 5 otrok) 

 

»Čutmo mi socialno ogroženi, da se nas izogibajo, dajo v neki geto, ker nobeden noče s takim, k je na robu, 

socialnem dnu, noče imet opravka al sodelovanja.« (Tone, 45, oba s partnerko brezposelna, sestavljena družina, 

4 otroci) 

 

»… pa bi mojo prijateljico, ki živi nad nami prosili, da pride počekirat otroke, da bi šla lahko oba ponoči do polnoči 

delati.« (Nataša, 35, oba s partnerjem brezposelna, 3 otroci) 

 

»Jaz nimam nekih partnerjev, nekoga ki bi mi pomagal. Starši kakorkoli pokojnine nizke. Praktično.. Ne da nič 

ne pomagata, samo zelo mal, ker lih tko ali tko ne moreta.« (Mateja, 45, brezposelna, samohranilka, 3 otroci, 

živi z enim) 
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Preglednica 6.2: Strategije soočanja z nizkimi dohodki (strategije preživetja) v skupini oseb, katerih 

prevladujoči vir dohodka so socialni transferji 

 

ČASOVNA USMERJENOST 

REŠEVANJE TRENUTNIH SITUACIJ 

PREŽIVETJA (dnevno, mesečno) 

USMERJENOST V IZBOLJŠANJE 

SITUACIJE V PRIHODNOSTI 

USMERJENOST 
GLEDE VIROV 
GOSPODINJSTVA 
– NAVZNOTER 
ALI NAVZVEN 

PASIVNE 
STRATEGIJE 
(ekonomiziranje z 
obstoječimi viri) 
 

- Skromnost 
- Odrekanje 
- Varčevanje 
- Omejevanje 
- Izdelani načini 

nakupovanja (kupovanje 
artiklov po znižanih 
cenah, kupovanje 
sezonskega sadja in 
zelenjave, kupovanje 
večjih pakiranj hrane, 
nakupovanje v obdobju 
meseca, ko je več 
denarnih prilivov,  
skrbno načrtovanje 
nakupov in odhodov v 
trgovine, kupovanje živil 
pred iztekom roka 
uporabe) 

- Postavljanje prioritet pri 
nakupovanju in plačilu 
položnic 

- Odlaganje plačila 
nekaterih položnic 

- Prejemanje redne DSP 
- Prejemanje izredne DSP 

- Preselitev v manjše in 
starejše stanovanje 

 

AKTIVNE 

STRATEGIJE (iskanje 

novih virov) 

- Zaprošanje za pomoč na 
humanitarne in 
nevladne organizacije 
(poplačilo dolgov, hrana, 
šolske potrebščine) 

- Zaprošanje za pomoč 
občine 

- Izpostavljanje v medijih 
in sodelovanje v 
dobrodelnih medijskih 
akcijah 

- Brezplačna letovanja 
otrok 

- Samooskrba 

 

 

 

 

- Aktivno iskanje zaposlitve 
- Pridobitev dodatne 

izobrazbe 
- Učenje tujih jezikov  
- Vlaganje v izobraževanje 

otrok 

UPORABA 

NEFORMALNIH 

OMREŽIJ 

- Finančna pomoč 
prijateljice 

- Pomoč prijateljice pri 
varstvu otrok 

 

 

 

 

e. Izkušnje z institucijami in nevladnimi organizacijami ter odnos do institucij (pričakovanja) 

V okviru javne mreže se sogovorniki obračajo po pomoč na centre za socialno delo in urade za delo. Zaradi 

dolgotrajne brezposelnosti noben od sogovornikov ni več upravičen do nadomestila za brezposelnost, medtem 

ko so upravičeni do različnih pravic iz javnih sredstev, ki jih uveljavljajo na CSD. Kljub temu, da izpostavljajo 

- Delo na črno 
- Pomoč starejši osebi na domu 
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številne pravice, ki jih uveljavljajo na CSD in jih prejemajo večinoma periodično vsak mesec, pa izkušnje s CSD 

ocenjujejo kot izrazito negativne.   

 

»Zelo slabe, zelo slabe… v vsakem primeru zakomplicirajo zadevo in jo obrnejo sebi v prid, čist samo, da škodujejo« 

[izkušnje s CSD] (Franci, 49, oba s partnerko brezposelna, 5 otrok) 

 

»Občasno za kakšno prošnjo, samo to je zelo, zelo redko« [stiki z uradom za delo] (Franci, 49, oba s partnerko 

brezposelna, 5 otrok) 

 

»Prejemam denarno socialno pomoč, to je 262 evrov, otroški dodatek 114 evrov za enega otroka, v bistvu letos 

ima hčerka tudi kosilo in malico subvencionirano, ta neprofitna najemnina je tudi subvencionirana. Recmo 

enkrat, dvakrat na leto dobim izredno DSP.« (Mateja, 45, brezposelna, samohranilka, 3 otroci, živi z enim) 

 

»Potem sem to nesla tja in so se oni opravičevali, to je pa ja napaka. Jaz sem bila v takem šoku, da sem ji vrgla 

odločbo in rekla, da naj mi prosim razloži, ker jaz nimam pojma kam sem dala ves ta denar oz. kam ga je dal 

moj mož, jaz ne vem kam sem 25.000 eurov dala. Avtomatično se je potem vse skupaj zavleklo, jaz sem to v 

zakup vzela. Ona se je potem meni opravičila, tam je bila kolona, veste koliko ljudi je bilo takrat na centrih.« 

(Nataša, 35, oba s partnerjem brezposelna, 3 otroci) 

 

»… pa se mi zdi tko tut, da sociala, da mal škripa. Tudi samo delo nekje, a ne. Pristopijo tako. Si res k ena številka, 

kljukca, gospa pa še to, pa še un. In leta in leta iste dokumente nosiš.« (Mateja, 45, brezposelna, samohranilka, 

3 otroci, živi z enim) 

 

Veliko bolj pozitivno ocenjujejo pomoč humanitarnih in nevladnih organizacij, zlasti Zvezo prijateljev mladine.43 

Njihov odnos sprejemajo kot zelo oseben, pristen, kot odnos nekoga, ki mu je mar za njihove težave in stiske v 

primerjavi s pomočjo, ki jo dobijo na CSD.  

 

»Tudi ta večja je hodila vedno prek Anite, tako da to je, jaz glede tega, glede Zveze prijateljev mladine nimam 

nobenih pripomb.« (Mateja, 45, brezposelna, samohranilka, 3 otroci, živi z enim) 

 

»Tukaj na ZPM Moste so mi res pomagali. Ga. Anita mi je zelo pomagala.« (Nataša, 35, oba s partnerjem 

brezposelna, 3 otroci) 

 

»To je pri Aniti, tukaj imamo kartončke. Drugače je še tale Karitas, Rdeči križ.« (Mateja, 45, brezposelna, 

samohranilka, 3 otroci, živi z enim) 

 

Glede prihodnosti in možnih izhodov iz slabega socialnega položaja je nekaj sogovornikov zelo pesimističnih. 

Izhodov iz revščine si ne predstavljajo, izražajo vdanost v usodo in eden izmed sogovornikov tudi možnost 

poslabšanja stanja. Med njimi je nekaj takih, ki upe usmerjajo na svoje otroke, nekaj pa tudi za svoje otroke ne 

vidijo neke boljše bodočnosti. Tisti, ki so v svojih pogledih na prihodnost bolj optimistični, rešitev vidijo v 

pridobitvi dodatne izobrazbe, pridobitvi ustrezne zaposlitve ali pa v nadaljnjem prejemanju socialnih prejemkov 

in subvencij v kombinaciji z delom na črno. 

 

»Mislim, da ne bo nikoli boljš, ampak zmeri slabi… Od naju nimajo kej pričakovat.« (Franci, 49, oba s partnerko 

brezposelna, 5 otrok) 

 

»Prihodnost jest vidm v otrocih. Jest pravm prihodnost na otroke, ne na nas, moje prihodnosti je konc. Jest jim 

apeliram, da naj iščejo službo v tujini.« (Tone, 45, oba s partnerko brezposelna, sestavljena družina, 4 otroci) 

                                                           
43 Do kontaktov nekaterih izmed intervjuvanih oseb smo prišli s posredovanjem ZPMS, zato je možno, da je njihov 
odnos do ZPMS pozitivno pristranski. 
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 »mene je to zelo naspidiralo …in zato pravim, služba no. Jaz vidim rešitev vseh problemov edino v službi! Se 

spet zaposlit. Ker brezposelnost, ne samo da ti nisi koristen, ampak te dejansko tako spremeni, da človek že čisto 

obupa. Jaz upam ane … k vidiš kaj vse je na področju, to pokriva veliko področje, od starejših do mladostnikov, 

invalidov, odvisnosti razne. Tko, da končala bom vsekakor, zdej sem drugi letnik, še diploma pa to. Ne vem, jaz 

upam da se bo kej našlo tudi zame. To bi bilo zame rešitev vseh težav.« (Mateja, 45, brezposelna, samohranilka, 

3 otroci, živi z enim) 

 

»Želim si predvsem, da bi imela delo, ki bi ga lahko opravljala s temi zdravstvenimi težavami, ki jih imam, ne 

glede na to kakšno delo. Glede na to, da imam veliko omejitev, ne morem dolgo sedeti, ne morem dolgo stat. 

Imam težave z rokami, ne morem dolgo pisat za računalnikom ali kar koli. Ne smem dolgo hodit, mislim, to so 

kar precej velike omejitve. Želim si samo, da bi imela delo, ki bi ga lahko opravljala.« (Joži, 33, oba s partnerjem 

brezposelna, 2 otroka) 

 

»Jaz sem sedaj v decembru zelo optimistična, že poleti sem imela ves čas delo na črno. Jaz upam, da se bom 

čim prej preselila v manjše stanovanje in da obdržim službo na črno.« (Nataša, 35, oba s partnerjem 

brezposelna, 3 otroci) 

 

f. Ključne ugotovitve o brezposelnih osebah in gospodinjstvih, v katerih so glavni vir dohodka 

socialni transferji 

 

Ključni značilnosti opazovane kategorije ljudi sta dolgotrajna brezposelnost odraslih članov gospodinjstva in 

življenje v težkih socialnih razmerah. Njihov trenutni socialni položaj poleg že omenjenega 

najpomembnejšega strukturnega dejavnika (dolgotrajne brezposelnosti), determinirajo tudi dejavniki na 

individualni ravni. V vseh primerih gre za kombinacijo brezposelnosti in enega ali več individualnih dejavnikov. 

Nekatere od njih  lahko razumemo kot enega izmed vzrokov, determinant sedanjega položaja sogovornikov, 

lahko pa se pojavljajo tudi kot posledica dlje trajajočega življenja v pomanjkanju. Eden najbolj izpostavljenih 

dejavnikov na individualni ravni je slabo zdravstveno stanje teh oseb (in posledično slabša zaposljivost). 

Bolezni in poškodbe so se bodisi pojavile že pred izgubo službe, v nekaj primerih pa se je zdravstveno stanje 

poslabšalo v zadnjem obdobju tudi kot posledica slabega socialnega položaja. Ostali dejavniki na individualni 

ravni so ločitve, alkoholizem, nasilje v družini, prekinitev šolanja, zgodnja nosečnost, napačne presoje in 

življenjske odločitve ter kopičenje dolgov. 

 

Glavni vir periodičnega dohodka teh oseb so denarna socialna pomoč (redna in enkrat do dvakrat letno 

izredna) in otroški dodatki, ponekod pa še prejemki iz naslova invalidnosti in državna štipendija. Poleg 

omenjenih prejemkov iz javnih sredstev imajo sogovorniki tudi subvencionirano najemnino (če bivajo v 

najemnem stanovanju), otroci subvencionirano šolsko malico in kosilo, znižano plačilo vrtca za predšolske 

otroke in plačane prispevke za obvezno zdravstveno zavarovanje. Več sogovornikov omenja, da njihov 

razpoložljivi dohodek ne zadošča za pokritje vseh mesečnih stroškov, ki jih ima družina. Glede na hierarhijo 

potreb v večini denar najprej namenijo nakupu hrane, nato pa plačilu vsaj najnujnejših položnic (npr. 

elektrike). Omejujejo se pri nakupu nekaterih živil, kupujejo sezonske in znižane artikle, omenjajo pa tudi 

težave pri pripravi kakovostnih obrokov za svoje otroke, zlasti takrat, ko ti ne jedo v šoli. Tako pri zagotavljanju 

hrane, materialnih dobrin, preživljanju prostega časa in počitnic starši delujejo otrokocentrično ter kolikor se 

le da breme pomanjkanja prevzemajo sami. Na podlagi izvedenih intervjujev lahko ugotovimo, da dlje časa 

trajajoče življenje z zelo nizkimi dohodki, v pomanjkanju in socialni stiski vodi v spiralo izključevanj in 

deprivacij na različnih področjih življenja. Posledice so najbolj vidne na zdravju, splošnem počutju in 

vsakodnevnem funkcioniranju teh družin, manj pa, na primer, na posedovanju trajnejših dobrin, ki jih imajo 
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sogovorniki še iz obdobja, ko so živeli bolje oziroma pomanjkanje ni bilo tako izrazito. Prisilno pomanjkanje 

in odrekanja na različnih področjih postajajo njihov vsakdan zaradi dolgotrajnosti situacije, ponotranjili so 

določene življenjske in prilagoditvene vzorce, ki se v določeni meri razlikujejo od večinske kulture prebivalcev. 

 

Sogovorniki se z dlje trajajočim pomanjkanjem soočajo na različne načine; večinoma uberejo kombinacijo 

različnih strategij, medtem ko so nekateri pri tem soočenju bolj pasivni, spet drugi delujejo zelo aktivno, so 

informirani, angažirani in iznajdljivi ter usmerjeni v prihodnost. V skupini brezposelnih oseb in gospodinjstev, 

v katerih so glavni vir dohodka socialni transferji, zaradi dolgotrajne socialne stiske v največji meri uporabljajo 

strategije za reševanje trenutne situacije preživetja oziroma za omogočanje preživetja tukaj in zdaj. Med 

pasivnimi strategijami za izboljšanje trenutne situacije se poslužujejo prejemanja redne in izredne DSP ter 

drugih prejemkov in subvencij države, varčevanja, odrekanja in skromnosti, natančno izdelanih načinov 

nakupovanja, postavljanja prioritet pri nakupovanju in plačilu položnic ter odlaganju plačila položnic. 

Trenuten slab socialni položaj pa izboljšujejo tudi na bolj aktiven način, in sicer z zaprošanjem za pomoč na 

humanitarne in nevladne organizacije ter občine, preko izpostavljanja v medijih in sodelovanja v dobrodelnih 

medijskih akcijah, brezplačnega letovanja otrok in samooskrbe. Sogovorniki za izboljšanje trenutnega 

socialnega položaja uporabljajo tudi strategije, ki hkrati predstavljajo potencialno možnost za izhod iz 

revščine v prihodnosti oziroma možnost za zasuk negativnega trenda v njihovem življenjskem poteku. Taki 

strategiji sta, na primer, delo na črno in pomoč starejši osebi na dom. Nekatere strategije preživetja pa so 

usmerjene izključno v prihodnost, to so: preselitev v manjše in starejše stanovanje, aktivno iskanje zaposlitve, 

pridobitev dodatne izobrazbe, učenje jezikov in vlaganje v izobraževanje otrok. 

Kot strategijo preživetja nekateri uporabljajo tudi pomoč neformalnih omrežij. Na eni strani več sogovornikov 

izpostavlja šibka socialna omrežja, malo ali nič neformalnih stikov izven gospodinjstva ter okrepljeno, 

močnejšo povezanost članov družine med seboj. Za finančno in materialno pomoč se obrnejo na javne službe, 

nevladne in humanitarne organizacije, medtem ko emocionalnih virov opore in pomoči zunaj gospodinjstva 

pri teh osebah skoraj ni. Na drugi strani pa je nekaj sogovornikov, ki ima močnejšo socialno mrežo zunaj 

družine tako z vidika emocionalne kot tudi finančne in materialne opore oziroma pomoči. 

Brezposelne osebe, ki živijo v gospodinjstvih, katerih glavni vir dohodka so socialni transferji, na svojo 

prihodnost gledajo različno. Nekateri si izhodov iz revščine ne predstavljajo, izražajo vdanost v usodo in 

možnost poslabšanja stanja. Nekateri svoje upe usmerjajo na otroke, nekaj pa jih tudi za svoje otroke ne vidi 

boljše bodočnosti. Tisti, ki so v svojih pogledih na prihodnost bolj optimistični, rešitev vidijo v pridobitvi dodatne 

izobrazbe, pridobitvi ustrezne zaposlitve ali pa v nadaljnjem prejemanju socialnih prejemkov in subvencij v 

kombinaciji z delom na črno. 
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6.2 Delovno aktivne osebe, ki opravljajo negotova in slabo plačana dela 

(zaposlitve) 

 

a. Značilnosti opazovane skupine 

Kljub temu, da velja, da so zaposleni bistveno manj izpostavljeni tveganju revščine kot brezposelne osebe, pa 

je tistih, ki so kljub zaposlitvi padli pod prag tveganja revščine v EU in tudi v Sloveniji vse več. Delež revnih 

med vsemi zaposlenimi je v Sloveniji v letu 2014 znašal 6,4 %, z leti pa je naraščal ter se od leta 2007 povišal 

za 1,7 odstotne točke oz. za dobro tretjino (36,2 %). Kot opozarjajo Smolej in drugi (2013) vzrokov revščine 

ne moremo vedno nekritično pripisovati dejavnosti ali gospodarski uspešnosti podjetij, pač pa so dejavniki 

večplastni. Avtorice kot ključne razloge izpostavijo fleksibilizacijo dela oz. prenos tveganj s kolektivne ravni 

na posameznika, skrajno kapitalistično logiko, gospodarsko oziroma finančno stanje delodajalca ter višino 

minimalne plače. Kot navajajo, je bilo iz pogovorov s stroko razbrati, da je stopnja tveganja revščine med 

zaposlenimi najvišja med osebami v fleksibilnih oblikah zaposlitev, katerih značilnosti so skrajšan/polovični 

delovni čas, nereden, neenakomeren delovni čas, delo na poziv, občasnost, začasnost, sezonskost, 

samozaposlenost, delo doma ter siva ekonomija oz. delo na črno (Smolej in drugi 2013). Po različnih 

definicijah v Sloveniji med take oblike zaposlitev (vendar ne nujno in ne v vseh primerih) lahko štejemo za 

zaposlitve za določen čas, zaposlitve prek agencijskega dela, zaposlitve za skrajšan delovni čas, 

samozaposlitve, pripravništva, zaposlitve preko podjemnih ali avtorskih pogodb, nekateri v to skupino 

umeščajo tudi študentsko delo.  

Da so zaposleni v fleksibilnih oblikah zaposlitev bolj izpostavljeni revščini dokazujejo tudi podatki; stopnja 

tveganja revščine namreč med samozaposlenimi v letu 2014 znaša že četrtino (25,2 %) in je v zadnjih sedmih 

letih narasla za 8,9 odstotnih točk oz. kar za 54,6 %. Za primerjavo lahko pogledamo podatke zaposlenih, med 

katerimi je stopnja tveganja revščine v letu 2014 znašala le 4,1 % in je v zadnjih sedmih letih narasla le za 0,6 

odstotne točke oz. za dobrih 17 %. Prav tako je stopnja tveganja revščine višja pri osebah, ki so zaposlene za 

skrajšan delovni čas (13,0 % oz. 5,5 %) ali določen čas (14,6 % oz. 3,3 % pri zaposlenih za nedoločen čas), pri 

osebah, ki so zaposlene manj kot celo leto (15,2 % oz. 5,8 % pri tistih, ki so zaposleni celo leto) ter tudi pri 

priseljencih in pripadnikih etničnih manjšin (16,4 % oz. 5,1 %) (Eurostat 2014).  

Porast deleža revnih zaposlenih ter dejstvo, da skoraj petina zaposlenih v Sloveniji (17,1 %) prejema nizko 

plačo oz. zaslužijo največ dve tretjini povprečne plače na uro44, opozarjata na to, da je revnim zaposlenim kot 

ciljni skupini treba posvetiti več raziskovalne pozornosti. V tem kontekstu analiziramo zgodbe osmih revnih 

zaposlenih, ki delajo v fleksibilnejših oblikah zaposlitev, oz. t. i. prekarnih delavcev. Sogovorniki, ki smo jih 

vključili v raziskavo in ki so nam s predstavitvijo svojih življenjskih potekov pomagali pojasniti položaj in 

preživetvene strategije omenjene ciljne skupine, se med seboj v številnih pogledih razlikujejo, so pa vsem 

skupni elementi prekarnosti oz. negotove zaposlitvene situacije (po Tucker 2002):  

- nizka stopnjo varnosti zaposlitve (delo za določen čas, sezonske ali začasne zaposlitve, ohlapne 

pogodbe); 

- nizka stopnja nadzora nad delovnimi pogoji (nadure, delo ob vikendih, …); 

- nizka zaščita delavcev (zakonodajna zaščita ali zaščita z vidika kolektivne organiziranosti v sindikate) 

ali 

- nizek dohodek.  

Značilnosti zaposlitvenega položaja intervjuvancev glede na elemente prekarnosti so prikazane v Preglednici 

6.3. 

                                                           
44 Podatek se nanaša na zadnje dostopno leto – 2010. Vir: Eurostat. 
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Preglednica 6.3: Značilnosti zaposlitvenega položaja intervjuvancev, zajetih v analizi, po elementih 

prekarnosti 

 Nizka stopnja 

varnosti oz. 

stalnosti 

zaposlitve 

Nizka stopnja 

kontrole nad 

delom 

Nizka zaščita 

delavcev 
Nizek dohodek 

Luka, 40, s. p. DA DA DA DA 

Matej, 43, zaposlen za določen čas DA DA n. p. DA 

Uroš, 38, s. p. DA DA DA DELOMA 

Aleks, 32, s. p. DA DA DA DELOMA 

Lara, približno 45, zaposlena za 

določen in skrajšan čas 
DA NE NE DA 

Sanja, 35, zaposlena za polni delovni 

čas, prejema minimalno plačo 
NE NE NE DA 

Ana, 41, zaposlena za skrajšan in 

določen delovni čas 
DA NE n. p. DA 

Vesna, 40, zaposlena za skrajšan in 

določen delovni čas (2 uri na dan) 
DA DA DA DA 

Opomba: n. p. pomeni ni podatka. Deloma pomeni, da dohodek variira v različnih časovnih obdobjih (odvisno od sezone, 
dela, gospodarskega stanja). 

 

Naši intervjuvanci v tej skupini so stari med 32 in 45 leti, torej gre populacijo v najbolj aktivnih letih življenja. 

Vsi so vključeni v bolj ali (pogosteje) manj stabilne oblike zaposlitve. Dva intervjuvanca sta zaposlena za poln 

delovni čas (en ima pogodbo za določen čas, druga pa prejema minimalno plačo), trije sogovorniki svoj posel 

izvajajo kot samostojni podjetniki, tri sogovornice pa so zaposlene za delovni čas, ki je določen in krajši od 

polnega (od 2h do približno 6h na dan). Sogovorniki bodisi živijo v revščini bodisi so zaradi fleksibilnih oblik 

zaposlitev v revščini živeli v preteklosti, trenutno pa je njihov položaj negotov.  

Sogovorniki živijo v različnih oblikah skupnostih, npr. skupaj s partnerjem in otroki oz. samo s partnerko ali 

samo z otroki, v veliki in sestavljeni družini, skupaj s starši (brez otrok), z bratom, sam. Tudi glede lastništva 

se stanovanja razlikujejo; večina jih živi v stanovanju v bloku, občinskem stanovanju ali večstanovanjski hiši, 

pri čemer jih večina plačuje (tudi subvencionirano) najemnino ali kredit za bivanje, v po enem primeru pa je 

stanovanje lastniško oz. v lasti staršev. Polovica sogovornikov živi v večjem mestu, dva v manjšem mestu in 

dva na vasi. V najslabši bivanjski situaciji je sogovornik, ki je po ločitvi izgubil stanovanje in se prijavil v hiši 

njegovih staršev, kar bomo nekoliko podrobneje opisali v nadaljevanju. Ostali sogovorniki so z bivanjsko 

situacijo razmeroma zadovoljni in tudi nimajo prevelikih obremenitev s stroški in ogrevanjem. 

Intervjuvanci se razlikujejo tudi po zaključeni stopnji izobrazbe; med njimi ima en le osnovnošolsko izobrazbo, 

tri so zaključile poklicne šole, med njimi je ena pridobila kar tri različne poklice (šivilja, trgovka in ekonomski 

tehnik). Dva izmed intervjuvancev sta si pridobila srednješolsko izobrazbo in sta se tudi vpisala na fakulteto, 

ki je nista dokončala. Dva izmed intervjuvancev imata univerzitetno izobrazbo. Večina med njimi ima številne 

delovne izkušnje in dokaj pestro zaposlitveno pot, z vmesnimi obdobji brezposelnosti.  

 

 

b. Ključne determinante njihovega socialnega oz. materialnega položaja 
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Slab materialni položaj in materialna prikrajšanost sta pri sogovornikih posledica številnih, večplastnih 

dejavnikov, ki na eni strani predstavljajo determinanto sedanjega položaja, na drugi strani pa so lahko tudi 

posledica le-tega in ločnica med obema je večkrat zabrisana. V nadaljevanju prikazujemo ključne dejavnike 

na strukturni in individualni ravni, ki so botrovali k nastali situaciji pri intervjuvancih; na strukturni ravni so to 

izguba službe, višina plače, tip zaposlitve, gospodarska kriza in izpad določenih upravičenih dohodkov, na 

individualni ravni pa prekinitev razmerij s partnerjem, kopičenje dolgov ter napačne življenjske odločitve. 

 

Dejavniki na strukturni ravni 

Kljub temu, da so bili sogovorniki v času intervjuvanja vsi zaposleni, sicer z različno stopnjo delovne 

obremenitve, pa jih največ navaja, da je k njihovem poslabšanju položaja privedla izguba službe, in sicer bodisi 

intervjuvankine (1 primer) bodisi moževe (2 primera) ali pa obeh služb (1 primer). Njihove zgodbe kažejo, da 

že kratka obdobja brezposelnosti lahko povzročijo preobrat v utečeni praksi in vodijo v začaran krog revščine, 

kot pojasnjuje Ana v prvem citatu.  

»Za tisto kratko obdobje, ko je bil brez službe, se nama je ves sistem podrl – kredit je imel, ki smo ga potem dali 

iz banke na zavarovalnico in to je zdaj treba plačevat, in ga plačujemo že 4 leta, pa smo še kar pri glavnici isti, in 

se samo obresti plačujejo. In smo v začaranem krogu in se ne moremo premaknit naprej, lahko delamo kar 

hočemo, pa ni nič boljše.« (Ana, 41, zaposlena za skrajšan in določen delovni čas) 

 

 »… bi morala priti v službo, sem dobila pošto, da sem postala tehnološki višek in od takrat naprej nam kar trda 

prede, se je ustavilo tam, na njegovem področju, pri meni pa, postala sem brezposelna.« (Lara, 45, zaposlena za 

skrajšan in določen delovni čas) 

 

»Moja situacija traja cca. eno leto – takrat je mož službo izgubil, prej je bil v livarni v Štorah.« (Sanja, 35, prejema 

minimalno plačo) 

 

Ko so intervjuvanci govorili o višini plačila za delo oz. o višini prejemkov na sploh, so večinoma poročali o 

zaposlitvah z nizko ali neredno plačo. Ta večkrat vodi v dolgove (kot bomo videli v preživetvenih strategijah v 

nadaljevanju, prekarni delavci položnice in večje stroške večkrat plačujejo iz t. i. boljših mesecev, v katerih 

količina posla naraste in si finančno lahko nekoliko opomorejo) in tudi izvršbe. Izvršbe so sicer lahko 

determinanta in hkrati tudi posledica revščine. 

»Ko ne plačaš kake položnice, se ti usedejo. Če bi vedela, bi imela zraven – sem dobila 465 evrov. Kamorkoli se 

obrneš, noben ti ne pomaga, ker rečejo: saj si zaposlen. Lejte, to je sramotno.« (Sanja, 35, prejema minimalno 

plačo) 

 

 »Sedijo mi na njih (dohodkih, op. a.) že tri leta. V bistvu ne morem poslovat normalno, firma ne more poslovat 
normalno, ker mi poberejo ves denar.« (Luka, 40, samostojni podjetnik) 

 

Sogovorniki kot vzrok revščine omenjajo tudi tip zaposlitev, v katere so vključeni, predvsem z vidika stopnje 

varnosti zaposlitve in pravic, ki izhajajo iz zakonodaje. Osebe, ki so zaposlene za določen čas, lahko hitro 

ostanejo brez zaposlitve in socialne varnosti, samozaposleni si večkrat ne morejo privoščit bolniških ali 

dopustov in so povsem odvisni od trga dela, oboji imajo otežen dostop do posojil in kreditov. Samozaposleni 

obenem niso upravičeni do denarne socialne pomoči, zato jim avtomatsko ne pripada niti osnovno 

zdravstveno zavarovanje.   

»Pogodbe pa zelo variirajo, so časovno omejene, nobena ne traja več kot eno leto in ni nobenih hudih zavez mojih 
naročnikov do mene.« (Aleks, 32, samostojni podjetnik)  
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»Nisem zdravstveno zavarovan, nočem izvedet diagnoze, ker mi bo predrago, se bojim zaradi denarja. Že tako mi 
je zoprno pri dohtarju, da pa pomislim, da bi moral še tam plačevat, pa prevaga, da ne grem.« (Luka, 40, 
samostojni podjetnik) 
 
 »Če imaš službo, imaš tudi regres, ki ga lahko koristiš za dopust.« (Vesna, 40, zaposlena za skrajšan in določen 
delovni čas) 
 
"Vsekakor ne pride do izenačitve tebe ali kogarkoli, ki je v redni službi, in mene. Ne morem mirno na banko po 
kredit.« (Aleks, 32, samostojni podjetnik) 
 
»Moji otroci za mano tudi ne bodo kaj imeli – midva z možem sva bila 15 let v zakonu, pa nisva uspela stanovanja 
kupit, ker smo bili od prvega dneva, od kar sva poročena, oba na minimalnih dohodkih. In Murini delavci prej niso 
dobili kredita za stanovanje, da bi lahko vsaj stanovanje kupila.« (Vesna, 40, zaposlena za skrajšan in določen 
delovni čas) 

 

Med pomembnimi strukturnimi dejavniki predvsem samozaposleni izpostavljajo tudi gospodarsko krizo oz. 

gospodarsko situacijo v Sloveniji (predvsem z vidika manjšega števila naročil, negativnega vpliva na določene 

gospodarske dejavnosti in nižanja cen delovne sile). 

 »Okrog 20-ega leta sem šel v redno delovno razmerje (prodaja avtomobilov), na tem področju sem ustvarjal 
okrog 3 leta, nato sem bil nekaj časa brezposeln, pri tem je bilo malo vpliva krize, pri avtomobilih se je precej 
poznala.« (Aleks, 32, samostojni podjetnik) 
 
»Sem rekel – začela se je kriza, videl sem, da dela ni, zato sem rekel, da je treba zapret in razmislt, kako naprej. 
Ker je situacija taka, da če pol leta čakaš, si dolžen dva jurja takoj. Če en let čakaš, je to štiri jurje, če nič ne 
zaslužiš./…/ … kriza je bila že prej, pa se ni občutla, z vsemi kolegi, ki so v podobnem poslu kot jaz, sem se isto 
pogovarjal in so vsi rekli, da imajo dovolj dela. Peto leto se je pa pokazalo, da dela ni, res nič.« (Luka, 40, 
samostojni podjetnik) 
 
»Itak, ljudje so začutli šibkost, začeli so stiskat za ceno, kar na enkrat si prišel iz 20 evrov na uro (toliko so vsi 
računal za tak posel) na 7 evrov..« (Luka, 40, samostojni podjetnik) 
 
»Glavni razlogi so pa… gospodarska situacija v Sloveniji. Ta klima, ki ti spodbija podjetniško miselnost, žilico, 
depresija vlada v Sloveniji, kar se podjetništva tiče, ker tudi z dobro idejo ne moreš uspet.« (Luka, 40, samostojni 
podjetnik) 

 

Nazadnje kot pomemben dejavnik izpostavljamo še izpad določenih upravičenih dohodkov, s čimer 

označujemo vse dohodke, na katere so sogovorniki računali in bi jih praviloma morali prejeti, vendar pa na 

koncu niso bili izplačani. Tukaj ločujemo dva tipa prihodkov, in sicer neizplačevanje preživnin za otroke (pri 

Ani in Vesni) in plačilno nedisciplino (pri samozaposlenih sogovornikih). 

 »Ker sem ostala sama, bivši mož ni plačeval redno preživnine, so se mi začele položnice kopičit.« (Ana, 41, 
zaposlena za skrajšan in določen delovni čas) 
 
»Nekaj časa, dokler nismo imeli uradno urejene ločitve, je bilo slabše, ker je on bistveno manj prispeval za 
otroke, kot je kasneje sodišče določilo.« (Vesna, 40, zaposlena za skrajšan in določen delovni čas) 
 
 »Tukaj je lahko še plačilna nedisciplina, trenutno so mi ljudje kar precej dolžni – kaj jim lahko – nič. Lahko 
čakam in upam, da mi plačajo.« (Aleks, 32, samostojni podjetnik) 
 
»Plačilna nedisciplina pa tudi vpliva na to, da določeni delodajalci niso zmožni pokrivati svojih obveznosti do 
zaposlenih in države. Domine.« (Matej, 43, zaposlen za določen čas) 

 



95 

 

Dejavniki na individualni ravni 

Na nastalo situacijo vpliva seveda tudi kar nekaj dejavnikov na individualni ravni, ki so prispevali k sedanjemu 

socialnemu položaju, vendar pa lahko opazimo, da je navedenih individualnih dejavnikov mnogo manj od 

strukturnih. Najpogosteje navedeni dejavniki so naslednji: 

- ločitev oz. končano razmerje s partnerjem; 

 »V taki situaciji sem že kar nekaj časa; pred leti sem se ločila, sem ostala sama kot mati samohranilka« (Ana, 41, 
zaposlena za skrajšan in določen delovni čas) 
 
»… jaz sem tak razočarana zaradi tega. Že itak sem razočarana, da je to tega prišlo. Tudi sin je nekaj časa fejst 
pogrešal ta očetovski lik, hčerka je pa tudi fejst navezana na njega.« (Vesna, 40, zaposlena za skrajšan in določen 
delovni čas) 
 
»Živel sem zadnjih 15 let z žensko, v svojem gospodinjstvu, dokaj normalno življenje, kolegi so mi govorili, da živim 
nad svojimi zmožnostmi. V glavnem, živel sem človeku dostojno življenje. Trenutno sem pa recimo na cesti.« (Luka, 
40, samostojni podjetnik) 

- napačne presoje in življenjske odločitve; 

»Mi smo takrat, ko sem jaz imela zaposlitev, ker je njemu šlo še kar dobro, si vzeli kredit za hišo in tako naprej in 
to je sedaj treba odplačevat.  /…/ Ja, za vse dobimo, tako da znese približno, koliko sva rekle, približno 1600 
evrov na mesec, kreditov imamo pa za 1350. Na mesec.« (Lara, 45, zaposlena za skrajšan in določen delovni 
čas) 

- kopičenje dolgov. 

»Po letu in pol, ko sem se odločil, da bom še enkrat firmo odprl, takrat sem bil dolžen tistega jurja za prispevke, 
in sem tistega jurja moral plačat... dobil sem 5000 evrov, ampak /…/  firmo sem odprl že z toliko pufi, kot sem 
dobil denarja. Torej sem v bistvu štartal na nuli.« (Luka, 40, samostojni podjetnik) 

 

 

c. Načini, kako se njihov slab materialni položaj kaže (prenaša) na različnih področjih življenja 

Intervjuvani prekarni delavci trenutno ne delijo vsi slabega materialnega položaja, skupni pa sta jim  slab 

material v bližnji preteklosti, negotov položaj in skrb za prihodnost, ki se odsevajo v vseh področjih njihovega 

življenja. Predvsem pri intervjuvancih, ki so samozaposleni, ugotavljamo, da na eni strani k pomanjkanju 

kakovostnega življenja prispeva bodisi premalo prihodka (ter hkrati preveliki prispevki in zadolževanje), na 

drugi strani pa tudi pomanjkanje časa zaradi preobilice dela, ki si ga nalagajo, da bi omogočili vsaj približno 

varno prihodnost in nekaj prihrankov tudi za jutri, kot ponazarja spodnji citat. 

»Ljudje, ki me poznajo leta, pravijo, da me ne poznajo več, ker samo še delam. Dejansko vse planiram, tudi tale 
sestank zdajle, z delom. Je pa zelo težko, ko si enkrat odvisen od sebe,  ne upaš prekomerno zavračat naročil. Če 
rečem ne – lahko, da je to zadnji ne.« (Aleks, 32, samostojni podjetnik) 

 

Kot pojasnjujemo že v uvodnem delu, večina sogovornikov živi v razmeroma solidnih bivanjskih razmerah. V 

najslabši bivanjski situaciji je Luka (40, samostojni podjetnik), ki je po končanem razmerju s partnerko izgubil 

stanovanje in se prijavil v hiši svojih staršev. Tam zdaj začasno biva skupaj z bratom, vendar pa lahko v hiši 

koristi le sobo, garažo in kopalnico, ne pa tudi kuhinje ali dnevne sobe, tako da je brez hladilnika ali kuhalnika. 

Ker je hiša na vasi na samem, ima otežen dostop do storitev. Slabše stanovanjske pogoje imata Ana in Vesna, 

vendar pa jih je prva rešila s selitvijo v večje stanovanje (pred selitvijo je šest oseb bivalo v majhnem 
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stanovanju na 50 kvadratnih metrih), Vesna pa ima prostora sicer dovolj, vendar pa je stanovanje staro, 

uničeno, skrbnik pa je občina, ki ne poskrbi za redna vzdrževanja.  

Pomanjkanje se pri intervjuvancih kaže tudi na področju prehrane, zdravega načina življenja in predvsem 

zdravja. Večina (z izjemo dveh) intervjuvancev dajejo prednost cenovno ugodni ali hitro pripravljeni hrani 

nasproti kakovostni prehrani. Slednji skušata slediti le Ana in Uroš (»Zelo pomembno mi je, da je hrana 

kakovostna. Tudi z malo denarja se da kakovostno živet.«), medtem ko Luka, Vesna, Sanja in Matej predvsem 

gledajo na ceno hrane (npr. kot navaja Sanja: »Makaroni so naša hrana, saj me vidite, kakšna sem. Še dobro, 

da otroka nista zbirčna, kar jim boš dal, bosta pojedla«), Aleks pa na to, da mu priprava ne vzame preveč časa 

(»Ne posvečam pozornosti temu. Dostkrat je s časom problem, se na brzino nekaj skuha, kaj naroči, kakor čas 

dopušča. Moj dan je podrejen delovniku«.).  

Stres, s katerim se na dnevni ravni zaradi nestalnosti dohodka in kratkoročnih projektov sooča večina 

sogovornikov, se močno povezuje s pojavom fizičnih bolezni in duševnih težav. Vsi sogovorniki, z izjemo 

Uroša, izpostavljajo več zdravstvenih težav njih samih ali njihovih družin45. Pri težavah v zdravju intervjuvanci 

navajajo sladkorno tip A in blažji srčni napad, operacijo na črevesju, debelost, izpadanje las, težave s kronično 

utrujenostjo in izgorevanje ter različne druge zdravstvene posege. Še bolj alarmantne so težave v duševnem 

zdravju, ki so jih Vesna in njena družina reševali preko psihologov, v Sanjinem primeru pa tudi na psihiatrični 

kliniki.  

»Prihajajo obdobja – tu in tam se mi dogaja razbijanje srca, ampak meni je jasno, da je vse to povezano s stresom. 
/… / V zadnjem obdobju nisem mogla odklopit, miselno, možgani so ves čas mleli in je bilo prav naporno. /…/ 
Hčerka je fejst v sebe zaprta in nosi bolečino v sebi, ne da ven. /… / Bilo je eno obdobje pri sinu, ko smo ga čez 
poletje komaj k sebi spravili – prav tike je že imel, tako je bil psihično na tleh. Zaradi šole, kjer so ga zbadali in se 
norčevali, nisem vedela, da otroci v osnovni šoli znajo bit tako kruti.« (Vesna, 40, zaposlena za skrajšan in določen 
delovni čas) 
 
»Ko so se pojavile težave, nisem mogel delat en mesec, tresel sem se doma. Ko sem drugič štartal z spjem, sem 
vedel, da moram sekiranje odmislit, ker s tem ne bom nič rešil, samo zbolel bom.« (Luka, 40, samostojni podjetnik) 

 

Ob prostem času se intervjuvanci bodisi zaradi pomanjkanja sredstev ali časa svojim aktivnostim odrekajo, 

pogosto so tudi omejene na brezplačne ali cenejše aktivnosti, npr. sprehode in obiske prijateljev. Tisti, ki so 

trenutno v slabšem finančnem položaju, navajajo, da si želijo predvsem počitnic in dopusta. Večina si 

tedenskega dopusta ne more privoščiti, vendar pa ga večkrat poskušajo organizirati tako, da jih ne stane 

preveč in grejo tako vsaj na enodnevne izlete, dopustujejo pri prijateljih ali pri družini, ali pa za dopust 

izkoristijo morda manj pričakovane prihodke, kot je npr. vrnjena dohodnina. 

»Želim na dopust, pa ne morem. To mi najbolj manjka.« (Luka, 40, samostojni podjetnik) 
 
»Počitnice s svojo družino bi si prvo privoščil, oz. si tudi bom in sem na poti, da bo to zelo kmalu.«  (Uroš, 38, 
samostojni podjetnik) 
 
».. ne gremo v hotel, vedno poiščemo varianto preko prijateljev, pa da si sami kuhamo in tudi tam nekaj 
prišparamo.« (Vesna, 40, zaposlena za skrajšan in določen delovni čas) 
 
»Moj mož je iz Bosne, tako da gremo v Bosno enkrat letno« (Sanja, 35, prejema minimalno plačo) 

 

                                                           
45 Nihče od intervjuvancev ni zdravja izpostavil kot vzroka za situacijo, v kateri so se znašli. 
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Tiste sogovornice, ki imajo otroke, se trudijo, da na počitnice pošljejo vsaj otroke, npr. v kolonije ali pa z 

drugimi sorodniki. 

»Oziroma morje izkoristimo tudi preko kolonij, preko Zveze prijateljev mladine Moste - Polje. Se nekak znajdemo, 
da grejo vsaj otroci na morje. /…/ Je pa fino da je vsaj mal morja čez poletje za otroke, da se vsaj malo nadihajo 
zraka.« (Lara, 45, zaposlena za skrajšan in določen delovni čas) 
 
»Lani nismo šli na morje, otroka sta šla, ker ju je sestra vzela s seboj.« (Vesna, 40, zaposlena za skrajšan in določen 
delovni čas) 

Sogovornice, ki imajo otroke, v več kontekstih razočarano ugotavljajo, da tem ne morejo privoščiti vsega, kar 

bi želele. To se zelo izrazito kaže v Vesninem primeru, pri kateri je hčerka zaradi slabe prehrane izgubila lase 

in so zdravniki za rešitev ponudili preparate, ki pa so zelo dragi in si jih mama ne more privoščiti. Podobno se 

to kaže tudi pri prostočasnih aktivnostih otrok in pri odpovedi plačljivih aktivnosti v šoli. 

»En drug bo otroka k najboljšemu specialistu peljal in bo tam plača.. take stvari me bolijo, ko otroku ne moreš 
omogočit.« (Vesna, 40, zaposlena za skrajšan in določen delovni čas) 
 
»Nimaš pa tako, da bi rekel, evo otroci, tukajle imate smučke, tega pri nas spet ne bo« (Lara, 45, zaposlena za 
skrajšan in določen delovni čas) 
 
»Tudi v šport nista vključena, če pogledam nazaj, ko sta bila mlajša, se je vedno končalo pri denarju. Jih nismo 
mogli v glasbeno šolo dat, ker ni bilo denarja. Si ocenil, da je to strošek, ki je luksuz za naše razmere, potem sta 
to že prerasla in konec.« (Vesna, 40, zaposlena za skrajšan in določen delovni čas) 
 
»Na treninge pa niso hodile, ker finačno nisem mogla.« (Ana, 41, zaposlena za skrajšan in določen delovni čas) 

 

 

d. Strategije soočanja z nizkimi dohodki oz. preživetvene strategije, ki jih uporabljajo 

Kot navedeno v uvodnem delu, strategije preživetja prekarnih delavcev razdelimo po časovni dimenziji ter 

glede na usmerjenost virov gospodinjstva. Kot bomo videli v nadaljevanju, sogovorniki za soočanje s situacijo 

večinoma uporabljajo kombinacije različnih strategij preživetja, zelo pogoste pa so tiste, ki so vezane na 

zaposlitvene situacije.  

 

Pasivne strategije (ekonomiziranje z obstoječimi viri) 

Pasivne strategije, ki jih uporabljajo prekarni delavci, so večinoma usmerjene v reševanje trenutnih situacij, 

zelo malo pa je takih, ki so usmerjene v izboljšanje situacije v prihodnosti.  

Strategije, usmerjene v reševanje trenutne situacije, so naslednje: 

- plačevanje s prihranki (iz t. i. »boljših mesecev«) 

»Dejstvo je, da dolgoročno ne morem gledat v prihodnost in kot sem že omenil, so boljši in slabši meseci in tistih 
slabših ne morem plačat s povprečnimi, pač pa samo z dobrimi, kar pomeni precej dela, ki si ga moram pridobit.« 
(Aleks, 32, samostojni podjetnik) 
 
»Imel sem posle z vinom, tudi darilni program, kar pomeni, da imaš vrhunce v letu - npr. pred novim letom. 
Takrat se je lažje dalo preživet.« (Uroš, 38, samostojni podjetnik) 
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- skromnost, odrekanje in varčevanje (npr. ne uporabljajo kurjave v hiši, uporabljajo cenejše pakete 

interneta in/ali telefona, si ne privoščijo toplega obroka, kuhajo doma, odpoved plačljivih aktivnosti 

otrok, odpoved počitnic, osebni stečaj, prodajajo lastnino, ne kupujejo sadja, zelenjave, ...); 

»Spim v sobi, hiša je neogrevana, se ne kuri, ampak kurjava je predraga, ker je prevelika hiša. /.../ Če se le da, 
zabluzim, dostkrat spim v avtu, ker mi je bolj udobno in toplo. Tako da, to je zelo zasilno prebivališče. V iskanju 
boljše rešitve, ki se mi trenutno zdi celo imet prikolico.« (Luka, 40, samostojni podjetnik) 
 
»Že kak mesec nisem jedel... al pa 14 dni... nisem jedel toplega kosila.. /.../ če imam nekaj denarja v žepu, da 
imam občutek, da nisem super broke, grem tudi na pico.« (Luka, 40, samostojni podjetnik) 
 
»Niti krajšega dopusta, razen morda kakšen vikend pri prijateljih.« (Aleks, 32, samostojni podjetnik) 
 
»Šla sem v osebni stečaj, ker sem ostala sama, bivši mož ni redno plačeval preživnine, so se mi začele položnice 
kopičit, ...« (Ana, 41, zaposlena za skrajšan in določen delovni čas) 
 
»Ne plačujemo TV priključka, kabelske, imamo sobno anteno in lovi pet kanalov. Plačujemo osnovni paket 
interneta, nacenejšega ponudnika in to je to.« (Vesna, 40, zaposlena za skrajšan in določen delovni čas) 
 
»... tamali hodi tudi k nogometu, ampak mu nisem mogla plačevat in sem mu razložila, da za enkrat ne gre. potem 

pa z možem zunaj malo pobrcata.« (Sanja, 35, prejema minimalno plačo) 

 

»Veste, kako je. Vse v življenju stane, čistila, za prat, pralna sredstva, niso samo položnice in hrana. Pri vsakem se 
moraš malo odreč in pazit, kaj vzameš.« (Vesna, 40, zaposlena za skrajšan in določen delovni čas) 
 
»Prvič sem imel računovodstvo, zdaj sam delam. Te stroške sem si znižal na minimum.« (Luka, 40, samostojni 
podjetnik) 
 
»Morali smo prodati avto, ker smo bili spet povsem brez denarja.« (Lara, 45, zaposlena za skrajšan in določen 
delovni čas) 

- izdelani načini kupovanja (kupovanje živil sproti, kupovanje cenejših artiklov, kupovanje na 

obroke...); 

»Nikoli ne kupujem nič na zalogo, grem v trgovino, ko lačen ratam, si kupim sendvič, včasih še kaj za zvečer, če se 
res spomnim. Dan za dnem.« (Luka, 40, samostojni podjetnik) 
 
»Zdrava prehrana je pomembna, ampak se je ne držim in finančno bi bila zalogaj - kupit kilo jabolk v Hoferju za 
evro je nekajkrat ceneje kot kupit jabolka, ki niso špricana in so bio, eko. /.../ pa kar se tiče živil, večkrat kupujem 
v Nemčiji, se ustavim na poti (vozi tovornjak, op. a.) - greš v nemški hofer ali lidl, kjer imajo 3x, 4x višjo plačo, pa 
so tudi njihove trgovine cca. 30 % cenejše kot naše.« (Matej, 43, zaposlen za določen čas) 
 
»Pri obutvi ne kupujem najcenejše, ker se ponavadi še slabše izkaže, kot kupit ene dobre čevlje - pa jih imaš lahko 
za 2, 3 leta, kot kupit ene slabe, ki niti eno sezono ne zdržijo.« (Vesna, 40, zaposlena za skrajšan in določen delovni 
čas) 
 
»Za fanta imamo nek second-hand shop v Radovljici in gremo kar tja pogledat za kakšne hlače.« (Lara, 45, 
zaposlena za skrajšan in določen delovni čas) 

»Zadnje čase ne kupujem na obroke, v slabši situaciji pa seveda sem.« (Uroš, 38, samostojni podjetnik) 

- odlaganje plačila nekaterih položnic in prispevkov; 

»Položnice vsak drugi mesec pridejo na vrsto, enkrat ena, enkrat ena.« (Lara, 45, zaposlena za skrajšan in določen 
delovni čas) 
 
»Recimo, tudi pri kreditih, eden bi moral biti izplačan, vplačan, že konec septembra, ampak bomo še, plačujemo 
še dva obroka. Pa bo mimo, tudi če gre malo čez rok.« (Lara, 45, zaposlena za skrajšan in določen delovni čas) 
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»Je pa velikokrat tako, da izklopijo, pa si malo brez vmes, pa imaš potem še dodatne stroške.« (Ana, 41, zaposlena 
za skrajšan in določen delovni čas) 
 
»Ne plačujem sproti prispevkov – rekel sem si, da nikoli v življenju ne bom več brez denarja, da ne bi imel za jest. 
Zato sem se odločil, da bom najprej poskrbel zase, preden bom začel pufe državi odplačevat, ker država meni ne 
pomaga.« (Luka, 40, samostojni podjetnik) 
 

- prošnje za pomoč pri CSD (npr. za DSP, IDSP, otroški dodatek, …). 

»No, tudi jaz sem bila že tako daleč, da sem dobila izvršbo pred sodiščem. Nekako smo potem to rešili prek IDSP.« 
(Vesna, 40, zaposlena za skrajšan in določen delovni čas) 
 
»…npr. šolske potrebščine - to je tako drago, toliko denarja je treba na enkrat dat, sploh če imaš dva, tri otroke. 
In nisem imela drugega, kot da sem zaprosila za IDSP.« (Ana, 41, zaposlena za skrajšan in določen delovni čas) 

»Takoj smo urgirali na CSD in so nam povečali otroški dodatek, zmanjšali smo tudi stroške v šoli, da je bila malica 
brezplačna, tudi kosilo je zdaj brezplačno.« (Lara, 45, zaposlena za skrajšan in določen delovni čas) 

»Preživnina, otroški dodatek, socialno pomoč prejemam – razliko, kolikor je.« (Vesna, 40, zaposlena za skrajšan 
in določen delovni čas) 

 

Med pasivnimi strategijami smo identificirali tudi dve taki, ki sta usmerjeni v izboljšanje situacije v 

prihodnosti: 

- zniževanje cene svojih ur (dela) v času krize; 

»Itak, ljudje so začutili šibkost, začeli so stiskati za ceno, kar na enkrat si prišel iz 20 evorv na uro (toliko so vsi 
računali za tak posel) na sedem evrov. Razumeš, vedeli so, da je kriza in so to začeli izkoriščat. Kar na enkrat je 
bilo preveč podjetnikov, ki niso imeli dela.« (Luka, 40, samostojni podjetnik) 
 
»Zadeve načeloma se cenijo, tudi jaz kot delovna sila sem za nekoga cenejši, kot sem bil. Moja cena je nižja, stroški 
na drugi strani so pa višji - prispevki so se mi v štirih letih povišali dvakrat.« (Aleks, 32, samostojni podjetnik) 

- preselitev v manjše ali bolj ekonomično stanovanje. 
 

»Na hitro smo se potem odločili riskirati in smo šli v privat stanovanje, kjer smo zdaj že eno leto v najemu. 

Najemnina ni visoka, glede na to, da je to privat stanovanje, prej (ko so imeli neproftino stanovanje, op. a) sem 

imela 150, zdaj pa 200 evrov, s tem, da so bili stroški tam veliko višji, kot so tu.« (Ana, 41, zaposlena za skrajšan 

in določen delovni čas) 

»Živim v Celju, kjer živiva predvsem iz ekonomskega vidika, ker so stanovanja pol cenejša.« (Aleks, 32, 

samostojni podjetnik) 

 

Aktivne strategije (iskanje novih virov) 

Podobno kot pri pasivnih strategijah, tudi pri aktivnih prevladujejo take, ki so usmerjenje pretežno v 

reševanje trenutnih situacij: 

- poslovanje v gotovini (značilno za samozaposlene, ki so v dolgovih in v postopkih izvršb; poslovanje 

v gotovini je nujno, predvsem če gre za dejavnost, pri kateri je za materiale in stroške nujno potreben 

predujem – če tega prejmejo po legalni poti na blokiran račun, ga terjajo upniki, zato posla ne more 

sprejeti in izpeljati); 

»Na ta način sem izgubil že tolk poslov, da bi lahko polovico pufa do davčne s tem pokril.« (Luka, 40, samostojni 
podjetnik) 
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- prošnja za pomoč pri humanitarnih in nevladnih organizacijah pri odplačevanju zapadlih obveznosti; 

»Novembra so mi na Karitasu plačali eno najemnino, drugače pa je to enkrat na leto. Ko vidijo, da si zaposlen, 
takoj izpadeš.« (Sanja, 35, prejema minimalno plačo) 
 

- zaprošanje za pomoč v hrani pri humanitarnih in nevladnih organizacijah; 

»Mi je koordinatorka povedala za tele viške hrane, drugače ne bi do tega pršla.« (Sanja, 35, prejema minimalno 

plačo) 

 

- zaprošanje za druge oblike pomoči pri humanitarnih in nevladnih organizacijah;  

»Zadnjič, ko sem se razšel z bivšo in sem izgubil dom, mi je kolega pomagal na Karitasu. Dobil sem pribor, šalce, 
dekco, da me je manj zeblo. Načeloma sicer ne, nikoli prej nisem v življenju stvari dobival.« (Luka, 40, samostojni 
podjetnik) 
 
»Poiščemo si tudi druge vire financiranja, obrnili smo se tudi na gospo Anito. /.../ Dobimo nekaj preko botrstva, 
od gospe Anite. S tem denarjem pokrijemo tečaje, ki jih imajo.« (Lara, 45, zaposlena za skrajšan in določen delovni 
čas) 
 

- brezplačna letovanja otrok, ki jih organizirajo humanitarne in nevladne organizacije; 

»Morje izkoristimo preko kolonij, ki jih organizirajo na ZPMS - Moste Polje.« (Lara, 45, zaposlena za skrajšan in 
določen delovni čas) 

- samooskrba; 

»Na srečo imamo vrt in veselje z vrtom, tako da doma veliko pridelamo zelenjave, krompirja, zelja, fižola itd.« 
(Lara, 45, zaposlena za skrajšan in določen delovni čas) 
 
»Sem rekla, v redu, kruh bomo doma spekli, mleko nam prinesejo s kmetije, zelenjavo imamo, skratka, bomo 
preživeli do petega.« (Lara, 45, zaposlena za skrajšan in določen delovni čas) 
 
»Imeli smo tudi težavo, kako pridobit olje in drva za ogrevanje. /.../ In nas pokliče soseda in pravi, da je v Kropu 
kar nekaj hiš praznih, ljudje so odseljeni in stari, in pred leti so bile poplave in zdaj gledamo Kroparico a je lepa, a 
je čista ... In sta dve drevesi padli v to Kroparico, zaradi nekega vetra, pa je rekla, to bi bilo treba sčistit. A ste vi 
pripravljeni to naredit? In smo rekli, ja, in zdaj imamo drv za dve leti.«  (Lara, 45, zaposlena za skrajšan in določen 
delovni čas) 

- ohranjanje stika, dogovarjanje, odpiranje. 

»Vedno stopim v kontakt s to osebo, se ne zaprem vase, potem se dogovoriva, morda za dva obroka, mogoče za 
podaljšanje roka, morda reče poslušajte, sedaj bo pa tako in tako, skratka, kar se dogovorimo, tistega se držim...« 
(Lara, 45, zaposlena za skrajšan in določen delovni čas) 

 

Identificirane aktivne strategije, usmerjenje v izboljšanje situacije v prihodnosti, pa so: 

- pridobivanje subvencij za zagon podjetja; 

 »Subvencijo sem dobil leta 2006, približno 2.000 evrov, vendar sem jo moral vrnit, ker sem imel samo eno leto s. 
p. – pogoj je bil, da imaš s. p. dve leti.« (Uroš, 38, samostojni podjetnik) 

- zavestna odločitev za preobremenjenost z delom (ne zavrača naročnikov v času, ko je dela dovolj, 

zaradi občutka varnosti v prihodnje); 

»… delava (s partnerko, op. a.) si umeten občutek varnosti, tako da kakšen mesec narediva več ali preveč, /.../ 
všeč mi je delo, ki ga opravljam, zelo rad bi ga pa skrajšal na 10, 11 ur na dan in 5 dni v tednu, za nek morda 
nadpovprečen dohodek zaradi negotovosti za jutri /…/ trg je strog, če se bom jaz izmišljeval, naročniku rekel, da 
nimam časa, bo rekel »ok« in našel nekoga drugega....« (Aleks, 32, samostojni podjetnik). 
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Med aktivnimi strategijami anketiranci pogosto omenjajo tudi delo na črno in v enem primeru tudi 
prostovoljstvo, ki ju lahko štejemo tako med strategije, ki so namenjene reševanju trenutnih situacij 
preživetja (npr. prvi in četrti citat spodaj), kot med strategije, usmerjene v izboljšanje možnosti v prihodnosti 
(npr. drugi in tretji citat spodaj).  

 
"Sem in tja se kdaj kaj naredi mimo uradnih računov, kar je pri prevajanju bolj izjema kot pravilo, in si poskušam 
tako zadržat več pogače in jo malo manj namenit državi" (Aleks, 32, samostojni podjetnik). 

"Šel sem delat izpit za voznika, ki ga je ZRSZ poravnal v celoti, nato sem šel pa vozit v Rusijo - takrat vse na črno. 
Takrat se ni zaposlovalo, dela na črno je bilo pa precej. Kasneje sem se zaposlil v mednarodnem prometu." (Matej, 
43, zaposlen za določen čas) 

»Kasneje sem šel na usposabljanje za samozaposlitev (predavanje), takrat sem sicer že opravljal posel, ki ga 
opravljam danes – na črno, na finančno se je splačalo, vendar mi mir ni dal, ker je tvegano in prepovedano. Zato 
sem odprl SP, delal to naprej, dobila se je tudi priložnost, da dobim subvencijo, ki sem jo vzel. Posel mi je tekel 
naprej, samo legaliziral sem ga.« (Aleks, 32, samostojni podjetnik) 

"Ja, na žalost sem vmes tudi tako delala. Se ne hvalim s tem in me je tudi teplo." (Vesna, 40, zaposlena za skrajšan 
in določen delovni čas) 

»Lansko leto sem se prijavila tudi kot prostovoljka, na račun tega, ker sem prejemnik socialne pomoči, da dobim 
dodatek za delovno aktivnost. In sem pomagala v centru za brezdomce v Murski.« (Vesna, 40, zaposlena za 
skrajšan in določen delovni čas) 
 

Ker smo se prej že dotaknili formalnih omrežij, je treba poudariti, da pomembno strategijo predstavljajo tudi 

neformalna omrežja, pri čemer je uporaba strategije odvisna od velikosti in tudi kakovosti te mreže. 

Ugotavljamo, da ima približno polovica intervjuvancev razmeroma dobra in kakovostna socialna omrežja, 

bodisi znotraj, kot tudi zunaj družine, ter kar nekaj posameznikov, ki jim lahko nudijo materialno in 

emocionalno oporo. Kot je razvidno iz citatov, gre tukaj v večji meri za samozaposlene posameznike. 

 

»Kar se tega tiče, sem zelo bogat.« (Matej, 43, zaposlen za določen čas) 
 
»Recimo 3, 4 osebe. To je partnerka, pa sorodniki in tudi prijatelji.« (Aleks, 32, samostojni podjetnik) 
 
»Mam veliko prijateljev, ampak ni bilo potrebe. Več prijateljev bi mi lahko nudilo čustveno podporo.« (Uroš, 38, 
samostojni podjetnik) 
 
»Kar se tiče financ mi je, in to ne skromno, pomagala mama.« (Uroš, 38, samostojni podjetnik) 
 
»Lahko se zanesem na svoje starše, ki mi pomagajo, storijo ob strani, tudi finančno. Tako tudi teta in stric. Ne 
vem, veliko je že to, da mi dajo zelenjavo z vrta. Tašča tudi. Bom rekla, to moralno podporo, psihično poročilo pa 
partner in prijateljice.« (Ana, 41, zaposlena za skrajšan in določen delovni čas) 

Predvsem pri sogovornicah, ki so zaposlene za določen čas in minimalno plačo in ki so praviloma v 

dolgotrajnejši revščini, so omrežja šibkejša in vsebujejo le nekaj članov, nakazuje pa se močna povezanost 

znotraj družine. 

»Imam eno prijateljico, na katero se lahko obrnem. Staršev tudi nimam… imam jih, ampak kot da jih ni. /…/ Na 

nikogar se ne morem obrnit za finančno pomoč.« (Sanja, 35, prejema minimalno plačo) 

 

»Iskreno povem, smo bolj ko ne povsem izolirani. Enostavno, tisti ko ima, ima, ne bo gledal.. družba te izolira 

počasi, iščeš take, sebi podobne.« (Sanja, 35, prejema minimalno plačo) 

 

»Mama mi ni zmožna nič pomagat, oče pa ja in ima močen čut. /… / prijatelji so, se najde kakšna prijateljica, 
ampak na žalost se mi je že tudi tolikokrat zgodilo, da nekdo zna ravno tisto tvojo slabo točko potem proti tebi 
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uporabit, tako da sem tak zaupanje izgubila in ne vem, komu lahko kaj povem.« (Vesna, 40, zaposlena za skrajšan 
in določen delovni čas) 
 
»Vedno manj ljudi je takih, ki bi lahko računal na njih. Seveda se trudiš ohrant tistih par ljudi …« (Luka, 40, 
samostojni podjetnik) 

 

V Preglednici 6.4 na zgoščen način povzemamo strategije soočanja z nizkimi dohodki, ki jih uporabljajo 

intervjuvane osebe, ki so delovno aktivne in opravljajo negotova in slabo plačana dela (zaposlitve). 

Preglednica 6.4: Strategije soočanja z nizkimi dohodki (strategije preživetja) v skupini oseb, ki so 

zaposlene, a opravljajo negotova in slabo plačana dela 

 ČASOVNA USMERJENOST 

REŠEVANJE TRENUTNIH SITUACIJ 

PREŽIVETJA (dnevno, mesečno) 

USMERJENOST V IZBOLJŠANJE 

SITUACIJE V PRIHODNOSTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USMERJENOST 

GLEDE VIROV 

GOSPODINJSTVA 

– NAVZNOTER 

ALI NAVZVEN  

 

 

 

PASIVNE STRATEGIJE 

(ekonomiziranje z 

obstoječimi viri) 

 

 

 

 

- Plačevanje s prihranki 
- Skromnost, odrekanje, 

varčevanje, 
- Izdelani načini kupovanja: 

o Sprotno kupovanje 
živil, 

o Kupovanje  cenejših 
artiklov, 

o Kupovanje na 
obroke 

- Odlaganje plačila položnic in 
prispevkov (pri 
samozaposlenih) 

- Prošnje za pomoč pri CSD: 
o DSP 
o IDSP 
o OD 

- Zniževanje cene svojih ur dela 
- Preselitev v manjše, bolj 

ekonomično stanovanje 

 

 

 

 

AKTIVNE STRATEGIJE 

(iskanje novih virov) 

 

 

 

 

- Poslovanje v gotovini 
- Prošnje za pomoč pri 

humanitarnih in nevladnih 
organizacijah pri 
odplačevanju zapadlih 
obveznosti, 

- Zaprošanje za pomoč v hrani 
pri humanitarnih in 
nevladnih organizacijah 

- Zaprošanje za druge oblike 
pomoči pri humanitarnih in 
nevladnih organizacijah, 

- Brezplačna letovanja otrok, 
ki jih organizirajo 
humanitarne in nevladne 
organizacije 

- Samooskrba 
- Ohranjanje kontaktov, 

odpiranje, dogovarjanje z 
upniki, 

- Trend pogoste menjave 
zaposlitev, večkratno 
odpiranje podjetja, 
pridobivanje subvencij za 
zagon podjetja 

- Preobremenjenost z delom in 
nezmožnost zavračanja 
naročnikov zaradi varnosti v 
bodoče 

UPORABA 

NEFORMALNIH 

OMREŽIJ 

- Finančna pomoč družine 
(starši),  

- Nefinančna pomoč 
prijateljev 

 

 

- Delo na črno 
- Prostovoljstvo 
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e. Izkušnje z institucijami in nevladnimi organizacijami ter odnos do institucij (pričakovanja) 

Sogovorniki v intervjujih poročajo o svojih izkušnjah z ZRSZ, CSD in nevladnimi organizacijami. Iz povedanega 

je v prvi vrsti razvidno, da se na različne organizacije razmeroma neradi obračajo, vendar pa je pomoč pri 

večini nujna in jim ne pušča izbire. Izkušnje z nevladnimi organizacijami so povečini dobre in sogovorniki o 

njih veliko ne spregovorijo, bolj zgovorne pa so izkušnje z uradi za delo in centri za socialno delo, ki jih 

opisujemo v nadaljevanju. 

»So bili tudi dnevi, ko nisem imel niti evra v žepu, ampak nisem šel (na Karitas, op. a.).« (Uroš, 38, samostojni 

podjetnik) 

 

»Sem taka, da ne prosim za pomoč. Poskusim sama.« (Vesna, 40, zaposlena za skrajšan in določen delovni čas) 

 

»DSP nisem želel, bi jo pa lahko dobil, nisem želel bit breme državi, sem menil, naj to dajo raje romski skupnosti 

in tistim, ki potrebujejo bolj.« (Matej, 43, zaposlen za določen čas) 

 

»Mislim, da so starši nekaj jemali od Rdečega križa, ampak sem bil strogo proti. Tako, da so parkrat vzeli mimo 

mene, čeprav menim, da nam ne pripada, ker jaz delam in bom poskrbel.« (Matej, 43, zaposlen za določen čas) 

 

S CSD se je srečalo pet od osmih sogovornikov, ki so imeli do centrov mešan odnos. Iz njihovih mnenj gre 

sklepati o prepričanju, da sistem socialne pomoči v Sloveniji ne deluje. Ker je dohodek zaposlenih na 

minimalni plači višji od cenzusa za pridobitev denarne socialne pomoči (cenzus za otroške dodatke pa je višji 

in otroške dodatke dobivajo vsi ‘naši’ intervjuvanci z mladoletnimi otroki), zaposleni izpadejo iz sistema 

prejemanja socialnih prejemkov, na drugi strani pa lahko družine, kjer sta oba starša brezposelna, preko 

državne pomoči dobijo več sredstev, kot jih prejmejo zaposleni na minimalnih plačah. Do socialnih prejemkov 

nekateri sogovorniki izražajo negativen odnos in jih na eni strani portretirajo kot dobrino, ki je njim, kot 

zaposlenim osebam, nedosegljiva, hkrati pa je za svoje funkcioniranje niti ne potrebujejo, saj lahko bolje in 

uspešneje zase poskrbijo sami.  

»Pogrešam tudi to, da ne moreš dobiti socialne pomoči kot podjetnik. Gre se za to, da če imajo lahko socialno 

pomoč tisti, ki nič ne delajo in doma ležijo, bi jo lahko dobili tudi podjetniki, če nimajo za hrano. Če dokazano ni 

nič zaslužil. Ker je v bistvu na istem kot on drug. Če je pa jaz ne morem dobit, ne vem, zakaj jo on dobi. Lenoba se 

nagrajuje, nekoga, ki pa dela in hoče delat, pa ne zasluži dovolj, se mu pa jemlje.« (Luka, 40, samostojni podjetnik) 

 

»Takoj, ko vidijo, da si zaposlen, avtomatično izpadeš.« (Sanja, 35, prejema minimalno plačo) 

 

 »DSP nisem želel, pa bi lahko dobil, nisem želel bit breme državi, sem menil, naj to dajo raje romski skupnosti, oni 

bolj potrebujejo. /…/ Ljudje, ki so v osebnih stečajih, pa vidiš, da jim država vse da, da so oproščeni plačil 

marsičesa, delajo pa vse živo – švercajo, denarja imajo več, kot vsi mi.« (Matej, 43, zaposlen za določen čas) 

 

Trditve sogovornikov sicer niso povsem iz trte izvite; v letu 2013 je davčna obremenitev za samsko osebo 

brez otrok znašala 89,8 % dodatne bruto plače v zaposlitvi, kar pomeni, da je pri prehodu iz brezposelnosti v 

zaposlenost samska oseba povečala neto dohodke za 10,2 % bruto plače46 (SURS SI-STAT 2014). Indeks pasti 

                                                           
46 Mednarodni indeks 'past brezposelnosti' prikazuje, kolikšna je razlika v neto dohodkih osebe pri prehodu iz 
brezposelnosti v zaposlenost zaradi višjih davkov in socialnih prispevkov ter nižjih pripadajočih socialnih transferjev v 
zaposlitvi glede na dohodke in višje pripadajoče socialne transferje med brezposelnostjo. 
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brezposelnosti torej govori o razmerju med denarnimi prejemki brezposelnega posameznika in pričakovano 

plačo; ko je razmerje usklajeno in je razlika majhna, je past brezposelnosti visoka. To pomeni, da je razlika v 

neto dohodku med slabo plačanim delom in med socialnimi transferji, vključno s subvencijami, ki jih dobijo 

osebe, ki so brezposelne, pogosto premajhna, da bi odtehtala stroške dela, kot v spodnjem citatu ponazarja 

tudi Sanja.  

»Potem si pa mislim – zakaj hodim v službo. V bloku imamo primere, spijo do 2, 3 popoldne in imajo vse skupaj 

več ko jaz. Res je, da so samohranilke oz. v narekovajih samohranilke, potem dobijo pa več prihodka, kot jaz. Na 

koncu sem vsepovsod tepena.« (Sanja, 35, prejema minimalno plačo) 

V primeru, da gre za družino z odvisnimi otroki, je razlika v neto dohodku med slabo plačano zaposlitvijo, na 

eni strani, in družinskimi in socialnimi prejemki in subvencijami, do katerih je upravičena družina v primeru 

brezposelnosti staršev, na drugi strani, pogosto še manjša. Napisano dobro ponazarja zgodba Vesne, ki je 

pred časom prejemala minimalno plačo, sedaj pa je zaposlena za dve uri in prejema tudi socialne in družinske 

transferje. Ona sicer najprej navaja, da so bili »kar nekako na istem, kot sedaj, že prej smo tako živeli«. Kasneje 

pa priznava, da je bilo dohodkov ob redni plači, kljub minimalni, vseeno več: »ne morem reč, da sem prej 

dobila manj kot zdaj. Zdaj dobim manj, takrat so bili še potni stroški in malica, res je sicer, da določenih 

stroškov zdaj ni. /…/ Edino tisto, ko dobiš regres, pa vsako leto sem dobila dohodnino vrnjeno, ker smo imeli 

tako nizke dohodke. To je na letni ravni 1.600 evrov, to ni malo za nas.«  

 

Dela CSD sogovorniki sicer ne ocenjujejo izrazito negativno; obregnejo pa se v včasih preveč birokratski odnos 

ter nenatančne informacije, ki so jih dobili na centrih. 

»Seveda sem imel, kdo pa ni imel s CSD opravka. Pred časom, ko sem bil brezposeln, sem dobival socialno pomoč. 
Vtisi so bili … birokratski. Treba je bilo povedati zgodbico, da si čez prišel. Če si pa povedal, da si prejšnji teden 
dobil za burek od prjatla, so ti pa to odbili od podpore. Šablonsko delo, avtomatizem.« (Luka, 40, samostojni 
podjetnik) 
 
»Določenih stvari ne razumeš in sem velikokrat na centru vprašala, pa mi niso dali pravega odgovora«. (Vesna, 
40, zaposlena za skrajšan in določen delovni čas) 

 

Več izkušenj so imeli sogovorniki z uradi za delo in ZRSZ, in sicer kot prejemniki nadomestila v času 

brezposelnosti, kot prijavljeni na ZRSZ v procesu iskanja zaposlitve, kot udeleženci delavnic in dogodkov ZRSZ 

in kot prejemniki subvencij za samozaposlitev. Sogovorniki večinoma pohvalijo delo svetovalk ZRSZ (npr. 

»Načeloma je v redu, so pomagali, povedali možnosti in obveznosti, smo se razumeli. Tudi če je bila kakšna 

služba, so me obvestili…« (Matej, 43, zaposlen za določen čas), so pa zelo kritični do sistema 

samozaposlovanja, sistema podeljevanja subvencij in birokratskih postopkov, v katere se morajo kot 

samozaposleni vključevati.  

 

Med kritikami sistema samozaposlovanja izpostavljajo previsoke prispevke, izgubo socialnih pravic in 

pretirano birokratske postopke. 

 

»Zelo bi želel ene konkretne razbremenitve dohodkov. Pa ne sanjam, da bomo živeli od tega, da od 1000 evrov 
dam 12 evrov državi, ampak dajmo to vsaj na neko četrtino, pa da je v tej črtrtini vse, od davka, do prispevka, do 
socialne varnosti.« (Aleks, 32, samostojni podjetnik) 
 
»Ni mi problem plačevati davkov, ampak davek bi plačal samo, če kaj zaslužim.« (Luka, 40, samostojni podjetnik) 
 
»Ko odpreš podjetje, se ti ukinejo vse pravice, ki jih imajo čisto vsi v Sloveniji, plačevati moraš za vse. Država je 
mačehovska do podjetnikov.« (Luka, 40, samostojni podjetnik) 
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»Sistem je tako narejen, da moraš biti cel znanstvenik, če hočeš s. p. odpret, zaradi predpisov je vsak, ki ima s. p. 
praktično ves čas v prekršku« (Luka, 40, samostojni podjetnik) 
 
»Več miru, manj stroškov, več svobode, pa bom z veseljem plačal vse. Želim opravljati svoje delo, ne se ukvarjati 
s tem, da bom prirejal svojo bilanco, skrbel za to, da bom imel neke fiktivne ali polfiktivne stroške, da mi nek denar 
ostane.« (Aleks, 32, samostojni podjetnik) 
 
»Predavanje (na ZRSZ, op. a.) sicer ni bilo kakovostno, bilo je zato, da je opravljeno.« (Aleks, 32, samostojni 
podjetnik) 
 
»Predavanje (na ZRSZ, op. a.) je bilo obvezno, a neuporabno. Namen kakšnih stvari je jasen in v redu, ampak 
izpadlo je pa birokratsko.« (Luka, 40, samostojni podjetnik) 

 

Samozaposleni sogovorniki opozarjajo na premajhen nadzor pri podelitvi subvencij za samozaposlovanje, ki 

ga povezujejo s tem, da je namen subvencij umetno zniževanje brezposelnosti. Na eni strani si torej želijo 

večje selektivnosti pri izbiri bodočih podjetnikov ter za izbrane večjo podporo, v smislu podpore pri pripravi 

poslovnega načrta ter podpore v situacijah, ko je podjetje v krizi (tako svetovalne, kot tudi materialne). 

 

»Bolj bi morali preveriti ljudi na osebni ravni, če je sploh sposoben bit podjetnik, ter ne s tem reševat 
brezposelnosti« (Uroš, 38, samostojni podjetnik) 
 
»Imel sem neverjetno močen občutek, da je namen zadeve tak, da se zniža število brezposelnih oseb, ne glede na 
to, kaj je potem s temi osebami po izteku subvencije. Dejansko so bili med kandidati tudi ljudje, ko je gospod 
vprašal za posel avtoprevoznika, ni imel pa izpita za tovornjak.« (Aleks, 32, samostojni podjetnik) 
 
»Ko si prišel na zavod, se je kot edina alternativa pokazala samo samozaposlitev, to so reklamirali, dali so ti vedet, 
da dela zate ni, torej ali boš brezposeln, a boš moral sam delat in si sam delo najt, to je pa edina možnost, da imaš 
s. p.« (Luka, 40, samostojni podjetnik) 
 
»Marsikdo je prišel tja, ker je bilo takrat 4.500 evrov subvencije.« (Aleks, 32, samostojni podjetnik) 
 
»Da bi bila komisija, ki bi ti pomagala ob tvojem poslovnem načrtu.« (Uroš, 38, samostojni podjetnik) 

 

Aleks (32, samostojni podjetnik) v svoji izjavi opozori tudi na nesmiselnost samostojnega podjetja v obliki, kot 

se jo subvencionira; »Tukaj je še tretji vidik – s. p. je tesar, lesar, z 10 zaposlenimi. S. p. sem tudi jaz, ki 

opravljam storitev prevajalca, storitev, ki bi jo lahko opravljal pri naročniku v pisarni. Tukaj nekaj manjka, ne 

vem kaj, ne vem kako, ampak nekako se mi zdi, da midva nisva isto.« Aleks opozori torej na ločnico med 

tradicionalnimi samozaposlenimi, pri katerih je šlo običajno za visoko usposobljeno delovno silo, ki svojo 

dejavnost opravlja samostojno (obrtniki, odvetniki, zdravniki, umetniki, …), ter na drugi strani navidezno 

samozaposlenimi, oz. obliko, ki je značilna za sodobnost in s katero se je začelo nadomeščati delavce, ki jih 

drugače varuje delovno pravna zakonodaja. Navidezno samozaposleni neredko opravljajo delo, kot so ga 

opravljali že prej v delovnem razmerju, na osnovi pogodbenega sodelovanja z bivšim delodajalcem, ki se lahko 

tako rekoč kadarkoli prekine, hkrati pa so pod stalnim pritiskom konkurenčnih ponudnikov storitev in sami 

skrbijo za svojo socialno varnost (Breznik 2012-2013).  

 

 

f. Ključne ugotovitve analize za skupino prekarno zaposlenih 

V tem poglavju smo predstavili rezultate kvalitativne analize osmih intervjujev s sogovorniki, katerim je 

skupna fleksibilna oblika zaposlitve ter negotov položaj na trgu dela, večina pa se jih sooča tudi z materialno 

prikrajšanostjo ali pa se je z le-to soočala v bližnji preteklosti. Zanimalo nas je, kaj so determinante in 
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posledice njihove situacije, kako se z njo soočajo in kakšne strategije uporabljajo za izhod iz trenutnega 

slabšega položaja. 

Sogovorniki navajajo različne dejavnike, ki so botrovali njihovi trenutni slabši finančni in življenjski situaciji; 

na strukturni ravni so to izguba službe, višina plače oz. neredno izplačevanje, tip zaposlitve (npr. 

samozaposlitev, zaposlitev za določen čas, zaposlitev za skrajšan delovni čas), gospodarska kriza in izpad 

določenih upravičenih dohodkov (npr. plačil za opravljeno storitev, preživnin), na individualni ravni pa 

prekinitev razmerij s partnerjem, kopičenje dolgov ter nekatere napačne življenjske odločitve. Sogovorniki so 

dejavnike na strukturni ravni navajali pogosteje od tistih na individualni ravni. Kljub temu, da so intervjuvanci 

zaposleni (pri čemer pa niso nujno zaposleni tudi njihovi partnerji), pa njihova zaposlitev ne pomeni 

neposredno tudi izhoda iz revščine; nasprotno, soočajo se s pomanjkanjem na različnih področjih, npr. pri 

prehrani, zdravemu načinu življenja in zdravju. Nekateri med njimi živijo tudi v neustreznih stanovanjskih 

razmerah. Sogovorniki pogosto izpostavljajo stres kot posledico nestalnosti dohodka, preoblice dela (v 

mesecih, ko je tega veliko), kratkoročnih projektov ter negotovosti glede prihodnosti. Zaradi pomanjkanja 

denarja se odrekajo nekaterim svojim aktivnostim oz. se poslužujejo brezplačnih ali cenejših aktivnostih (npr. 

sprehodov, obiskov prijateljev, …). Nekateri med njimi si tedenskega dopusta ne morejo privoščiti vsako leto, 

ko pa si ga privoščijo, pa skrbijo, da so pri tem čim bolj varčni (npr. dopustujejo pri prijateljih, družini, otroci 

gredo v kolonije, …). 

Da se sogovorniki lažje soočijo s slabšo situacijo, uporabljajo kombinacije različnih strategij preživetja, in sicer 

ekonomizirajo z obstoječimi viri (pasivne strategije), ali pa poskušajo pridobivati nove vire (aktivne strategije), 

s tem pa bodisi rešujejo trenutno situacijo bodisi pa si poskušajo izboljšati situacijo za v prihodnje. Sogovorniki 

so pogosto navajali skromnost, odrekanje, varčevanje, skrbno izdelane načine kupovanja (npr. kupovanje 

cenejših artiklov, na obroke ipd.), odlaganje plačila nekaterih položnic in prispevkov, tudi ekonomiziranje 

preko selitve v manjše stanovanje, nekateri so se obrnili tudi na CSD za DSP ali IDSP. Prav tako je predvsem 

za samozaposlene značilno plačevanje s prihranki, ki jih pridobijo iz mesecev, ko je dela več (npr. ob različnih 

praznikih, sezonsko, …) ter zniževanje cene lastnih ur dela, da lahko ohranijo sodelovanje s strankami in so 

dovolj konkurenčni v času krize. Med bolj aktivnimi strategijami velja omenjati zaprošanje na nevladne in 

humanitarne organizacije po pomoč (npr. pri odplačevanju zapadlih obveznosti, v hrani, za druge oblike 

pomoči, za letovanja otrok), gotovinsko poslovanje (predvsem pri zaposlenih, ki so v dolgovih in imajo 

blokirane račune) in samooskrbo. Sogovorniki za izboljšanje trenutnega socialnega položaja uporabljajo tudi 

strategije, ki predstavljajo (potencialno) možnost za izhod iz revščine v prihodnosti oziroma možnost za zasuk 

negativnega trenda v njihovem življenjskem poteku, kot npr. pridobivanje subvencij za zagon podjetja, delo na 

črno in prostovoljsko delo. Prav tako v času, ko je dela dovolj, ne zavračajo naročnikov in so preobremenjeni z 

delom, da si zagotovijo nekaj socialne varnosti tudi v prihodnje.  

Pomembno strategijo predvsem pri samozaposlenih predstavljajo tudi neformalna omrežja; ta omrežja so bila 

pri sogovornicah, zaposlenih za določen čas in minimalno plačo in ki so praviloma v trajnejši revščini, nekoliko 

šibkejša.  

V intervjujih se nakazuje, da se prekarni delavci na različne institucije neradi obračajo, vendar je pomoč večkrat 

nujna in obisk neizbežen. Največ izkušenj so imeli sogovorniki z ZRSZ, pri katerem opozarjajo na neustrezen 

način podeljevanja subvencij za samozaposlitev ter na dejstvo, da se samozaposlitve uporablja kot sredstvo za 

umetno zniževanje brezposelnosti, ter da se dela, ki bi jih lahko opravljali v delovnem razmerju, sedaj 

prepogosto opravljajo preko fleksibilnejših oblik zaposlitev. Nakazuje se tudi nezaupanje v sistem socialnih 

pomoči v Sloveniji. Ker je dohodek zaposlenih na minimalni plači višji od cenzusa za pridobitev denarne 

socialne pomoči (cenzus za otroške dodatke pa je višji in otroške dodatke dobivajo vsi ‘naši’ intervjuvanci z 

mladoletnimi otroki), zaposleni do socialnih pomoči večinoma niso upravičeni, ob tem pa imajo pogosto 
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občutek, da lahko družine, v katerih sta oba starša brezposelna, preko socialnih transferjev dobijo več 

sredstev, kot jih prejmejo zaposleni na minimalnih plačah. 
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6.3 Upokojenci z nizkimi pokojninami 

 

a. Značilnosti opazovane skupine 

Najprej je treba opozoriti na nekatere ključne značilnosti intervjuvanih oseb iz skupine upokojencev oz. 

njihovih družin, ki vplivajo tudi na to, katere teme so bile v intervjujih (in posledično v analizi) bolj 

izpostavljene, vplivajo pa tudi na nekatere zaključke in sklepe analize. V Preglednici 6.5 so prikazane osnovne 

socio-demografske značilnosti intervjuvanih upokojenih oseb. 

Naši upokojeni intervjuvanci so relativno mladi, najmlajša intervjuvanka je stara 58, najstarejši intervjuvanec 

pa 69 let. Od njihove upokojitve ni minilo veliko časa, zato so precej aktivni  nekateri delajo na črno, preko 

avtorske pogodbe, vrtičkajo, uživajo prosti čas (kolikor jim to njihov dohodek omogoča) in so relativno zdravi 

in samostojni. Med seboj so si zelo različni  nekateri živijo sami, drugi s partnerjem, tretji s partnerjem in z 

otrokom. Nekateri živijo v lastniškem stanovanju, nekateri plačujejo najemnino. Njihov trenutni socialni 

položaj je rezultat zelo različnih življenjskih potekov, nekateri so prišli v Slovenijo v želji po boljši prihodnosti, 

nekateri so se precej selili znotraj Slovenije in so jih osebne okoliščine prisilile v večkratne življenjske začetke. 

Nekateri so zelo dobro izobraženi, drugi spet ne. Tudi preživetvene strategije, ki jih uporabljajo za izboljšanje 

materialnega položaja, so različne, različne pa so tudi njihove sposobnosti in zmožnosti za njihove oblikovanje 

teh strategij in njihovo uspešno izvedbo. Tako ne tvorijo neke homogene skupine. Kljub temu pa lahko 

izpostavimo nekatere podobnosti, ki jih lahko pripišemo naslednjim štirim skupnim točkam:  

 intervjuvanci so upokojeni,  

 imajo nizek mesečni razpoložljivi dohodek, 

 imajo majhna in nekakovostna socialna omrežja pomoči in  

 relativno visoko motivacijo za dopolnitev razpoložljivega dohodka. 

Pokojnina pri vseh intervjuvanih osebah iz te skupine predstavlja glavni vir dohodka gospodinjstev. Višina 

pokojnine, ki jo prejemajo intervjuvani upokojenci, se giblje od 293 evrov do 680 evrov. Nihče od njih ne 

prejema varstvenega dodatka. Nekateri do njega zaradi rahlega preseganja cenzusa niso upravičeni, tisti, ki 

živijo v lastniških stanovanjih (Suada, Zuhra in Adis) pa so se mu zavestno odrekli, ker ne želijo obremenjevati 

svojih nepremičnin. 

 

Preglednica 6.5: Ključne socio-demografske značilnosti intervjuvanih upokojenih oseb 

Ime Spol Starost Status Gospodinjstvo Kraj Stanovanje 
Glavni vir 

dohodka 

Suada ž 67 upokojena 

samska, živi 

sama, hčerka 

v Franciji 

Poljčane lastniško pokojnina 

Neža ž 65 upokojena 
ima partnerja 

(živi sama) 
Hrastnik NS PIZ47 pokojnina 

Jože m 69 upokojen 
samski, živi 

sam 
Ljubljana NS PIZ 

pokojnina + 

delo prek 

                                                           
47 Najemno stanovanje (namenjeno upokojencem in drugim starejšim) v lasti Nepremičninskega sklada pokojninskega 
in invalidskega zavarovanja (NS PIZ). 
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Ime Spol Starost Status Gospodinjstvo Kraj Stanovanje 
Glavni vir 

dohodka 

avtorske 

pogodbe 

Zuhra ž 59 upokojenka 
poročena, živi 

z možem 
Ljubljana lastniško 

pokojnina + 

delo na črno 

Adis m 58 

invalid 3. 

kategorije, 

nadomestilo za 

invalidnost ZPIZ 

poročen, živi z 

ženo 
Ljubljana lastniško 

nadomestilo 

za 

invalidnost 

ZPIZ 

Maja ž 58 upokojena 

poročena (živi 

z 

brezposelnim 

možem in 

brezposelno 

hčerko) 

Ljubljana kadrovsko 
pokojnina + 

delo na črno 

 

 

b. Subjektivna zaznava lastnega položaja in determinante položaja intervjuvancev 

Na splošno ugotavljamo, da intervjuvanci v svojih odgovorih svoj položaj ocenjujejo kot težak. Izpostavljajo 

tudi, da bi bil ta položaj še toliko težji, v kolikor si svojega dohodka ne bi uspeli povečati z dodatnimi 

pridobitnimi aktivnostmi. Spodnji citati razkrivajo subjektivno zaznavo materialnega položaja intervjuvancev, 

razloge za nizke pokojnine in (ne)zadovoljstvo z njimi, hkrati pa že nakazujejo na dodatne pridobitne 

aktivnosti, ki pa jih bomo podrobneje obravnavali v sklopu o preživetvenih strategijah.   

»460 evrov imam za polno delovno dobo. To se mi zdi res malo. Zelo težko prideš skos s tem. Nimam pa nobenih 

drugih dohodkov. Mož ima ZPIZ-ovo pomoč, to je 276 EUR, ker ne dela. Jaz sem delala v tekstilu, v Dekorativni 

20 let, potem 8 let v fitnesu v Črnučah, potem sem si pa sama 5 let plačevala, da sem prišla do penzije, tri leta 

sem imela še beneficiranega delovnega staža zaradi Dekorativne. Delala sem normalno brez prekinitev delovne 

dobe, prispevki so bili plačani. In tako imam 460 evrov pokojnine. Iz tega denarja potem vse plačujemo…vse 

stroške.« (Zuhra, 59 let, upokojenka) 

»Prijavljen sem na Zavodu, pa od Zavoda nič ne dobim. Firma mi je dala odpoved, sporazumno. Invalidska 

komisija je odločila, sem invalid tretje kategorije, potem sem bil na zavodu 19 mesecev, ker nisem bil star 55 let, 

potem pa na ZPIZ. Nisem pa invalidsko upokojen, prejemam samo to pomoč. Imam pa vseeno 38 let delovne 

dobe, zdaj sem pa star 58 let. (Adis, 58 let, invalid 3. kategorije, nadomestilo za invalidnost od ZPIZ) 

»Imam 470 evrov pokojnine. Najemnina tukaj je 62 evrov. Krpam nekako. Če imam kakršen koli dodatni izdatek 

je res zelo težko. Imela sem ene zaostanke zdaj ravno zato, ker sem si dala popraviti zobe in se mi to kar vleče. 

Sicer sem plačevala na obroke po 100 evrov. To so me, ne vem sploh kako, prepričali z eno ponudbo na F3ŽO.« 

(Neža , 65 let, upokojenka) 

»Zdaj sem zaprosila za ponoven izračun osnove za pokojnino, ker jaz mislim, da nisem imela za tri leta plačanih 

prispevkov. Za tri leta, ko sem dobila odpravnino nikakor nisem mogla potem naknadno plačat prispevkov. Jaz 

sem to šele kasneje ugotovila in zato sem zdaj v tožbi. Na ZPIZ-u so mi pa odgovorili, nekaj v smislu, da naj bom 

zadovoljna s tem, kar imam. Imam pa 37 let delovne dobe, sem imela polno dobo, ko sem se upokojila (dve leti 

še za otroke in eno leto priznan manko zaradi obrti).« (Neža , 65 let, upokojenka) 
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»Pokojnine imam 293 evrov, prej sem imela recimo, da minimalno plačo. Imam štirideset let delovne dobe, 

štirideset let sem delala in to pošteno. Ko sem prišla v Slovenijo sem se stalno dokazovala, kako sem pridna. In 

ko sem dobila odločbo o pokojnini, takrat sem dobila 286 evrov, takrat sem jokala kot dojenček. Jezna sem bila 

tudi nase, ker sem se povsod dokazovala in opravljala še dela, ki jih drugi niso želeli ali zmogli. Včasih sem videla, 

kako kolegice, ki so drugače še delale doma na kmetijah, spale, ker so bile tako utrujene, in sem naredila jaz. In 

ko sem dobila odločbo o višini pokojnine, sem se vprašala, a je to nagrada za mojo pridnost, za mojo poštenost. 

Delala sem torej v trgovini in pa v šolski menzi, v kuhinji.« (Suada , 67 let, upokojenka) 

»Pokojnine imam 582 evrov, mi odštejejo še zavarovanje, dobim na račun 524 evrov, plus 500 evrov dobim še 

tako ko delam, na črno ne? Delam pa za polovični delovni čas kot računovodkinja. 20 ur na teden. Če je več dela, 

delam tudi za 40 ur na teden, recimo tri mesece v letu.« (Maja, 58 let, upokojenka) 

»Imam nekaj čez 680 evrov pokojnine. Če ne bi bil še toliko aktiven, pridobitniško aktiven, bi bilo zelo težko. Sem 

pa zelo zadovoljen s stanovanjem, v katerem živim (op. živi v namenskem stanovanju NSPIZ-a. Stroški bivanja so 

300 evrov (najemnina in vsi stroški, internet itd). Z višino pokojnine nisem zadovoljen. Opažam, da že nekaj let 

pada višina pokojnine, predvsem zaradi stroškovnika, ki ga imam zelo dobro izdelanega. Realno pada, kupna 

moč. Če je bila včasih pokojnina 80 % povprečne plače je zdaj približno 60 %. In se čuti. Če ne bi imel dodatnih 

virov, bi bilo to hudičevo težko. Zato si težko predstavljam, kako preživijo tisti, ki imajo npr. 400 evrov (op. 

a.:njegova sestra).« (Jože, 69 let, upokojenec) 

»Prej sem delal v državni upravi, vsi prispevki so bili plačani, imel sem beneficiran delovni staž, upokojil sem se, 

ko so se plače v državni upravi začela zmanjševati. Tako je imel takrat moj sodelavec, ki se je upokojil eno leto 

pred mano, za 100 mark višjo pokojnino, jaz pa sem moral še podaljševat delovno dobo.« (Jože, 69 let, 

upokojenec) 

 

Glavni viri dohodka oz. kratek vpogled v zaposlitveno zgodovino naših intervjuvancev razkriva mnogoterost 

zaposlitvenih vzorcev, ki pa so naše intervjuvance pripeljali do relativno podobnih posledic, kar se tiče višine 

pokojnine oz. do nezadovoljstva z materialnim položajem. Zanimivo je, da kar trije intervjuvanci izpodbijajo 

odmerjeno višino pokojnine, saj navajajo, da jim delodajalec ni plačal vseh prispevkov za pokojninsko 

zavarovanje. 

Nekateri celo menijo, da gre za sistemsko in namensko kršenje pravic na etnični osnovi:  

»Tem, ki niso plačevali prispevkov, to so večinoma južnjaki. Dogaja se ponovni izbris. In ljudje grejo na jug živet, 

jaz ne bom šla, jaz sem tukaj doma. Delavka tam na centru za socialno delo mi je rekla, da bi jaz s to pokojnino 

v Bosni zelo lepo živela. Sem bila šokirana, solze so mi šle na oči. Pred ZUJF-om ni bilo tako, prej se je dalo živeti, 

Bosanci se niso vračali nazaj v Bosno, zdaj pa se, ker to je namen.« (Suada , 67 let, upokojenka) 

Iz povedanega v intervjujih tudi ne izhaja, da je nizka pokojnina posledica kratke delovne dobe ali izredno 

nizkih dohodkov iz zaposlitve (ko so še delali) intervjuvancev, vsaj tako menijo intervjuvanci. Na prvi pogled 

se zdi, da je večino intervjuvancev odmera višine pokojnine neprijetno presenetila in da si pred upokojitvijo 

niso znali predstavljati, kako težko bo živeti s tako nizkimi dohodki. 

»Ne vem pa, zakaj imam tako nizko pokojnino, meni se ni zdelo, da sem imela zelo nizko plačo, vsi prispevki so 

bili vedno plačani. Imam 38 let delovne dobe. Mogoče je zdaj vse toliko dražje. Najbrž sem imela nizko plačo, če 

primerjam s kom drugim, npr. moja sestra ima 900 evrov, kakšno plačo je potem morala ona imet?« (Maja, 58 

let, upokojenka) 

»Toliko časa sem delal v tej Sloveniji, zdaj imam državljanstvo, prej sem bil tujec. Celo delovno dobo. Plačeval 

sem vse davke, zdaj pa, kaj imam?« (Adis, 58 let, invalid 3. kategorije, nadomestilo za invalidnost od ZPIZ) 

»Jaz sem potem odkrila, da delodajalci niso plačevali prispevkov, tako kot bi jih po pogodbi morali. Včasih so 

plačali prispevke samo za polovični delovni čas ali pa jih sploh niso. Ta moj denar je seveda šel v žepe 
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delodajalcev. In kje je zdaj tu pravica? Sem se pritožila na ZPIZ in so mi samo rekla: »Ja, gospa, tako vam je bila 

odmerjena.« (Suada , 67 let, upokojenka) 

Na splošno lahko ugotovimo, da so vzroki za nastali položaj intervjuvancev, kot jih vidijo sami, v veliki večini 

vezani na trg dela, ki predstavlja tisti družben podsistem, ki je v največji meri določil uspeh oz. neuspeh v 

smislu zagotavljanja materialne in socialne varnosti tudi v starosti. Poleg tega, da intervjuvanci razumejo trg 

dela kot osrednji vir ekonomskih nagrad, pa ga vidijo tudi kot polje, ki ga je najbolj zaznamovala nova 

družbeno-ekonomska dinamika, ki je povzročila pred krizo nepredstavljive negotovosti, neizračunljiva 

tveganja in upad družbene solidarnosti.  

»Jaz mislim, da dokler je bil SDK to ni bilo mogoče in po moje so SDK ukinili načrtno, da so lahko kradli. Jaz sem 

tukaj pustila svojo mladost in hočem penzijo nazaj.« (Suada, 67 let, upokojenka) 

»Na prihodnost gledam bolj črno. Če imaš dosti denarja, lahko plačuješ vse. Več, ko si nagrabiš, bolj močen si. 

Poglejte tajkune« (Adis, 58 let, invalid 3. kategorije, nadomestilo za invalidnost od ZPIZ) 

 »Jaz sem drugače sedel 32 let na viličarju, viličar nima amortizerjev, je težko sedeti na njem toliko časa, ni bilo 

ogrevanih kabin; jaz sem navajen delat, včasih sem delal tudi po 24 ur skupaj. Zato sem tudi prišel '81 leta v 

Slovenijo delat. Nihče iz bivše firme me ni niti poklical, ko sem nehal delat, no to je tudi zato, ker je firma zdaj v 

razsulu. Vse to je ta sistem naredil. Prej si imel vsaj eno pravico, zdaj pa še tega nimaš. Dokler si zdrav je v redu, 

potem pa…« (Adis, 58 let, invalid 3. kategorije, nadomestilo za invalidnost od ZPIZ) 

To pa še ne pomeni, da intervjuvanci, poleg strukturnih, makro družbenih dejavnikov, ne izpostavljajo drugih 

dejavnikov (tudi tistih na mikro ravni), ki naj bi bili odgovorni za njihov slabši materialni položaj v starosti. Pri 

interpretaciji dejavnikov so jim zelo pomembne tudi njihove osebne okoliščine in izbire. Te sicer sami 

večinoma razumejo kot njihove lastne in od širšega družbenega sistema in njegovih determinant na njihov 

življenjski potek neodvisne, zato za njih večinoma sprejemajo tudi odgovornost. Kljub temu jih je nemalokrat 

nemogoče ločiti od širših strukturnih dejavnikov, ki so vsaj do neke mere določali njihove možnosti izbire. Pri 

tem kot vzrok sami najbolj izpostavljajo: izbiro partnerja oz. (ne)kakovost medsebojnih odnosov, zdravje in 

ksenofobijo.     

»Imela sem obrt, iz obrti sem naredila sp, ko sem videla, da ne gre sem enostavno sem zaprla in šla na Zavod za 

zaposlovanje. Tudi npr. nadomestilo za brezposelnost se mi ni štelo v delovno dobo.« (Neža, 65 let, upokojenka) 

»Potem sem moža pustila in se drugič poročila. Ampak bivšemu možu sem vse pustila. Čeprav sva res veliko 

vložila v obnovo stanovanja, nič nisva dobila od njegovih, ker mi je njegova žlahta stalno govorila, da hočem ne 

vem kaj vzet…gozdove itd., ampak nisva nič vzela, ampak sva res lepo zrihtala, vse je bilo leseno, ampak ta les 

ni prišel od njih.« … »Potem spet nič nisem imela, spet sem začenjala z nič. Z drugim možem sva se dobro 

razumela, problem pa je bil, ker je pil. In v tem obdobju, ko sem z njim živela, sva spet vse opremila na novo, 

spet sem začela na novo. Tu sva tudi plačevala najemnino.« … »Potem se je odnos z njim končal, sva se s sinom 

preselila v Ljubljano, spet v najem in spet nek nov začetek. Veliko novih začetkov. Ampak jaz znam tisto staro 

pustit in it naprej, zato sem zadovoljna. Ampak, če bi vse te stvari akumulirala in jih ne puščala za sabo, bi bila 

zdaj bogata.« (Neža , 65 let, upokojenka) 

Nekateri torej zelo velik pomen pripisujejo partnerstvu. Med najpomembnejše dejavnike njihovega 

sedanjega položaja uvrstijo naslednje:  

»Prvič, ko sem se poročil, drugič, ko sva se razšla, tretjič, ko sem se vrnil v Ljubljano. S to tretjo točko je povezno 

tudi to, čemur jaz pravim moja druga kariera. Pomembno je tudi, da je za obstoj nečesa takšnega potrebno 

končat z nekimi odnosi, ki bi to onemogočali. In ne samo psihično, tudi fizično, če hočeš odnos razrešit tudi 

psihološko. Z ženo sva bila dobra starša in manj dobra partnerja.« (Jože, 69 let, upokojenec) 

Drugi navajajo kot odločilni dejavnik zdravje: 
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»Tudi meni so dali odločbo (tretja kategorija), potem, ko sem operirala ščitnico, rakava je bila…in so mi napisali, 

kaj lahko delam, česa ne. Sem napisala pritožbo, ker jaz ne morem, da ne bi delala, in šele čez tri leta so me 

obvestili, da so vzeli to tretjo kategorijo, in da sploh nisem invalid. Jaz tega res ne razumem…da in vzame ti 

kategorijo isti zdravnik. Zato pa sem si morala tudi pomagat na drug način (op. a.: z delom na črno).« (Zuhra, 

59 let, upokojenka) 

»Nama se zdi npr. nova socialna zakonodaja nepravična, jemljejo, pa dajejo, pa spet vzamejo. Meni tudi te 

kategorije invalidnosti spreminjajo. Odvisno od komisije. Rekli so mi: komot bi delal štiri ure. Sem rekel: najte 

mi in bom. Jaz bi rad delal, ampak, če upoštevamo vse omejitve, ki jih moja invalidnost prinaša in, ki jih je 

komisija ugotovil (prepoved prisilne drže, dvigovanje nad 5 kg, hoja po ravnem ipd.) – kakšno delo naj potem 

dobim? (Zuhra, 59, upokojenka in Adis, 58 let, invalid 3. kategorije, nadomestilo za invalidnost od ZPIZ)  

»Nekaj je narobe z zdravjem, ampak narobe je odkar se tako sekiram zaradi te penzije.« (Suada, 67 let, 

upokojenka, Štajerska) 

Nekateri pa vzroke vidijo tudi v dejstvu, da po rodu niso Slovenci in da morajo zato nekaj razpoložljivih 

sredstev pošiljat tudi v Bosno, da finančno podpirajo družino, ki tam še živi.  

»Če imaš še družino v Bosni imaš še dodatne stroške, jim moraš vsaj na dva meseca kaj poslati, npr. 100-150 

evrov. Imam dol mater, pa sestro pa ženo in otroke od brata, brat pa je poginil v vojni.« (Adis, 58 let, invalid 3. 

kategorije, nadomestilo za invalidnost od ZPIZ) 

Ali pa v ksenofobiji, ki izhaja iz tega in daljnosežnih posledic, ki jih ta ima na življenja intervjuvancev:  

»Ko sva s hčerko še živeli v Kranju je poslala vabila na njen rojstni dan vsem v bloku, prišle so samo tri južnjaške 

družine. Ampak jaz to ksenofobijo živim na lastni koži. Tega je bilo veliko tudi že prej, to ni nekaj novega. Mojo 

hčerko so v osnovni šoli tepli in stalno zmerjali s ciganko in Bosanko in ima še zdaj travme zaradi tega. Ko se je 

igrala na igrišču se je ena mama neke druge deklice drla naj takoj pride gor, češ, da se ne sme družit s čefurji. 

Tudi zato danes ne živi v Sloveniji.« (Suada , 67 let, upokojenka) 

Zanimivo je, da so skoraj vsi t.i. mikro dejavniki materialnega in socialnega položaja naših intervjuvancev (in 

tudi njihovih družin) posredno ali pa neposredno povezani s trgom dela ali pa jih kot take vsaj predstavljajo 

intervjuvanci. Tako ima npr. selitev v drug kraj, kjer je manjše povpraševanje po delovni sili za posledico 

vzpostavitev lastnega podjetja, ki pa, kot se izkaže, ni uspešno, kar povzroči spiralo dolgov in s tem povezanih 

(negativnih) dogodkov. Retrospektivno pojav bolezni oz. dodelitev kategorije invalidnosti interpretirajo 

intervjuvanci vselej v luči dejstva, da jim je preprečila nadaljnje udejstvovanje na trgu dela.   

Na sploh je treba biti pri interpretaciji dejavnikov, ki jih kot pomembne za njihov slab materialni položaj, 

navajajo intervjuvanci, previden. Cilj intervjujev je bil bolj kot sama identifikacija vseh možnih dejavnikov 

slabega materialnega položaja intervjuvancev, identifikacija njihovih preživitvenih strategij zaradi česar je 

tematska teža precej bolj na strukturnih, se pravi dejavnikih, povezanimi s trgom dela in upokojitvijo, kot pa 

na mikro dejavnikih. 

 

c. Načini, kako se njihov slab materialni položaj kaže (prenaša) na različnih področjih življenja 

Intervjuvance smo spraševali tudi o posledicah, ki jih ima slab materialni položaj na njihova življenja in 

življenje njihovih družin. Najbolj očitno se posledice odražajo v pomanjkanju materialnih dobrin, ki jih lahko 

ponazorimo z občutkom splošnega odrekanja oz. odpovedovanja:  

»Zaradi denarja se odrekamo veliko stvarem. Jaz bi npr. zelo rada hodila na kakšne masaže, tudi zaradi zdravja, 

ali pa bi hodila kam plavat, zdaj sem si prvič privoščila eno telovadbo, je bilo 80 evrov za 4 mesece. Je mož ravno 

nek denar dobil. Na morje pa gremo tudi na kakšne kupončke, da je ceneje, greva tudi v kakšne toplice, ampak 
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mora biti ceneje, da je popust, ali pa ravno nek denar pride ali pa moževa mama da kaj.« (Maja, 58 let, 

upokojenka) 

»Kredita pa sploh ne dobim. Sem zadnjič hotela vzet eno televizijo za hčerko na obroke, pa mi niso odobrili, češ 

da imam prenizke dohodke. No, sej hvala bogu.« (Maja, 58 let, upokojenka) 

»Se pa pozna, ker težje ješ zdrave stvari, ker so drage. Je pa res, da imava vrt in pojeva veliko zelenjave.« (Zuhra, 

59 let, upokojenka) 

»In ko poslušam te umobedake o zdravi prehrani…kako naj si privoščim zdravo prehrano s to penzijo. Nikogar 

nič ne zanima.« (Suada , 67 let, upokojenka) 

»Če bi imela več dohodkov pa bi se lahko kdaj odpravila v kakšne toplice, to meni npr. manjka. Mogoče, če bi 

našla kakšno ugodno akcijo« (Adis, 58 let, invalid 3. kategorije, nadomestilo za invalidnost od ZPIZ) 

 

Težko bi trdili, da intervjuvanci živijo v slabih stanovanjskih razmerah kot so npr. premalo prostora, 

neprimerne bivanjske razmere (vlaga, slaba izolacija, stara električna napeljava, gretje itd.). Težava, s katero 

se na tem področju soočajo, je bolj vezana na zmanjševanje razpoložljivega dohodka tistih, ki niso lastniki 

stanovanj  plačilo najemnine. Dva intervjuvanca živita v najemnem stanovanju, ki je v lasti 

Nepremičninskega sklada pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ena intervjuvanka pa s svojo družino v 

družbenem stanovanju. Intervjuvanci, ki živijo v najetih stanovanjih, sicer ne gledajo prav tragično na dejstvo, 

da nimajo lastniškega stanovanja, jih pa to vseeno obremenjuje, saj imajo tipične težave, ki so povezane z 

življenjem v najemu (frekventnost selitev, neurejeno stalno prebivališče, občutki, da do starosti niso uspeli 

rešiti stanovanjskega problema), kot tudi negotovosti, ki so povezane z življenjem v družbenem stanovanju 

(relativno visoka najemnina, negotovost nadaljnjega najema, nezmožnost odkupa ipd.), in občutki, da ne 

bodo mogli ničesar zapustiti svojim otrokom.   

 »Sem prosila tudi za drugo stanovanje, sem ga šla tudi pogledat, ampak tam so imeli pa termite. Ampak sem 

zavrnila, da bi šla tja, ker bi mi lahko termiti uničevali tudi hrano, hrane pa ne mislim stran metat. To stanovanje 

je pa čist ok. Sicer vedno odpiram okna, zračim. Upravnik mi je pa rekel, da je moj način življenja kriv za plesen. 

Bi si pa zelo želela, da bi bilo stanovanje vsaj malo večje, vsaj en m2.« (Neža, 65 let, upokojenka) 

»Sem pa živela v Ljubljani tudi s študentkami, no kasneje sem si po nekem času uredila tole NS PIZ-ovo 

stanovanje, kjer sem zdaj. Prej pa sem bila 12 let v podnajemu v Ljubljani…problem je, da te nihče noče prijavit, 

selila sem se skoraj vsako leto. Ker če nimaš stalnega prebivališča v Ljubljani, tudi ne moreš zaprosit za 

namensko stanovanje v Ljubljani.« (Neža , 65 let, upokojenka) 

»Za stanovanje sem šparala, sem si trgala od ust, da sem ga lahko kupila (op. živi v enosobnem stanovanju na 

Štajerskem). Zdaj se pa bojim, da mi bojo še to vzeli, ker ne zmorem redno plačevat položnic. Celo življenje sem 

delala, zato, da bi imela mirno starost, zdaj pa to.« (Suada , 67 let, upokojenka) 

»Najprej plačam položnice vse, položnice so nekaj čez 600 evrov. 200 evrov je najemnina (op. živijo v družbenem 

stanovanju).« (Maja, 58 let, upokojenka) 

»Sem pa zelo zadovoljen s stanovanjem, v katerem živim (op. a. živi v namenskem stanovanju NS PIZ-a). Stroški 

bivanja so 300 evrov (najemnina in vsi stroški, internet itd.). Škoda, da ne gradijo več namenskih stanovanj v 

primerjavi z oskrbovanimi. Bilo bi bolje, so cenejša, še vedno pa imajo svoj namen.« (Jože, 69 let, upokojenec) 

 

Stres se je v intervjujih izkazal za eno izmed bolj izpostavljenih tem. Intervjuvanci te težave povezujejo z 

nezmožnostjo obvladovanja tveganj, s katerimi se soočajo. Še posebej je zanimivo, da večina intervjuvancev 

povezuje svoje zdravstvene težave s stresom, ki so mu zaradi slabega materialnega položaja izpostavljeni 
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dnevno. Stres je torej toliko večji, kolikor bolj so neobvladljiva tveganja, s katerimi se intervjuvanci soočajo 

oz. kolikor bolj neuspešne so njihove preživetvene strategije. Pri starejših je stres povezan tudi s statusnim 

prehodom, ki je pri vseh povezan z nazadovanjem oz. družbeno mobilnostjo navzdol, ki ima za posledico nižji 

socialni položaj posameznika (in njegove družine). 

»Takšno življenje je stresno, seveda je. Sicer se navadiš tako živet, saj se moraš. Jaz npr. dobim penzijo, potem 

mi zmanjka denarja, potem moram kupovat z VISO kartico, potem pa mi naslednji mesec še dol trgajo, zato si 

včasih kot v začaranem krogu. Seveda je stresno.« (Maja, 58 let, upokojenka) 

»Se pa zdaj bolj bojim kot včasih zaradi dela na črno, inšpekcije. Si pa sploh ne predstavljam, kako bomo, ko 

bom imela samo tisto penzijo. Si rečem, da je bolje, da sploh ne razmišljam o tem, ker se začnem preveč sekirat. 

Pač, verjetno ne bom plačala vseh položnic in me bojo ven vrgli?« (Maja, 58 let, upokojenka) 

Vse to pa lahko po mnenju intervjuvancev vodi tudi v slabše medsebojne odnose v družini:  

»Nekaj časa tudi nismo imeli najboljših odnosov, ker sem jaz odšla, ker sem morala oditi, ampak smo vse to 

predelali in sedaj se razumemo.« (Neža , 65 let, upokojenka) 

 

 

d. Strategije soočanja z nizkimi dohodki oz. preživetvene strategije, ki jih uporabljajo upokojenci z 

nizkimi dohodki 

Da bi omilili posledice revščine in obrnili negativen trend v življenjskem poteku, intervjuvanci oblikujejo 

različne strategije preživetja, ki so po navadi sestavljene iz različnih elementov, katerih uporaba in 

kombinacije naj bi učinkovito naslavljali težave, s katerimi se soočajo. Kombinacije in uporaba različnih 

strategij je odvisna tako od individualnih dejavnikov (kompetenčna opremljenosti intervjuvancev in njihovih 

partnerjev, socialnega, ekonomskega in kulturnega kapitala) kot tudi od različnih strukturnih dejavnikov.  

Strategije lahko ločimo na tiste, pri katerih imajo intervjuvanci bolj aktivno vlogo (to so strategije, ki so 

povezane z iskanjem pridobitnega dela, vlaganje v izboljševanje lastnih kompetenc, iskanje pomoči pri 

nevladnih organizacija ipd.), tiste, pri katerih so bolj pasivni (skromnost, socialni prejemki), in tiste, pri katerih 

je vlogo na relaciji aktivnost/pasivnost težko določiti, npr. uporaba neformalnih omrežij pomoči.  

Analiza intervjujev pokaže, da so intervjuvanci najpogosteje kot o strategijah preživetja govorili o: 

1. skromnosti (odrekanje in varčevanje pri materialnih stvareh),  

2. načinih nakupovanja (na razprodajah, kupovanje rabljenih stvari ipd.), prioritete pri plačevanju 

položnic in odlaganje plačil, 

3. trgu dela (delo na črno in delu preko avtorskih pogodb),  

4. samooskrbi, 

5. uporabi neformalnih omrežij. 

Najpogosteje izpostavljena preživetvena strategija je bila skromnost. Sicer lahko skromnost razumemo tudi 

kot osebnostno lastnost intervjuvancev, pa vendar je njihovo delovanje z njo tako močno zaznamovano, da 

jo lahko označimo za strategijo. Skromnost se nanaša na praktično vse vidike njihovega življenja od prostega 

časa do materialnih stvari, ki si jih ne morejo »privoščiti« oz. jih kupijo, ko so znižani, s kuponi ipd.    

»Vse položnice plačujeva na trajnik, zato, da je vse točno in da ne zamujava s plačili. To nama je prvo. Ne moreš 

pa si nič drugega privoščit. Plačava najprej stroške, ostalo razdeliš; toliko za kruh, toliko za meso, toliko za 

ostalo. Recimo 276 evrov gre za položnice, potem živiva od ženine pokojnine. Midva takoj veva, če se stroški kje 
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povečajo, takoj veva. Spremljava tudi stalno te različne ponudbe. (Adis, 58 let, invalid 3. kategorije, nadomestilo 

za invalidnost od ZPIZ)   

»Mi stalno gledamo, kako prit čez mesec ceneje. Vse pogledamo. Tudi na kruhu gledamo. Kje je cenejši, v kateri 

trgovini. Vse reklame pregledamo, kje je kej ceneje in kje so kakšne ponudbe, ker drugače res ne bi šlo. Mi veliko 

časa porabimo za to, veliko časa, ki bi ga lahko npr. porabila tudi drugače. Da bi npr. bolj gledala na zdravje. 

Nič pa ne vzameva na obroke, ker si ne upava. Prevelike obresti.« (Zuhra, 59 let, upokojenka) 

 »Nakupe pa ima čez moj mož, to je njegova zadolžitev. On gleda stalno, kje je kaj ceneje, kje se kaj splača kupit, 

na trgu ima neko branjevko, ki mu ugodno prodaja. Na trgu drugače nikoli ne kupujemo, je predrago. So pa te 

popusti tudi dostikrat navidezni. Sem pa tja izkoristimo tudi kakšne kupončke, pa tako, stalno pazimo na cene.« 

(Maja, 58 let, upokojenka) 

»Varčujem pa seveda tudi na hrani, zelo pazim, kaj kupujem, no mesa itak ne maram preveč, včasih greva s 

prijateljem na pizzo, se mi fajn zdi, ker si jo razdeliva in potem ni tako drago. Nutello bi si kdaj želela zelo kupit, 

pa si je ne morem.« (Neža, 65 let, upokojenka) 

Ugotovimo lahko torej, kako zelo je pomembno, oblikovati karseda najbolj stroškovno ugodne kombinacije 

nakupov. Za to intervjuvanci porabijo veliko časa. Poleg tega zgornji citati izpostavljajo pomembnost 

nenačrtovanih izdatkov, ki jih niso sposobni kriti. Tu strategija skromnosti ob umanjkanju veščin, v tem 

primeru veščin, ki bi npr. omogočile popravilo avta, ni učinkovita.  

»Recimo…avto imava že 5 mesecev časa pokvarjen in si ne moreva privoščit popravila; popravilo pa stane 250 

evrov, kje bom to dobil? Registracijo pa npr. vzameva na obroke in poiščem najbolj ugodno ponudbo« (Adis, 58 

let, invalid 3. kategorije, nadomestilo za invalidnost od ZPIZ)  

Podobne strategije uporabljajo vsi intervjuvanci. Zdi se, da je pri obvladovanju plačevanja položnic 

pomembna uporaba trajnika, ki omogoča jasen pregled nad preostankom razpoložljivega dohodka in do 

potankosti preučene nakupne kombinacije (stvari, ki jih kupujejo, in trgovin, kjer jih kupujejo). Pri tem ima 

prednost zadovoljevanje osnovnih potreb, kar omogoča skromnost, pri enem intervjuvancu pa tudi njegove 

»trgovske« veščine pri menjavi storitev, ki jih opravlja (fotografiranja in pisanje člankov), v zameno za različne 

dobrine.  

»Moja ideja pri položnicah je, da morajo biti eksistenčne potrebe najprej pokrite, to mora biti plačano. Zato 

imam vse to na trajniku. Če pa moram kupit kaj drugega, se vedno vprašam, ali si to lahko privoščim? Imam 

sicer tudi neki mali rezervni fond, sicer se zelo namensko odpovedujem  tako da ne grem na kakšen izlet ali pa 

si česa, kar bi potreboval ne kupim, ker je prednost treba dati eksistenčnim potrebam. V toplice grem npr. samo 

tako, da napišem kakšen prispevek o njih in je bivanje tam kompenzacija« … »Kupujem pa tudi na Piko in imam 

na ta način tudi neko rezervo, ampak jaz razumem, da je to vseeno treba plačat. Dobro pa imam naštudirano, 

kako kombiniram nakupe živil v smislu, v kateri trgovini kupujem kaj. Kupujem pa tudi živila pred iztekom roka. 

Je 30 do 50 % ceneje, pa je ravno tako dobro. Mi ni nerodno. To je velik prihranek.« (Jože, 69 let, upokojenec) 

»Drugače pa vse položnice plačujem redno, to mi je zelo pomembno.« … »Sicer pa vse stvari popravljam sama, 

vse sama naredim. Nočem, da bi bila komurkoli dolžna, pa nervira me, če vidim, da nekdo počasi in nerodno kaj 

popravlja.« (Neža , 65 let, upokojenka) 

V nasprotju z zgornjimi intervjuvanci, pa nekaterim ne uspe v celoti plačati vseh položnic. To ne pomeni, da 

rednemu plačevanju položnic ne pripisujejo velikega pomena (tako kot zgornji sogovorniki), a ob svojem 

mesečnem razpoložljivem dohodku, tega enostavno ne zmorejo, kar jim predstavlja izredno breme.  

»Položnic z mojo pokojnino ne uspem redno plačevat. Najprej plačam stanovanje, elektriko, ne morem niti več 

plačevati dodatnega zdravstvenega zavarovanja. Zdaj mi je hčerka poslala 50 evrov, ker sem ji rekla, da nisem 

zavarovana. Od svojih ust in ust svojega otroka si je odtrgala (op. a.: zajoka in mi kaže otečene in obolele noge).« 

… »Vsi se čudijo, kako preživim. Vam bom povedala. Ko dobim penzijo, grem na banko, dvignem, potem takoj 
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plačam položnice, od te penzije, ki sem jo dobila zdaj, mi je ostalo 17 eurov. Kako naj s tem jaz živim? Registracijo 

avta vzamem na obroke, zdaj že tri mesece nisem plačala, ker ne morem.« (Suada , 67 let, upokojenka) 

Neredno plačevanje položnic je lahko razumljivo, še posebej, če so mesečni stroški višji kot je npr. pokojnina 

oz. celoten dohodek, s katerim razpolaga družina. Zato so pri nekaterih intervjuvancih preživetvene strategije 

zelo pestre in izpopolnjene. Intervjuvanci so v tem položaju že dalj časa, zato sistem dobro poznajo in ga 

»uporabljajo«, na kar nakazujeta tudi spodnja citata.  

»Najprej plačam položnice vse, položnice so nekaj čez 600 evrov. 200 evrov je najemnina (op. živijo v družbenem 

stanovanju). Pozimi je centralna 200 evrov, elektrika je 45 evrov, televizija, internet in nanese toliko. Včasih 

plačam vse, včasih pa ne, odvisno. Je bilo že tako hudo, da sem šla tudi na socialno po izredno socialno pomoč, 

letos sem šla trikrat. In so mi plačali elektriko in stanarino, te osnovne položnice. Zdaj mi pa niso več niso dali, 

ker sem dobila neko odškodnino (zaradi avtomobilske nesreče) in sem imela ta denar na računu. Sem pa zdaj 

dobila odobreno subvencioniranje najemnine in imamo zdaj 70 evrov na mesec.« (Maja, 58 let, upokojenka) 

»Zdaj pa čakamo, če bodo kakšne subvencije na zavodu, da bi moj bivši šef mogoče mojega moža zaposlil (op. 

je brezposeln, prav tako hčerka, ki živi z njima). Navidezno. Da mu tečejo leta, če bo potem sploh kdaj tisto 

penzijo dočakal. Čaramo nekaj, drugače ne gre. Upamo, da kdaj kej z neba dol pade.« (Maja, 58 let, upokojenka) 

 

Zelo izpostavljena preživitvena strategija, o kateri so intervjuvanci zelo pogosto govorili, je vezana na trg dela 

oz. aktivnosti povezanimi z njim (sem smo umestili formalno plačano delo, delo na črno in poskuse dela na 

črno). Skoraj vsi intervjuvanci vidijo to preživetveno strategijo kot najpomembnejšo, njeno možnost uporabe 

pa kot najbolj zaželeno. To je razumljivo, če upoštevamo njihovo starost (vsi so mladi upokojenci) in nizek 

mesečni razpoložljivi dohodek. Udejstvovanje v sistemu pridobitnega dela je torej sredstvo za dopolnitev 

pokojnine.    

»No, se pravi, če se jaz ne bi ukvarjal s fotografijo, bi bilo res precej težje. Ostalo bi mi 300 evrov za vse ostale 

potrebe.« … »Recimo jaz posnamem prenovo Doma starejših občanov na Taboru in mi dajo zastonj kosila za cel 

mesec namesto plačila. Kompenzacija pač. Na ta način se dogovarjam tudi za kakšen fotoaparat, računalnik.« 

(Jože, 69 let, upokojenec)  

»Tudi zato mi je bilo hudo, ker ni bil sprejet Zakon o malem delu, ki izenačuje položaj različnih skupin. Se mi je 

zdelo boljše kot pa je ta oblika zdaj. Je pa vseeno dobro, da je legalizirano delo starejšega človeka. Za starejšega 

človeka je pomembno, da dela, da se pridobitniško obnaša, da ohranja te psihofizične lastnosti, ki jih še ima, da 

doštuka penzion, in da se giblje v okolju, ki mu ustreza (medgeneracijsko druženje). Jaz npr. sploh nimam 

občutka, da sem upokojen.« … »Pridobitno delo upokojenca bi moralo biti obravnavano kot vsako drugo delo. 

Če hočem odpreti kakšno dejavnost sem npr. omejen. Upokojenec, ki je pridobitno aktiven prinaša družbi 

večstransko korist. Delo imam urejeno preko avtorske agencije, je pa problem, ker je avtorsko delo zdaj tako 

zelo obdavčeno. Se ne splača vzet kakšnega večjega posla, ker imaš potem preveč stroškov. Na črno pa ne 

delam.« (Jože, 69 let, upokojenec) 

»Pokojnine imam 582 evrov, mi odštejejo še zavarovanje, dobim na račun 524 evrov, plus 500 evrov dobim še 

tako ko delam, na črno ne? Delam pa za polovični delovni čas. Recimo 20 ur na teden. Če je več dela, delam tudi 

za 40 ur na teden, recimo tri mesece v letu. Se pa zdaj bolj bojim kot včasih zaradi dela na črno, inšpekcije. Si pa 

sploh ne predstavljam, kako bomo, ko bom imela samo tisto penzijo. Si rečem, da je bolje, da sploh ne razmišljam 

o tem, ker se začnem preveč sekirat. Pač, verjetno ne bom plačala vseh položnic in me bojo ven vrgli?« (Maja, 

58 let, upokojenka) 

»Jaz delam še za zraven, je pa takšno delo vedno težje dobiti. Moraš imeti dobre stranke, ki te priporočijo naprej, 

drugače pa nimam ravno velike mreže ljudi, na katere bi se lahko obrnila pri iskanju takšnega dela. Ne moreš 

se pa zanest na ljudi, da te ne bi kdo prijavil. Poleg tega je problem, da to ni nek reden dohodek. Ni vsak mesec 
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isto. Denarja je toliko, kolikor te stranke kličejo. Včasih pa je bilo lažje dobit takšno delo. Vsi ljudje imajo finančne 

težava, plus finančne inšpekcije. Zaradi tega sem izgubila kar nekaj strank.« (Zuhra, 59 let, upokojenka) 

»Zdaj ljudje vedno manj radi spustijo koga v svoje stanovanje in veliko je brezposelnosti. Vsak gleda na vsak 

cent. Če lahko nekaj narediš sam, narediš sam, ne kličeš več »majstra«.« (Adis, 58 let, invalid 3. kategorije, 

nadomestilo za invalidnost od ZPIZ) 

»Potem vsake toliko časa zašijem kaj. Npr. skrajšam kakšne hlače, kar je 3 evre, če skrajšam tri, je to že 9 evrov, 

kar je povratna karta do Ljubljane. Tako imam npr. vsak mesec dodatnih 15 evrov zaslužka, kar je dodatek k 

penziji. Bi bilo pa fajn, če bi imela vsaj še enkrat toliko, da bi si tukaj malo uredila. Sicer ne rabim veliko.« (Neža 

, 65 let, upokojenka) 

»Na črno ne morem delat, ker me nihče noče vzet. Problem v Sloveniji je, ker tukaj vlada ksenofobija. Jaz, ko se 

predstavim s svojim imenom, je takoj konec; rečejo, da bodo poklicali, pa nikoli ne. Spremljam oglase, tudi sama 

sem dala oglase, da bi čistila, da bi obirala sadje, da bi delala karkoli, samo, da bi bilo pošteno.« (Suada, 67 let, 

upokojenka) 

 

Kot je razvidno iz izjav naših intervjuvancev vsi ne zaslužijo veliko s pridobitnim delom. Tu bi jih lahko razdelili 

v dve skupini. Prva skupina je tista, kjer upokojenci z relativno dobrimi kompetencami in dobrimi povezavami 

s trgom delovne sile (bodisi preko bivših delodajalcev bodisi z uporabo neformalnih omrežij) relativno dobro 

dopolnijo svoj mesečni razpoložljivi dohodek. Druga skupina pa je tista, kjer upokojenci zaslužijo zelo malo, 

opravljajo manj zahtevna dela ali pa si plačanega dela niti ne zmorejo zagotoviti. Tema skupinama je skupno, 

da ta dodatek k pokojnini po njihovih pričevanjih iz katerega koli razloga že nujno potrebujejo in da jih je 

strah prihodnosti brez tega dodatka. Vsi se namreč zavedajo, da v nedogled ne bodo sposobni delovati v 

sistemu pridobitnega dela.  

Spričo nizkega razpoložljivega mesečnega dohodka, ni presenetljivo, da skušajo intervjuvanci svoj dohodek 

povečati tudi s samooskrbo. V kolikor je to le mogoče pridelajo hrano na lastnih vrtovih, kar dodatno zniža 

mesečne stroške. Navajajo, da jim je možnost samooskrbe zelo pomembna. Potrebno pa je omeniti, da ta 

preživitvena strategija ni vedno izvedljiva, saj nimajo vsi svojih vrtov, niti ne časa oz. finančnih sredstev za 

obdelavo oz. nakup vrta. 

»Veliko pa si pomagava z vrtom. Vrt je pomemben tudi zato, da se imava kam dati. Ne moreš biti na betonu cel 

dan.« … »Ampak tudi to vse stane – semena, voda, vzdrževanje. Vrt nama pomaga predvsem psihično, ker veva, 

kam se bova dala, da sva na zraku, zjutraj skuhava kavico in potem greva počasi na vrt. Poleti sva največ tam.« 

(Zuhra, 59 let, upokojenka) 

»Vrt ima 210 m2. Plačujeva na leto 50 centov na m2. Dosti ugodno nama je ta gospod to dal. Gor je ena mala 

baraka, malo sence je poleti, malo trte je gor. Vrt najemava. Imava solato, krompir…tako…« … »Sosedov imaš 

tudi tam veliko, se družimo, hecamo. Res je življenje tam, ubiješ monotonijo. To je naš klub upokojencev tako 

rekoč.« (Adis, 58 let, invalid 3. kategorije, nadomestilo za invalidnost od ZPIZ) 

»Sicer se tukaj v bloku kar družimo. Na vrtu si pomagamo. Ta moja prijateljica ima vrt, ona je glavna, jaz vrta 

nimam, dam pa njej občasno kaj posadit. Tukaj imajo lahko vrt samo staroselci, ker je to rudniška zemlja in jo 

tako tudi obravnavajo. V bloku so posamezniki, ki se zagrebejo za določen kos zemlje. Nič ne plačujejo 

najemnine. Ampak v bistvu ne rabiš veliko, se da veliko pridelat tudi na majhnem kosu zemlje.«  … »Potem 

nabiram regrat in kar se najde na polju in v gozdu, zelišča tudi sama nabiram za čaje, koprive, gobe, sicer jih 

letos ni bilo, s prijateljem loviva ribe, sicer jih jaz ne morem ubiti, vseeno je to živo bitje, jabolka naberem…tako, 

ko greva na sprehode.« (Neža , 65 let, upokojenka) 

»Jaz sem takoj, ko sem videla, da bom imela tako nizko pokojnino, vzela v najem vrt. Zanj nič ne plačujem, ker 

pri teh kmetih jemljem mleko. Jaz si pridelam čez leto vse, kar potrebujem za zimo, sicer mesa itak ne jem preveč, 
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potem pa v naravi veliko naberem. Letos sem nabrala zelo veliko sadja, sem naredila krasne džeme za zimo, 

vložila koprivo. V trgovino grem res samo po nujne stvari. Tudi moko jemljem pri kmetih, sama delam kruh. Vse 

si sama delam. Problem bo, ko ne bom zmogla več okoli hodit.« (Suada , 67 let, upokojenka) 

»Imeli smo včasih tudi vrt, zdaj pa ga nimamo, ampak vrt moraš imeti pri roki, ne da se moraš potem nekam 

vozit, gre spet bencin. Tudi vrt ni zastonj.« (Maja, 58 let, upokojenka) 

»Vrta pa nimam, sicer so tukaj včasih vrtovi bili, zdaj pa jih ni; so atriji oz. zelenice.« (Jože, 69 let, upokojenec) 

 

Uporaba neformalnih omrežij (pri tem mislimo predvsem na pomoč partnerja, sorodnikov, prijateljev in 

sosedov) se je izkazala za manj pomembno preživetveno strategijo. Uporaba in uspešnost te strategije je 

odvisna od velikosti in »kakovosti« omrežja in tudi od same pripravljenosti intervjuvancev, da jo uporabijo. Pri 

tem je zaznati, da nemalo intervjuvancev izpostavlja, da se najraje zanašajo nase, da je njihovo neformalno 

omrežje pomoči precej majhno in da se v njem ne nahajajo posamezniki, ki bi jim lahko pomagali. Še bolj je 

pomenljivo to, da zelo neradi prosijo za pomoč in želijo biti čim bolj samozadostni. Če jim le uspe, za pomoč, še 

posebej, če je le ta finančna, sploh ne prosijo in najprej izkoristijo vse druge možnosti.  

»Slabo je to danes, taki so časi. Na pomoč bi nama lahko prišli edinole hčerki, če bi se dalo pomagat, vsaj mislim, 

da bi. Za enkrat se trudiva, da ne rabiva pomoči.« (Zuhra, 59 let, upokojenka) 

»V bloku pa ni tega. Pred leti je pa bilo drugače. Ljudje so zdaj v službi ali pa starejši pazijo vnučke, imajo svoje 

obveznosti. Prej smo se veliko družili tudi z ljudmi iz službe, kjer smo tudi bili kot neka družina. Veliko nas je 

potem živelo tudi v tem naselju, smo se družili in v službi in potem doma. Tudi po telefonu se ne slišimo več. 

Meni je zelo žal za to. Vse se je porazgubilo. Zdaj pa edino otroci še pridejo na obisk, ti greš tja, in to je to.« … 

»Ja, (op.a.: na vrtu) menjamo med sabo zelenjavo, ki jo pridelamo. In tudi semena. Mi smo tam kot ena taka 

družina. Drug drugemu zelo pomagamo. Eno so tudi precej bolj izkušeni vrtičkarji in ti dajo kakšen nasvet (kdaj 

se kaj sadi, katera zelenjava gre skupaj ipd.).« (Adis, 58 let, invalid 3. kategorije, nadomestilo za invalidnost od 

ZPIZ) 

»Če bi potreboval denar, da bi si ga res moral sposodit, bi se obrnil na sina ali pa na hčerko in ne na pr ijatelje. 

Vseeno pa bi najprej poskusil vse, da si ne bi bilo potrebno pri njima sposodit denarja. Vzel bi npr. kredit, v kolikor 

mi ga ne bi zavrnili zaradi starosti. Pa tudi zaradi tega imam ta rezervni sklad. Sicer sem pa že od samega začetka 

navajen, da gospodarim s tem, kar imam. Nimam navade, da bi si sposojal denar.« … »Drugače pa se tudi tukaj 

v bloku družimo. Jaz sem bil pobudnik tega, da začnemo skupaj urejat okolico in na ta način smo se začeli družiti. 

Ta stari ljudje tukaj (op.a. živi v bloku z namenskimi stanovanji) to rabijo. Moraš pa vedet, kako pristopit, ker v 

vsaki skupini so kakšni negativci, ki samo jamrajo (še posebej med starejšimi), ampak jaz jim nisem dovolil. In 

sedaj se dobro razumemo.« (Jože, 69 let, upokojenec)  

»Sicer se tukaj v bloku kar družimo. Če bi potrebovala denar, bi lahko rekla hčerki ali pa sinu. Bivši mož in ta moj 

prijatelj. On mi največ pomaga, mi pa vzame tudi nekaj svobode, nekaj mojih dragocenih ur  jaz grem npr. zelo 

rada v našo lokalno knjižnico in tam se srečujemo, se pogovarjamo, so kakšne prireditve. Saj hčerka pa sin mi 

kdaj finančno pomagata, ampak nočem ju preveč obremenjevat, jaz jih redno obiskujem, če le lahko, ampak, če 

nimam denarja npr. ne morem priti niti do Ljubljane (op. a.: tam živi hčerka), niti do Kopra (op. a.: tam živi sin). 

Kadar so kakšni prazniki ali pa rojstni dnevi, nobenega ne zamudim, če bi bilo ne vem kaj, ne bi nobenega 

zamudila. Meni so vnuki zelo pomembni, raje si od svojih ust utrgam, da jih lahko razveselim, kot pa, da jim ne 

bi nič dala. Čeprav oni so veseli tudi, če se samo srečamo, ali pa da pridejo k meni na kremšnite.« (Neža , 65 let, 

upokojenka) 

»Nimam prijateljev, kdo ti bo pa danes v Sloveniji pomagal, živim v bloku, tu si nihče ne pomaga. Pa še 

južnjakinja sem. Zdaj je še slabše, ko te begunci prihajajo. Vsi so samo za sebe.« (Suada , 67 let, upokojenka) 
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»Če bi mi res zmanjkalo, bi se najprej obrnila na očetovo mamo, na nobenega drugega se ne bi mogla. Mogoče 

tudi na mojega šefa, so mi tudi šli že na roko. Ampak, kaj češ žicat okoli, ker moraš potem itak vrnit. Sploh si 

noče sposojat, kako pa češ potem to vrnit.« (Maja, 58 let, upokojenka) 

 

V Preglednici 6.6 so strukturirano povzete strategije soočanja z nizkimi dohodki upokojenih intervjuvanih 

oseb. 

 

Preglednica 6.6: Strategije soočanja z nizkimi dohodki (strategije preživetja) upokojencev z nizkimi 

dohodki 

 

ČASOVNA USMERJENOST 

REŠEVANJE TRENUTNIH SITUACIJ 
PREŽIVETJA (dnevno, mesečno) 

USMERJENOST V IZBOLJŠANJE 
SITUACIJE V PRIHODNOSTI 

USMERJENOST 
GLEDE VIROV 
GOSPODINJSTVA 
– NAVZNOTER 
ALI NAVZVEN  

PASIVNE 
STRATEGIJE 
(ekonomiziranje z 
obstoječimi viri) 
 

- Skromnost  
(odrekanje in varčevanje 
pri materialnih stvareh) 

- Načini nakupovanja 
(kombiniranje nakupov v 
različnih trgovinah, 
razprodaje, popusti, 
kuponi, kupovanje 
rabljenih stvari ipd.) 

- Uporaba trajnika pri 
plačevanju položnic. 

- Plačevanje na obroke 
(večji izdatki npr. 
registracija avta) 

- Izredna socialna pomoč 

 

AKTIVNE 
STRATEGIJE (iskanje 
novih virov) 

- Neformalna menjava 
različnih storitev za 
materialne vire 

- Samooskrba (vrt, gozd, 
narava)  

- Humanitarne 
organizacije (zelo redko) 

 

 

UPORABA 
NEFORMALNIH 
OMREŽIJ  
 

- Družina (otroci), vendar 
je to malo uporabljena 
strategija (najraje se 
zanašajo nase, imajo 
majna in nekakovostna 
omrežja pomoči) 

 

 

 

 

e. Izkušnje z institucijami in nevladnimi organizacijami ter odnos do institucij (pričakovanja) 

Izkušnje intervjuvancev z institucijami so deljene. Institucije, ki so jih intervjuvanci najbolj izpostavljali, so bile: 

center za socialno delo, zavod za zaposlovanje, humanitarne organizacije. Pri tem so svojo kritiko nemalokrat 

usmerili v celoten družben sistem, ki naj bi bil po njihovem mnenju odgovoren za nezavidljivo stanje, v 

katerem so se znašli upokojenci, in ki naj bi bil za razliko od prejšnjega sistema precej manj človeški. 

- Delo na črno 
- Delo preko avtorskih pogodb 
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»Na CSD so mi rekli, da imam pravico do izredne socialne pomoči dvakrat na leto, zakaj ne dajo vsaj štirikrat na 

leto? Delavka tam mi je rekla, da bi jaz s to pokojnino v Bosni zelo lepo živela. Sem bila šokirana, solze so mi šle 

na oči. Pred ZUJF-om ni bilo tako, prej se je dalo živeti, Bosanci se niso vračali nazaj v Bosno, zdaj pa se, ker to 

je namen. Jaz takoj vprašam, kakšni so pogoji prejemanja socialne pomoči…ampak to sploh ni pomoč, to je 

hipoteka. To bi bilo treba nujno spremeniti – 128. člen o dedovanju. Sistemsko kradejo denar. Kdor je prejemnik 

socialnih transferjev, se mu usedejo na nepremičnino. Politika. Upokojencem pa takoj vzamejo in vsi so tiho. 

ZUJF je največji zločin nad upokojenci. Demokratični sistem preprečuje, da bi ljudje imeli možnost za samostojno 

delo. Sem hotela tudi ustanoviti Združenje oškodovanih upokojencev. (Suada , 67 let, upokojenka) 

Zgornji citat ponazarja razočaranost nekaterih upokojencev nad obstoječim družbenim sistemom, razkriva pa 

tudi nezadovoljstvo nad samo obravnavo na centru za socialno delo.  

»Moje izkušnje s CSD so zelo slabe. Nikakve« … »Jaz sem šla enkrat na CSD po izredno socialno pomoč, takrat 

sva bila res, ampak res v stiski, meni je poteklo denarno nadomestilo na zavodu, on je izgubil službo. Jim rečem, 

kako naj zdaj živim? Prinesem vse papirje, kup papirjev. Me je vprašala, če imamo avto in kakšen je, koliko je 

star? Sem rekla: trideset let tukaj plačujem davke in vesela sem, da jih lahko plačujem, in zdaj, ko potrebujem 

pomoč za mesec, dva…samo za položnice, mi vi pravite, da naj prodam avto? A boste kasneje rekli še naj prodam 

stanovanje? In potem sem pograbila papirje in sem šla. To me je res razočaralo do amena. Mene je prav zrukalo 

to.« (Zuhra, 59 let, upokojenka) 

»Ko sem bil na CSD, vse papirje sem nesel tja, velik šop. Vprašala me je, če imam fotokopijo prometne s sabo. 

Češ, da vidi, če imam avto, da naj ga prodam in da naj iz tega denarja plačam položnice.« (Adis, 58 let, invalid 

3. kategorije, nadomestilo za invalidnost od ZPIZ)  

Po drugi strani so nekateri intervjuvanci z delom CSD relativno zadovoljni, saj jim omogoči prebroditev 

določenih obdobij, ko sami ne bi zmogli. Ti ga dojemajo precej bolj instrumentalno:  

»Je bilo že tako hudo, da sem šla tudi na socialno po izredno socialno pomoč, letos sem šla trikrat. In so mi 

plačali elektriko in stanarino, te osnovne položnice. Zdaj mi pa nisi več niso dali, ker sem dobila neko odškodnino 

(zaradi avtomobilske nesreče) in sem imela ta denar na računu. Sem pa zdaj dobila odobreno subvencioniranje 

najemnine in imamo zdaj 70 evrov na mesec.« … »Center je pa tako. Dobiš kar ti pripada, pa še za to moraš 

prinest goro papirjev, potrdil. Moraš bit pa res revež, revež, da ti kaj dajo. Eni pa govorijo, da eni vse dobijo, npr. 

Romi, kakšen, ki bi pa res moral, pa ne. Najbrž gledajo za vse enako?« (Maja, 58 let, upokojenka) 

 

Podobno je z zavodom za zaposlovanje. Nekateri intervjuvanci so z njim izrazito nezadovoljni, razumejo ga 

kot del širšega družbenega sistema, ki mu manjka solidarnosti in je prekomerno tekmovalno naravnan:  

»Kar se tiče zavoda za zaposlovanje, nobenih dobrih izkušenj nimam z njim. Nič ne pomagajo. Kaj pa naj 

pomagajo, da grem čez 5 mesecev spet v službo? Te napotitve sploh ne delujejo, še posebej, če si invalid. Invalida 

ne bo vzel nihče. Glavno je, da so oni tam plačani. Meni izobraževanje nič ne pomagala, jaz to že vse vem. Vsi 

iščejo zdrave ljudi.« … »Toliko časa sem delal v tej Sloveniji, zdaj imam državljanstvo, prej sem bil tujec. Celo 

delovno dobo. Plačeval sem vse davke, zdaj pa, kaj imam? Vse institucije te samo pošiljajo naprej, noben ti ne 

pomaga, svetuje, kje pa.« (Adis, 58 let, invalid 3. kategorije, nadomestilo za invalidnost od ZPIZ)  

Po drugi strani pa v njem oz. v programih zaposlovanja, ki jih izvaja, vidijo priložnost za povečanje mesečnega 

dohodka, nekatere ukrepe ocenjujejo kot zelo koristne.  

»Zdaj pa čakamo, če bodo kakšne subvencije na zavodu, da bi moj bivši šef mogoče mojega moža zaposlil (op.a.: 

je brezposeln, prav tako hčerka, ki živi z njima). Navidezno. Da mu tečejo leta, če bo potem sploh kdaj tisto 

penzijo dočakal. Čaramo nekaj, drugače ne gre. Upamo, da kdaj kej z neba dol pade.« (Maja, 58 let, upokojenka) 

Nekaterim pa je zavod v preteklosti omogočil, da so nadgradili svoje kompetence, kar jim je omogočilo 

hitrejšo ponovno zaposlitev. 
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»Ko sem bila brezposelna, sem se udeleževala vseh teh njihovih seminarjev, tečaje za iskalce zaposlitve in se mi 

je zdelo v redu. Takrat sem se tudi prvič srečala z računalnikom.« (Neža , 65 let, upokojenka) 

»Z zavodom imam ok izkušnje, pač si vzel tisto, kar so ti ponudili. Saj, a ti oni kakšno službo ponudijo? Oni ti bolj 

ponudijo, da se greš kam izobraževat, da glih doma ne čepiš, da si mal vključen.« (Maja, 58 let, upokojenka) 

»Veliko stikov s temi institucijami nisem imel. Ko sem prišel v Ljubljano sem šel enkrat na testiranje na Zavod za 

zaposlovanje. Iskal sem honorarno delo in je bilo testiranja sposobnosti zastonj. Sem dobil dobre rezultate, ni 

bil problem. To je bilo pozitivno.« (Jože, 69 let, upokojenec)  

 

Upokojeni intervjuvanci se neradi in zelo poredko zatekajo k humanitarnim organizacijam. Nekateri vidijo 

njihovo vlogo izrazito negativno, razumejo jih kot del problema in ne kot del rešitve.  

»Drugače pa so vse te nevladne organizacije ZDUS, Karitas, Rdeči križ, Filantropija eni in isti. Nič ne naredijo za 

ljudi in samo podpirajo ta lopovski sistem. Ampak jaz bi samo rada prišla do kakšnega dela, jaz ne rabim nobene 

miloščine, to je ponižanje, to je uničevanje človeškega dostojanstva.« (Suada , 67 let, upokojenka) 

Kljub temu pa so se k njim v preteklosti že zatekli ali pa bi se bili na njih pripravljeni obrniti, če bi se jim položaj 

še poslabšal. 

»Sem šla tudi do humanitarnih organizacij, ko mi je bilo najhuje. Sem pa tudi sama vse stare stvari stalno nosila 

na Rdeči križ, ker se mi je ob vseh teh selitvah vedno kaj nabralo. Pa tudi brezdomcem sem kar direkt nesla.« 

(Neža , 65 let, upokojenka) 

 »Če bi imel manj dohodka, bi se obrnil tudi na humanitarne organizacije, mi ne bi bilo nerodno. Ko sem se s 

podeželja preselil v Ljubljano, sem se že obračal tako na Karitas kot tudi na Rdeči križ, potem sem nekako 

prebrodil to težko obdobje – takrat sem imel veliko stroškov s selitvijo, nisem imel nobenih drugih dohodkov 

poleg pokojnine. Tudi zato sem se odločil, da potrebujem dodatne dohodke. Brez teh dodatnih prihodkov pa si 

ne bi mogel privoščit interneta, televizije, revijo Vzajemnost ipd. Vse te zadeve, ki niso nujno potrebne, bi moral 

črtat.« (Jože, 69 let, upokojenec)  

»Če bi bil naš položaj še slabši, bi se obrnili tudi na humanitarne organizacije; moral bi človek nekak živeti, samo 

vprašanje je, če bi kej dobili…še posebej kot je zdaj omejeno.« (Zuhra, 59 let, upokojenka) 

 

 

f. Ključne ugotovitve analize za skupino upokojencev z nizkimi dohodki 

Pri skupini intervjuvanih upokojencev z nizkimi dohodki gre za precej heterogeno skupino. Razlikujejo se 

glede na starost (sicer so vsi relativno mladi, od njihove upokojitve ni minilo veliko časa), višino pokojnine, 

stanovanjski položaj, izobrazbo, življenjske poteke itd. Ne glede na to, lahko izpostavimo nekatere skupne 

determinante njihovega življenja, ki niso le posledica dejstva, da so upokojeni, ampak predvsem tega, da 

morajo shajati z nizkim mesečnim razpoložljivim dohodkom. Iz tega izhajajo njihove subjektivne zaznave 

lastnega položaja, posledice, ki jih ta položaj ima na različne vidike njihovih življenj, strategije soočanja z 

nizkimi dohodki in tudi odnos do nekaterih institucij in nevladnih organizacij.  

Na splošno lahko sklenemo, da intervjuvanci zelo težko shajajo z dohodki, ki jih imajo. Vsi imajo 

podpovprečne pokojnine. Na to se veže občutek razočaranosti, saj so skoraj vsi pričakovali, da bodo imeli 

višjo pokojnino, česar pa ne povezujejo z lastno krivdo, ampak praviloma krivijo državo, njene ukrepe in na 

splošno sistem, ki naj bi bil vedno manj solidaren in vedno manj pravičen. Zaskrbljujoča je ugotovitev, da vsi 
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navajajo, da je s takšnim razpoložljivim dohodkom nemogoče preživeti. To ima za posledico stres, slabše 

medsebojne odnose in splošno odrekanje, ki se kaže na praktično vseh področjih.  

Zadnja značilnost vsakdanjega življenja intervjuvancev je skupen okvir znotraj katerega je omejeno in na 

podlagi katerega je določeno njihovo delovanje, njihove vsakodnevne aktivnosti in preživetvene strategije, ki 

jih oblikujejo. Analiza intervjujev je pokazala, da kot preživetvene strategije najpogosteje uporabljajo: 

1. skromnost (odrekanje in varčevanje pri materialnih stvareh),  

2. načine kupovanja (na razprodajah, kupovanje rabljenih stvari ipd.), prioritetno plačevanje nekaterih 

»nujni« položnic in odlaganje plačil drugih, 

3. trg delovne sile (delo na črno in delu preko avtorskih pogodb),  

4. samooskrbo, 

5. neformalna omrežja. 

 

Identificirane preživetvene strategije so v največji meri usmerjene v reševanje trenutnih (dnevnih, mesečnih) 

situacij preživetja in ne v prihodnost. To je sicer razumljivo glede na njihovo starost, pa tudi glede na status 

(so upokojeni) in razpoložljivi ekonomski in socialni kapital (založenost z njima je nizka). Kljub temu pa so 

nekatere preživetvene strategije deloma tudi usmerjene v prihodnost, še posebej tiste, ki so povezane s 

trgom delovne sile. Praktično vsi intervjuvanci so z njim na tak ali drugačen način še vedno povezani, naj si 

bo to preko dela na črno (na ta način delajo ali pa si vsaj želijo delati) ali dela preko avtorskih pogodb. Z 

aktivnostmi v sistemu pridobitnega dela si želijo zagotoviti delo tudi v prihodnosti, saj je to, kot navajajo sami, 

ključno za njihovo preživetje. Da je delovna aktivnost usmerjena ne samo v reševanje trenutnih finančnih 

stisk, ampak tudi v prihodnost, dokazuje tudi strah, ki ga imajo intervjuvanci pred tem, da v prihodnosti svojih 

pokojnin ne bi zmogli več dopolniti z dohodki iz plačanega dela.    

Sicer pa lahko pri tej skupini intervjuvancev govorimo o mešanem naboru aktivnih in pasivnih preživetvenih 

strategij. Pri aktivnih prevladuje usmerjenost v plačano delo, pri pasivnih pa splošni vzorci skromnosti v 

vedenju in aktivnostih intervjuvancev.  Zdi se, da število in tudi sama pestrost uporabe kombinacij pasivnih 

in aktivnih preživetvenih strategij (ali pa želja po uporabi ) narašča z negativno subjektivno oceno zaznave 

materialnega položaja, po drugi strani pa je omejena s priložnostmi v okolju, v katerem intervjuvanci živijo, 

in njihovo sposobnostjo, da si omejene materialne vire zagotovijo.  
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6.4 Nekaj zaključnih ugotovitev  

 

Čeprav se opazovane skupine (posamezniki in gospodinjstva, katerih glavni vir dohodka so socialni transferji, 

delovno aktivne osebe, ki opravljajo negotova in slabo plačana dela, ter upokojenci z nizkimi pokojninami) 

med seboj razlikujejo glede na aktivnostni položaj oz. razmerje do trga dela in tudi glede na življenjski cikel, 

znotraj vsake skupine pa je socialni položaj intervjuvanih oseb odvisen tudi od njihove družinske situacije oz. 

strukture gospodinjstva, stanovanjske situacije, zdravja, števila odvisnih otrok ipd., so se skozi analizo 

intervjujev zarisale številne skupne značilnosti življenja z nizkimi dohodki in v relativnem pomanjkanju. V 

nadaljevanju povzemamo nekatere: 

- Pri vseh treh opazovanih skupinah je pogosta povezava slabe socialne situacije in slabega zdravja. 

Slabo zdravje, bolezni, poškodbe ipd. in posledično nezmožnost za delo lahko predstavljajo sprožilec 

poslabšanja socialne situacije, prav tako pa stresi in napetosti, neustrezna prehrana in drugi dejavniki, 

povezani z življenjem z nizkimi dohodki, vplivajo na poslabševanje zdravstvenega stanja in na razvoj 

kroničnih bolezni. 

- Vse opazovane skupine kot jasno hierarhijo pri vsakodnevnem ekonomiziranju z zelo omejenimi 

dohodki navajajo plačilo najnujnejših položnic, nakup hrane (včasih v obratnem vrstnem redu), nato 

pa potrebe otrok (če jih imajo). Pri intervjuvancih, ki živijo v gospodinjstvih z vzdrževanimi otroki, je 

jasno izraženo odrekanje zadovoljevanja lastnih potreb in želja na račun tega, da otroci ne čutijo 

večjega pomanjkanja (potrebe otrok imajo prednost pred potrebami odraslih). Usmerjenost na 

otroke (otrokocentričnost) se izrazito pokaže tako pri zadovoljevanju osnovnih potreb otrok (oz. 

preprečevanju tega, da bi se otroci počutili prikrajšani) kot pri omogočanju otrokom, da se 

udeležujejo prostočasnih aktivnosti in počitnic (v okviru možnosti in priložnosti) ter pri podpori 

otrokom pri šolanju. Tudi nekateri od intervjuvanih upokojencev povedo, da so se pripravljeni 

odrekati, da lahko kakšno malenkost podarijo vnukom. Praktično vsi intervjuvanci, ki imajo (odvisne) 

otroke, so glede prihodnosti svojih otrok relativno optimistični in se jim reprodukcija revščine (v 

smislu, da je verjetno, da bi tudi njihovi otroci v odraslosti živeli v pomanjkanju) ne zdi zelo verjetna.  

- Skupna značilnost velike večine intervjuvanih oseb (ne glede na skupino) je skromnost. Nekateri to 

sami vidijo kot nujnost zavestnega odrekanja glede na trenutno dohodkovno situacijo, pri nekaterih 

je to že način življenja (ker so zaradi okoliščin skromno živeli že tudi v preteklosti), nekateri pa svojo 

skromnost celo izpostavljajo kot vrlino (zmožnost živeti z majhnimi finančnimi viri, nezahtevnost). 

Skromnost in zmožnost živeti z nizkimi finančnimi viri je očitno pri posameznikih, ki živijo z nizkimi 

dohodki, že precej ponotranjena, hkrati pa tudi implicitno pričakovana s strani družbenega okolja ter 

javnih institucij in tudi nevladnih (oz. humanitarnih) organizacij, ki nudijo pomoč.  

- Skupen večini intervjuvanih oseb je tudi občutek razočaranja in krivic, zaradi sedanje slabe socialne 

situacije in preteklih življenjskih dogodkov (pogosto povezanih z delovnimi situacijami in slabimi 

izkušnjami ter odnosom delodajalcev), pogosto tudi nesprejetosti oz. nerazumevanja v okolju. 

Intervjuvani upokojenci z nizkimi pokojninami izražajo občutek prevaranosti in krivice, saj so 

prepričani, da so si s svojim preteklim delom zaslužili višjo pokojnino. Intervjuvane brezposelne 

(neaktivne) osebe se pogosto počutijo nekoristne in nemočne, želijo si zaposlitve, vendar navajajo 

vrsto omejitev zaradi zdravja. Intervjuvani prekarni delavci se pogosto počutijo prikrajšane, ker so 

kljub trudu in aktivnostim v formalni ekonomiji (še posebej to velja za samozaposlene, ki praviloma 

delajo več kot osem-urni delavnik) v negotovih situacijah in denarnih stiskah; primerjajo se z 

'neaktivnimi' prejemniki denarnih socialnih pomoči in drugih 'socialnih ugodnosti' (vendar se jim, na 

drugi strani, zaradi 'ponosa' pogosto celo odrečejo) in so kritični do politike zaposlovanja in socialne 

politike. Pri prekarnih zaposlenih je izrazito poudarjena osebna iniciativnost, zanašanje na samega 

sebe in odgovornost za svojo situacijo, vključno z reševanjem (odpravljanjem) težav, ki so nastale 
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zaradi odločitev v preteklosti (dolgovi, propadli s.p…). V tem kontekstu so prekarni zaposleni glede 

lastne prihodnosti večinoma optimistični, kar za intervjuvance iz drugih dveh skupin ne velja. 

Intervjuvanci, katerih glavni vir dohodkov so socialni transferji, so kljub pogosto pesimističnemu 

odnosu do lastne prihodnosti (možnosti zaposlitve in/ali izboljšanja finančne situacije), praviloma bolj 

optimistični glede prihodnosti svojih otrok. 

- Intervjuvane osebe iz skupine, ki ji glavni vir dohodka predstavljajo socialni transferji, pa tudi 

intervjuvani upokojenci z nizkimi pokojninami praviloma dobro poznajo možnosti uveljavljanja DSP 

in IDSP ter različnih subvencij. Intervjuvani upokojenci z nizkimi pokojninami poznajo tudi možnost 

varstvenega dodatka, vendar se za njegovo uveljavljanje ne odločajo, ker želijo zavarovati svoje 

nepremičnine (stanovanja). Zdi se, da bi se upokojenci za uveljavljanje varstvenega dodatka 

potencialno odločili le v skrajni sili, prej pa raje uporabljajo druge možnosti aktiviranja dodatnih virov 

(samooskrba, delo na črno, izmenjava dobrin in storitev) in tudi pomoč humanitarnih in nevladnih 

organizacij (hrana, oblačila). Predvsem osebe in družine, ki se prevladujoče preživljajo s socialnimi 

transferji, se precej pogosto obračajo po pomoč na humanitarne in nevladne organizacije (pomoč v 

hrani, oblačila, občasna pomoč pri plačilu položnic, letovanja otrok, projekt botrstvo za otroke, ipd.). 

Ustvarja se vtis, da so socialni transferji za njih postali minimalna osnova, ki jo dopolnjujejo 

(kombinirajo) s pomočjo nevladnih in humanitarnih organizacij, da si zagotovijo osnoven življenjski 

standard. Tudi upokojenci z nizkimi pokojninami se obračajo po pomoč k nevladnim in humanitarnim 

organizacijam, vendar v manjši meri kot prva skupina. Še najmanj se na humanitarne organizacije 

obračajo prekarni delavci (čeprav po poročanju nevladnih organizacij dejansko med prejemniki 

njihove pomoči narašča število in delež prekarno zaposlenih in njihovih družin).48 Predvsem pa iz 

informacij, pridobljenih iz intervjujev z osebami, ki opravljajo slabo plačana in negotova dela 

(prekarni delavci), lahko sklepamo na njihovo slabo poznavanje socialnih pravic in možnosti (npr. 

prepričanje, da zato, ker niso brezposelni, niso upravičeni do DSP ali IDSP, čeprav imajo sicer trenutno 

zelo nizke dohodke). 

Uvodoma smo strategije soočanja z nizkimi dohodki (strategije preživetja) za potrebe analize razdelili po 

dveh dimenzijah, in sicer glede na časovno usmerjenost (v reševanje trenutnih situacij preživetja ali v 

izboljšanje položaja v prihodnosti) ter glede na usmerjenost na vire (obstoječe znotraj gospodinjstva – 

pasivne strategije; iskanje novih virov – aktivne strategije; in pomoč neformalnih omrežij). V analizi se je 

izkazalo, da nekatere strategije lahko uvrstimo v več kot eno kategorijo. Tako, na primer, delo na črno 

lahko uvrstimo med aktivne strategije, ki so usmerjene v reševanje trenutnih situacij preživetja, hkrati pa 

je tudi usmerjeno v izboljšanje situacije v prihodnosti (kot je razvidno iz citatov, v katerih intervjuvani 

prekarni delavci povedo, da so najprej določeno delo opravljali na črno, kasneje pa so se na istem 

področju ali pri istem delodajalcu samozaposlili oz. zaposlili tudi formalno). Podobno velja tudi za delo 

preko avtorske pogodbe (aktivna strategija usmerjena tako v reševanje trenutne situacije preživetja kot 

potencialno v izboljšanje situacije v prihodnosti). Iskanje pomoči pri nevladnih in humanitarnih 

organizacijah bi lahko umestili tako med pasivne kot med aktivne strategije (v obeh primerih usmerjene 

v reševanje trenutnih situacij preživetja), vendar se zdi, da pri njih vendarle prevladujejo aktivni elementi 

(vzpostavitev kontakta, predstavitev problema, dogovor okoli pomoči, itd.). 

Za vse tri opazovane skupine lahko ugotovimo, da imajo največ in najbolj razdelane strategije, ki so 

časovno vezane na reševanje trenutnih situacij preživetja, manj pa so intervjuvanci navajali strategije, ki 

so usmerjene v izboljšanje njihove situacije v prihodnosti. Kot najbolj univerzalne se kažejo pasivne 

strategije, usmerjene na reševanje trenutnih situacij preživetja: skromnost (odrekanje in varčevanje pri 

življenjsko nenujnih izdatkih), izdelani načini nakupovanja (kombiniranje nakupov v različnih trgovinah, 

popusti, kuponi, akcije oz. razprodaje…), občasno odlaganje plačil položnic, plačevanje večjih izdatkov na 

                                                           
48 Glej poglavje 5 tega poročila. 
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obroke in tudi občasno zaprošanje za izredno denarno socialno pomoč. Edina pasivna strategija, 

usmerjena v izboljšanje situacije gospodinjstva v prihodnosti, ki smo jo lahko identificirali, je vezana na 

stanovanjsko področje, in sicer preselitev v manjše ali starejše stanovanje z namenom zniževanja 

mesečnih stanovanjskih stroškov. 

Pri vseh treh opazovanih skupinah (presenetljivo tudi pri intervjuvanih upokojencih z nizkimi dohodki) 

lahko identificiramo precej aktivnih strategij, ki so vezane na (a) samooskrbo (vrt, gozd, narava, domača 

izdelava čistil in higienskih pripomočkov, šivanje oblačil…) in izmenjavo izdelkov, pridelkov in storitev, (b) 

aktivno obračanje na nevladne organizacije in humanitarne organizacije s prošnjami za pomoč (hrana, 

obleka, občasno plačevanje položnic, letovanja otrok, šolske potrebščine…), in seveda na (c) trg dela, tako 

formalni (dodatno delo po avtorski pogodbi, povečana intenzivnost in ekstenzivnost dela pri s.p., ipd.) 

kot neformalni (delo na črno). Medtem ko pri upokojencih z nizkimi dohodki nismo identificirali aktivnih 

strategij, usmerjenih v prihodnost, jih imata skupini v delovno aktivni starosti (brezposelni na transferjih 

in prekarni delavci) več in vse so praviloma vezane na izboljšanje položaja na trgu dela oz. na možnost 

pridobitve (boljše) zaposlitve (vlaganje v lastne kompetence, znanje, izobrazbo), opazno je tudi vlaganje 

v izobraževanje otrok. 

Uporaba pomoči neformalnih omrežij je odvisna od velikosti in moči (intenzivnosti povezave) socialne 

mreže posameznika. Večina intervjuvanih oseb ima presenetljivo majhna in šibka socialna omrežja, 

sestavljajo pa jih predvsem ožji sorodniki (starši, otroci) in redkeje prijatelji. Veliko jih navaja, da se lahko 

zanesejo predvsem nase in na svoje partnerje, delno še na pomoč staršev (ki pa so pogosto tudi sami v 

slabem materialnem položaju). Starši finančno pomagajo v nekaj primerih relativno mlajših oseb iz 

skupine prekarnih delavcev. Neformalna omrežja so šibka predvsem pri skupini intervjuvancev, katerih 

glavni vir dohodka so socialni transferji, pa tudi pri upokojencih z nizkimi dohodki; nekoliko močnejša so 

pri prekarnih delavcih, predvsem pri samozaposlenih.  

Vse strategije, ki so jih navajali intervjuvanci iz opazovanih treh skupin grafično prikazujemo v shemi na 

naslednji strani. Strategije, ki v intervjujih z osebami iz posamezne skupine niso bile omenjene, v shemi 

pri tej skupini niso zapisane – to ne pomeni nujno, da strategije dejansko niso prisotne, pomeni le, da jih 

intervjuvanci niso omenjali. 

Analiza opravljenih intervjujev kaže, da posamezniki in družine iz opazovanih skupin niso pasivni, ampak 

uporabljajo številne strategije za soočanje z nizkimi dohodki. Praktično vsi hkrati uporabljajo v sedanjost 

usmerjene pasivne strategije ekonomiziranja z razpoložljivimi viri in tudi v sedanjost usmerjene aktivne 

strategije pridobivanja dodatnih virov, od samooskrbe, (občasnega) obračanja po pomoč na nevladne in 

humanitarne organizacije, do dela na črno. To je značilno za vse skupine, tudi za osebe, ki živijo v 

gospodinjstvih, katerih prevladujoči dohodek predstavljajo socialni transferji, in tudi za upokojence z 

nizkimi pokojninami. Glede na pogosto izražena občutja pesimizma, krivic in tudi vdanosti v usodo, se zdi, 

da bi se morale politike in ukrepi, ki naslavljajo skupine, ki živijo z nizkimi dohodki, oblikovati predvsem 

na način pozitivnih ukrepov (nudenja spodbud in možnosti), saj pogojevanje pri policy ukrepih prinaša 

odpor in se ljudje pogosto posamezni pravici raje odpovedo kot pa se prilagodijo. Predvsem pri skupini 

brezposelnih in neaktivnih oseb, ki živijo v gospodinjstvih, katerih prevladujoči vir dohodka so socialni 

transferji, je videti, da razen prejemanja socialnih transferjev in obveznosti javljanja nimajo kaj dosti 

pomoči od javnih institucij (CSD, ZRSZ). Nujno bi bilo tako na CSD kot na uradih za delo vpeljati več 

aktivnih pristopov in strokovnega dela z ljudmi, ki so dolgotrajno odvisni od socialnih transferjev, hkrati 

pa jim tudi nuditi več možnosti vključitev v razne programe.  

  



126 

 

 

 



127 

 

7 Ključne ugotovitve in priporočila 

 

Tokratno poročilo o Socialnem položaju v Sloveniji je drugo po vrsti, zajema pa leti 2014 in 2015. Poleg 

pregleda okoliščin, ki vplivajo na socialni položaj ljudi oz. na spreminjanje njihovega socialnega položaja, 

vsebuje poročilo tudi pregled različnih vidikov socialnega položaja in sprememb le tega z vidika statističnih 

podatkov o življenjski ravni, podatkov o prejemnikih in upravičencih do pravic iz javnih sredstev (odvisnih od 

materialnega položaja posameznikov in družin) in ugotovitve fokusne skupine z nevladnimi in humanitarnimi 

organizacijami ter predstavniki CSD. Poudarek letošnjega poročila (obsežno fokusno poglavje) je na 

strategijah soočanja posameznikov in družin z nizkimi dohodki oz. na strategijah preživetja. Fokusno poglavje 

temelji na analizi intervjujev oseb iz treh opazovanih skupin, in sicer (brezposelne) osebe, pri katerih 

prevladujoči vir dohodka v gospodinjstvu predstavljajo socialni transferji, osebe, ki imajo negotove in/ali 

slabo plačane zaposlitve, ter upokojenci z nizkimi pokojninami. 

Po več let trajajočem obdobju gospodarske krize, je v letu 2014 slovensko gospodarstvo začelo okrevati. Rast 

bruto domačega proizvoda (v nadaljevanju BDP) v letu 2014 je bila 2,6 odstotna, kar je prvič od začetka krize 

višja gospodarska rast kot v povprečju EU (UMAR 2015a). Tudi v letu 2015 so se sorazmerno ugodne 

makroekonomske razmere nadaljevale. Zaradi izboljšanja splošne gospodarske klime in razmer na trgu dela 

je v letu 2015 rastlo zaupanje potrošnikov; krepile so se tako investicije kot zasebna potrošnja. Dodaten zagon 

rasti BDP tako v letu 2014 kot v letu 2015 so dale tudi javne investicije v infrastrukturne projekte, 

sofinancirane s strani strukturnih skladov EU (EC 2015). Za leto 2015 UMAR napoveduje porast BDP za 2,7 % 

(EK pa porast za 2,6 % - EC 2015). Ugodne so tudi napovedi za naslednji leti – UMAR (2015b) za leti 2016 in 

2017 napoveduje gospodarsko rast v višini 2,3 % (vsako leto).  

Gospodarsko okrevanje se je ugodno odrazilo tudi na rasti zaposlenosti in zmanjševanju števila brezposelnih, 

kar ima učinke tudi na splošno zajezitev nadaljnjega poslabšanja materialnega položaja prebivalstva. V letu 

2014 se je število delovno aktivnih prvič od začetka krize povečalo (čeprav je še vedno nižje kot je bilo leta 

2008: takrat je bila stopnja delovne aktivnosti za starostno skupino 15-64 let 68,3 %, v letu 2014 pa je bila 

64,5 %). Potem ko se je v letu 2014 zaposlenost povečala za 0,6 %, UMAR za leto 2015 napoveduje 1,5 % rast 

zaposlenosti, za leto 2016 1,1 % in za leto 2017 za 0,9 % (UMAR 2015b). Upočasnitev rasti zaposlenosti v 

prihodnjih letih bo že odražala demografska gibanja, saj se bo pospešilo zmanjševanje števila delovno 

sposobnega prebivalstva zaradi hitrejšega povečevanja števila starejših prebivalcev in manjših generacij 

mladih, ki bodo vstopale na trg dela.  

V letu 2014 se je začela zniževati brezposelnost, sicer zelo postopno oz. počasi, a trend zniževanja je jasen od 

pomladi 2014 do konca leta 2015. Povprečna stopnja registrirane brezposelnosti je v letu 2014 sicer ostala 

13,1 % (isto kot leta 2013), v povprečju je bilo leta 2014 120.100 registrirano brezposelnih. V prvih devetih 

mesecih leta 2015 je povprečna stopnja registrirane brezposelnosti že padla na 12,4 %. Upad brezposelnosti 

se odraža tudi v podatkih ankete o delovni sili: potem ko je brezposelnost leta 2013 dosegla najvišjo stopnjo 

kadarkoli v samostojni Sloveniji (10,1 %), je v letu 2014 upadla na 9,7 %, v drugem četrtletju 2015 pa na 9,2 

%. UMAR napoveduje nadaljnje padanje števila brezposelnih; v letu 2015 naj bi število registrirano 

brezposelnih upadlo na povprečno 113.200, v letu 2016 na povprečno 108.600 in letu 2017 na 102.200 

(UMAR 2015b: 7).  

V obdobju krize se je v Sloveniji izrazito povečala dolgotrajna brezposelnost (brezposelnost nad eno leto) – 

stopnja dolgotrajne brezposelnosti (po podatkih ankete o delovni sili) je bila leta 2008 še 1,9 %, leta 2014 pa 

že 5,3 %. Leta 2014 je stopnja dolgotrajne brezposelnosti za 0,2 odstotni točki tudi presegla povprečje EU. Po 

podatkih ankete o delovni sili je bilo v Sloveniji leta 2014 kar 57,1 % brezposelnih oseb brez dela več kot eno 

leto (v celotni EU pa 50,1 %) (UMAR 2015a: 140). UMAR (ibid.) ugotavlja, da se je dolgotrajna brezposelnost 
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v Sloveniji najbolj povečala med moškimi in med mladimi. Stopnja dolgotrajne brezposelnosti mladih se je 

tako početverila in je v drugem četrtletju 2014 znašala kar 8,3 % (ibid.). Tudi po poročanju ZRSZ se število 

dolgotrajno brezposelnih povečuje od leta 2010 in je v prvih treh mesecih leta 2015 doseglo povprečno 

število 61.000. Marca 2015 je bila povprečna brezposelna oseba v evidenci brezposelnih pri ZRSZ prijavljena 

24,3 mesecev (ZRSZ, 2015a: 26). Med dolgotrajno brezposelnimi narašča število oseb, ki so izrazito 

dolgotrajno brezposelne, kar pomeni, da so brezposelne že dve leti in več: zelo dolgotrajno brezposelnih, to 

je brezposelnih več kot dve leti, je bilo konec marca 2015 kar 37.312 oseb, od tega 12.263 brezposelnih tri do 

štiri leta, 8.864 brezposelnih pet do sedem let in 4.681 brezposelnih oseb let ali več (ibid.: 8). Glede na analizo 

ZRSZ o dolgotrajno brezposelnih osebah, so dolgotrajni brezposelnosti najbolj izpostavljeni starejši, nižje 

izobraženi, osebe s poklicno izobrazbo in osebe s poklici za preprosta dela; zavod pa opaža celo naraščanje 

deleža terciarno izobraženih med dolgotrajno brezposelnimi (ibid.). Med zelo dolgotrajno brezposelnimi 

osebami (nad dve leti) je največ takih, ki imajo samo osnovnošolsko izobrazbo ali manj (36,5 %), slaba tretjina 

je invalidov (31,1 %) in skoraj polovica starejših od 50 let (46,8 %). 

Kljub ugodnim gospodarskim gibanjem v letih 2014 in 2015 ter relativno ugodnim gibanjem na trgu dela se 

torej problematika dolgotrajne brezposelnosti zaostruje.  

Med vsemi registrirano brezposelnimi osebami, jih je v letu 2014 prejemalo denarno nadomestilo (DN) v 

povprečju mesečno 22,18 % in denarno socialno pomoč (DSP) v povprečju mesečno 31,83 %, v letu 2015 pa 

jih je prejemalo DN 20,87 % in DSP 35,58 %. Delež prejemnikov DN med registrirano brezposelnimi upada, 

delež prejemnikov DSP pa narašča, kar nakazuje na podaljševanje brezposelnosti in vse slabši socialni položaj 

brezposelnih oseb. Med registriranimi dolgotrajno brezposelnimi osebami (nad 1 leto) je sicer po podatkih 

ZRSZ (2015a: 14) v prvih treh mesecih 2015 prejemalo DN le še 6,8 % dolgotrajno brezposelnih, 45,1 % pa je 

bilo prejemnikov DSP.  

Za oceno pokritosti registrirano brezposelnih z denarnimi prejemki moramo poleg DN in DSP upoštevati tudi 

dejstvo, da je med registrirano brezposelnimi osebami nekaj nad 14 % oseb (med dolgotrajno brezposelnimi 

celo okoli 24 %) s statusom invalida po različnih zakonih. Večino od njih predstavljajo delovni invalidi II. in III. 

kategorije, ki prejemajo nadomestilo za invalidnost od ZPIZ. Ob upoštevanju vseh možnih prejemkov 

registrirano brezposelnih oseb (DN, DSP, nadomestilo za invalidnost), ocenjujemo, da približno ena tretjina 

registrirano brezposelnih oseb ne dobiva nobenih denarnih prejemkov (med dolgotrajno brezposelnimi pa 

rahlo manj – okoli 30 %) in so odvisni od pomoči družinskih članov (socialnega omrežja) in/ali dela na črno.  

Glede na upadanje deleža prejemnikov DN med brezposelnimi (in glede na podpovprečne izdatke Slovenije 

na področju brezposelnosti v primerjavi s povprečjem držav EU) bi bilo nujno proučiti ustreznost obstoječe 

ureditve zavarovanja za primer brezposelnosti in urejenost prejemanja DN. 

Podatki o kazalnikih življenjske ravni kažejo, da je stopnja tveganja revščine v letu 2014 ostala na isti ravni 

kot leto pred tem (14,5 %), prav tako stopnja resne materialne prikrajšanosti (6,6 %) in sestavljen kazalnik 

stopnja socialne izključenosti (20,4 %). Kot ugotavlja UMAR (2015a) so izboljšane razmere na trgu dela v letih 

2014 in 2015 vplivale na zajezitev nadaljnjega poslabšanja materialnega položaja prebivalstva. Vendar pa vsi 

kazalniki niso ugodni: delež oseb, ki živijo v nizko delovno intenzivnih gospodinjstvih (gospodinjstvih brez 

delovno aktivnih odraslih članov), se je v letu 2014 ponovno povečal (iz 8,0 % v 2013 na 8,7 % v 2014), 

predvsem pa se je izrazito povišala stopnja dolgotrajnega tveganja revščine (delež oseb, ki so bile pod pragom 

tveganja revščine v tekočem letu in v vsaj dveh od treh predhodnih let), in sicer iz 7,5 % v letu 2013 na kar 

9,5 % v letu 2014. V povezavi s podatki o zaostrovanju dolgotrajne brezposelnosti lahko ugotovimo, da se 

kljub izboljšanju razmer na trgu dela in splošni zaustavitvi slabšanja kazalnikov življenjske ravni, dolgotrajna 

revščina v nekaterih skupinah zaostruje in da je to v veliki meri povezano z dolgotrajno izključenostjo iz trga 

dela. Opozoriti velja tudi na dejstvo, da je stopnja tveganja revščine otrok (0 – 17 let) v letu 2013 prvič 

presegla stopnjo tveganja revščine v celotni populaciji, v letu 2014 pa se je še za odtenek povišala in ostala 
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nad stopnjo tveganja revščine v celotni populaciji. Vpliv socialnih transferjev na zmanjševanje tveganja 

revščine (ob neupoštevanju pokojnin) se je v letu 2014 še rahlo zmanjšal (v letu 2013 42,7 %, v letu 2014 42,2 

%), vendar še vedno ostaja večji kot v povprečju držav EU (35,3 % v letu 2013).  

V letu 2013 sprejeti popravki socialne zakonodaje, ki so se začeli izvajati v letu 2014 so nekoliko olajšali dostop 

do DSP in VD, ponovno so omogočili dostop do državnih štipendij za mladoletne dijake, del otroškega dodatka 

se ne všteva v dohodek družine, zato je nekoliko več družin upravičenih do DSP, omejeno je poplačilo prejete 

DSP in VD po smrti upravičenca in prejemnikom DSP, ki opravljajo prostovoljno delo v humanitarnih 

organizacijah (na podlagi posebne pogodbe z humanitarno organizacijo), je omogočeno prejemanje 

aktivacijskega dodatka na DSP. Vse te spremembe so v letu 2014 postopno vplivale na zvišanje števila 

prejemnikov in upravičencev do DSP, povišal se je tudi delež prejemnikov, ki prejemajo aktivacijski dodatek 

in s tem nekoliko višji DSP. Tako je bilo leta 2013 povprečno mesečno 68.002 upravičencev DSP 

(posameznikov, ki so prejemali DSP), v letu 2014 je povprečno mesečno prejemalo DSP 74.470 oseb, v letu 

2015 pa povprečno mesečno že 80.641 oseb. Tako povišanje števila prejemnikov in upravičencev do DSP v 

zadnjih dveh letih ni le posledica spremenjene (omiljene) socialne zakonodaje, ampak kaže tudi na 

zaostrovanje prikrajšanosti in revščine v nekaterih skupinah (v povezavi s povečevanjem dolgotrajne 

brezposelnosti), zagotovo pa je na povišanje prejemnikov DSP delovala tudi omilitev pogojev dostopa do 

pravic. Žal to ne velja za varstveni dodatek, ki kljub omejitvi poplačil iz naslova dedovanja in zvišanja meje za 

upoštevanje premoženja še vedno ostaja na nizki ravni. Še več: zaradi spreminjanja strukture prejemnikov 

VD, je prejemnikov VD med starejšimi osebami dejansko vse manj (le še nekaj manj kot 5.000 oseb starejših 

od 65 let mesečno).  

Med prejemniki DSP še vedno prevladujejo samske osebe (dobrih 73 %), dobrih 22 % je družin z otroki. 

Izrazito se kaže dolgotrajnost prejemanja DSP, ki se počasi a konstantno še povečuje. Decembra 2015 je bilo 

med vsemi osebami, ki so prejemale DSP, dobrih 54 odstotkov takih, ki so to pomoč v zadnjem letu in pol 

prejemale že vsaj eno leto, dobrih 41 odstotkov prejemnikov DSP pa je pomoč v zadnjih treh letih prejemalo 

že vsaj dve leti. Dolgotrajnost prejemanja DSP (ki je sicer v osnovi zastavljena kot kratkotrajen prejemek) kaže 

na relativno slabe možnosti izhodov (zaposlitev) in na stabilizacijo revščine. 

Delež (delovno) aktivnih upravičencev do DSP (takih, ki prejemajo povišan DSP zaradi delovne aktivnosti, 

bodisi v manjšem ali večjem obsegu) počasi narašča (še posebej je narasel od sredine leta 2014 naprej, tudi 

kot posledica možnosti za zvišan DSP zaradi opravljanja prostovoljnega dela v humanitarnih organizacijah) in 

je konec leta 2015 znašal 7,67 % vseh odraslih upravičencev do DSP. To je sicer še vedno precej nizek delež, 

ki potencialno lahko nakazuje tudi na pasivizacijo upravičencev do DSP oz. njihovo vdanost v situacijo 

(pogosto zaradi njene dolgotrajnosti), lahko pa kaže (kar se v precejšnji meri sklada z ugotovitvami v 

fokusnem – šestem poglavju) tudi na dejstvo, da upravičenci do DSP svoje strategije preživetja usmerjajo 

(tudi) na druga področja in ne le v iskanje formalnega dela oz. zaposlitve.  

Število prejemnikov varstvenega dodatka (ki je radikalno upadlo s prenosom pravice iz pokojninskega sistema 

v socialni sistem) se je v letih 2014 in 2015 vendarle rahlo povišalo, vendar predvsem na račun spreminjanja 

starostne strukture prejemnikov VD. Med prejemnike namreč vse bolj pogosto vstopajo mlajše osebe, z 

odločbami komisij ZPIZ o trajni nezmožnosti za delo. To ni problematično, problematično pa je dejstvo, da se 

tako v absolutnem kot v relativnem smislu zmanjšuje število (in delež) starejših prejemnikov VD. Decembra 

2015 je bilo tako v Sloveniji le še 4.907 oseb starejših od 65 let, katere so dobivale VD. Trend upadanja števila 

upravičencev do VD med starejšimi (66-79 let in še posebej 81 let in več) je zaskrbljujoč, saj ni povezan z 

manjšimi potrebami, ampak z individualnimi odločitvami o neuveljavljanju pravice. Tudi popravki socialne 

zakonodaje niso bistveno vplivali na zvišanje števila prejemnikov VD, še posebej pa niso imeli učinka na 

starejšo populacijo. Prvenstveno je bil VD namreč namenjen za lajšanje socialnega položaja starejših, med 
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katerimi so zelo visoke stopnje tveganja revščine, še posebej starejših enočlanskih gospodinjstev. Nujen je 

torej razmislek o morebitni drugačni ureditvi VD za starejše osebe z zelo nizkimi pokojninami.   

Ocenjujemo, da so bili s spremembami in popravki socialne zakonodaje v okviru obstoječega socialnega 

sistema pogoji za dostop do denarnih pravic iz javnih sredstev ustrezneje urejeni. Hkrati bo s prenehanjem 

veljave omejitev višine prejemkov (ki jo je leta 2012 vpeljal Zakon o uravnoteženju javnih financ) in posledično 

zvišanjem minimalnega dohodka s 1.1.2016 na znesek originalno predviden v ZSVarPre tudi višina DSP 

urejena bolj ustrezno (vsaj dokler ne bo opravljen ponovni izračun minimalnih življenjskih stroškov – zadnji, 

na podlagi katerega je določen znesek minimalnega dohodka, je bil namreč opravljen leta 2009). S tem je 

verjetno pasivni del socialne politike v okviru obstoječega socialnega sistema zaenkrat dosegel svoj domet, 

vsaj glede na razmerje med višino prejemkov iz socialnega sistema (pri katerih se preverja materialni položaj 

oseb) in višino minimalne plače. Kot smo opozarjali že v lanskem poročilu o socialnem položaju bo nujno več 

pozornosti posvetiti bolj aktivnim pristopom v socialni politiki, predvsem z vidika socialnega vključevanja, 

krepitve moči in odpiranja priložnosti za osebe, ki so dolgotrajno v slabem socialnem položaju in dolgotrajno 

odvisni od prejemanja socialnih transferjev. Na zaostrovanje njihovega položaja in malo izhodov iz situacij 

pomanjkanja namreč opozarjata tako povečanje stopnje dolgotrajne revščine kot povečevanje dolgotrajne 

brezposelnosti. Ne glede na različne poglede na socialno aktivacijo v strokovni javnosti, je ta nujna, jo je pa 

smiselno zastaviti kot nudenje možnosti in priložnosti in ne kot pogojevanje.  

Ugotovitve fokusne skupine s predstavnicami nevladnih in humanitarnih organizacij ter CSD kažejo, da tudi 

oni opažajo, da se (kljub splošnemu izboljšanju ekonomske in socialne situacije v Sloveniji) položaj 

najranljivejših ne izboljšuje. Ljudje z dolgotrajnimi in kompleksnimi socialnimi težavami se v večini ne 

zaposlujejo, njihov slab materialni položaj traja predolgo, kar pomeni, da so izčrpali rezerve, prihranke ter 

pomoč socialne mreže, hkrati pa postajajo bodisi apatični, pasivni, vdani v usodo, ali pa so se (najpogosteje) 

z delom na črno, pridobljenimi socialnimi transferi in pomočjo humanitarnih organizacij naučili (pre)živeti. 

Poleg kategorij ljudi, ki so že sicer zelo socialno ogrožene (npr. družine brez delovno aktivnega člana, 

enostarševske družine, samske osebe, starejše ženske), sogovornice opažajo nove ranljive skupine, ki se 

obračajo k njim po pomoč. Več sogovornic omenja zaposlene osebe, ki s svojimi dohodki ne morejo preživeti 

sebe in ostalih družinskih članov. Omenjajo, da gre v večini primerov za osebe, ki prejemajo minimalne 

dohodke, za osebe, ki so zaposlene, vendar zaradi bolezni v daljšem bolniškem staležu, za osebe, ki so 

zaposlene za krajši delovni čas od polnega, kar se pozna na mesečnem dohodku, ali pa za osebe, ki del 

dohodka dobijo izplačanega »na roke«. Predstavnica ZDUS-a omenja pojav nove socialno zelo ranljive skupine 

upokojencev, in sicer mlajše – nove upokojence (upokojene v zadnjih nekaj letih), ki jim je bila pri dopolnjeni 

polni pokojninski dobi odmerjena zelo nizka pokojnina. Na Karitasu opozarjajo na vedno večje število 

ekonomskih migrantov iz republik bivše Jugoslavije. V večini gre za gradbene delavce, ki delajo v Sloveniji. 

Kljub temu, da je njihova zaposlitev relativno negotova, običajno delajo za določen čas, potem nekaj časa ne, 

pa potem morda spet, se moškim po določenem času v veliko primerih pridružijo še ženske (žene/partnerice) 

in otroci. Te družine običajno živijo zelo slabo, in sicer z moževo plačo in otroškimi dodatki v času, ko je moški 

zaposlen, v obdobju brezposelnosti obeh staršev pa le z otroškimi dodatki. Problem žensk in otrok je tudi 

nepoznavanje jezika in slaba integracija v okolje.  

Čeprav se skupine, na katere smo se osredotočili v fokusnem poglavju (posamezniki in gospodinjstva, katerih 

glavni vir dohodka so socialni transferji, delovno aktivne osebe, ki opravljajo negotova in slabo plačana dela, 

ter upokojenci z nizkimi pokojninami), med seboj razlikujejo glede na aktivnostni položaj oz. razmerje do trga 

dela in tudi glede na življenjski cikel, znotraj vsake skupine pa je socialni položaj intervjuvanih oseb odvisen 

tudi od njihove družinske situacije oz. strukture gospodinjstva, stanovanjske situacije, zdravja, števila 

odvisnih otrok ipd., so se skozi analizo intervjujev zarisale številne skupne značilnosti življenja z nizkimi 

dohodki in v relativnem pomanjkanju. Tako vse tri opazovane skupine kot jasno hierarhijo pri vsakodnevnem 

ekonomiziranju z zelo omejenimi dohodki navajajo plačilo najnujnejših položnic, nakup hrane (včasih v 
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obratnem vrstnem redu), nato pa potrebe otrok (če jih imajo). Pri intervjuvancih, ki živijo v gospodinjstvih z 

vzdrževanimi otroki, je jasno izraženo odrekanje zadovoljevanja lastnih potreb in želja na račun tega, da otroci 

ne čutijo večjega pomanjkanja (potrebe otrok imajo prednost pred potrebami odraslih). Jasno se kaže 

usmerjenost na otroke (otrokocentričnost), in to pri vseh treh skupinah. Praktično vsi intervjuvanci, ki imajo 

(odvisne) otroke, so glede prihodnosti svojih otrok relativno optimistični in se jim reprodukcija revščine (v 

smislu, da je verjetno, da bi tudi njihovi otroci v odraslosti živeli v pomanjkanju) ne zdi zelo verjetna. Skupna 

značilnost velike večine intervjuvanih oseb (ne glede na skupino) je skromnost. Nekateri to sami vidijo kot 

nujnost zavestnega odrekanja glede na trenutno dohodkovno situacijo, pri nekaterih je to že način življenja 

(ker so zaradi okoliščin skromno živeli že tudi v preteklosti), nekateri pa svojo skromnost celo izpostavljajo 

kot vrlino (zmožnost živeti z majhnimi finančnimi viri, nezahtevnost). Skromnost in zmožnost živeti z nizkimi 

finančnimi viri je očitno pri posameznikih, ki živijo z nizkimi dohodki, že precej ponotranjena, hkrati pa tudi 

implicitno pričakovana s strani družbenega okolja ter javnih institucij in tudi nevladnih (oz. humanitarnih) 

organizacij, ki nudijo pomoč.  

Skupen večini intervjuvanih oseb je tudi občutek razočaranja in krivic, zaradi sedanje slabe socialne situacije 

in preteklih življenjskih dogodkov (pogosto povezanih z delovnimi situacijami in slabimi izkušnjami ter 

odnosom delodajalcev), pogosto tudi nesprejetosti oz. nerazumevanja v okolju. Intervjuvani upokojenci z 

nizkimi pokojninami izražajo občutek prevaranosti in krivice, saj so prepričani, da so si s svojim preteklim 

delom zaslužili višjo pokojnino. Intervjuvane brezposelne (neaktivne) osebe se pogosto počutijo nekoristne 

in nemočne, želijo si zaposlitve, vendar hkrati navajajo vrsto omejitev zaradi zdravja in drugih okoliščin. 

Intervjuvani prekarni delavci se pogosto počutijo prikrajšane, ker so kljub trudu in aktivnostim v formalni 

ekonomiji (še posebej to velja za samozaposlene, ki praviloma delajo več kot osem-urni delavnik) v negotovih 

situacijah in denarnih stiskah; primerjajo se z 'neaktivnimi' prejemniki denarnih socialnih pomoči in drugih 

'socialnih ugodnosti' (vendar se jim, na drugi strani, zaradi 'ponosa' pogosto celo odrečejo) in so kritični do 

politike zaposlovanja in socialne politike. Pri prekarnih zaposlenih je izrazito poudarjena osebna iniciativnost, 

zanašanje na samega sebe in odgovornost za svojo situacijo, vključno z reševanjem (odpravljanjem) težav, ki 

so nastale zaradi odločitev v preteklosti (dolgovi, propadli s.p…). V tem kontekstu so prekarni zaposleni glede 

lastne prihodnosti večinoma optimistični, kar za intervjuvance iz drugih dveh skupin ne velja. Intervjuvanci, 

katerih glavni vir dohodkov so socialni transferji, so kljub pogosto pesimističnemu odnosu do lastne 

prihodnosti (možnosti zaposlitve in/ali izboljšanja finančne situacije), praviloma bolj optimistični glede 

prihodnosti svojih otrok. Intervjuvane osebe iz skupine, ki ji glavni vir dohodka predstavljajo socialni 

transferji, pa tudi intervjuvani upokojenci z nizkimi pokojninami praviloma dobro poznajo možnosti 

uveljavljanja DSP in IDSP ter različnih subvencij. Intervjuvani upokojenci z nizkimi pokojninami poznajo tudi 

možnost varstvenega dodatka, vendar se za njegovo uveljavljanje ne odločajo, ker želijo zavarovati svoje 

nepremičnine (stanovanja). Zdi se, da bi se upokojenci za uveljavljanje varstvenega dodatka potencialno 

odločili le v skrajni sili, prej pa raje uporabljajo druge možnosti aktiviranja dodatnih virov (samooskrba, delo 

na črno, izmenjava dobrin in storitev) in tudi pomoč humanitarnih in nevladnih organizacij (hrana, oblačila). 

Predvsem osebe in družine, ki se prevladujoče preživljajo s socialnimi transferji, se precej pogosto obračajo 

po pomoč na humanitarne in nevladne organizacije (pomoč v hrani, oblačila, občasna pomoč pri plačilu 

položnic, letovanja otrok, projekt botrstvo za otroke, ipd.). Ustvarja se vtis, da so socialni transferji za njih 

postali minimalna osnova, ki jo dopolnjujejo (kombinirajo) s pomočjo nevladnih in humanitarnih organizacij, 

da si zagotovijo osnoven življenjski standard. Tudi upokojenci z nizkimi pokojninami se obračajo po pomoč k 

nevladnim in humanitarnim organizacijam, vendar v manjši meri kot prva skupina. Še najmanj se na 

humanitarne organizacije obračajo prekarni delavci (čeprav po poročanju nevladnih organizacij dejansko med 

prejemniki njihove pomoči narašča število in delež prekarno zaposlenih in njihovih družin). Predvsem pa iz 

informacij, pridobljenih iz intervjujev z osebami, ki opravljajo slabo plačana in negotova dela (prekarni 

delavci), lahko sklepamo na njihovo slabo poznavanje socialnih pravic in možnosti (npr. prepričanje, da zato, 

ker niso brezposelni, niso upravičeni do DSP ali IDSP, čeprav imajo sicer trenutno zelo nizke dohodke).  
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Uvodoma smo strategije soočanja z nizkimi dohodki (strategije preživetja) za potrebe analize razdelili po dveh 

dimenzijah, in sicer glede na časovno usmerjenost (v reševanje trenutnih situacij preživetja ali v izboljšanje 

položaja v prihodnosti) ter glede na usmerjenost na vire (obstoječe znotraj gospodinjstva – pasivne strategije; 

iskanje novih virov – aktivne strategije; in pomoč neformalnih omrežij). V analizi se je izkazalo, da nekatere 

strategije lahko uvrstimo v več kot eno kategorijo. Tako, na primer, delo na črno lahko uvrstimo med aktivne 

strategije, ki so usmerjene v reševanje trenutnih situacij preživetja, hkrati pa je tudi usmerjeno v izboljšanje 

situacije v prihodnosti (kot je razvidno iz citatov, v katerih intervjuvani prekarni delavci povedo, da so najprej 

določeno delo opravljali na črno, kasneje pa so se na istem področju ali pri istem delodajalcu samozaposlili 

oz. zaposlili tudi formalno).   

Za vse tri opazovane skupine lahko ugotovimo, da imajo največ in najbolj razdelane strategije, ki so časovno 

vezane na reševanje trenutnih situacij preživetja, manj pa so intervjuvanci navajali strategije, ki so usmerjene 

v izboljšanje njihove situacije v prihodnosti. Kot najbolj univerzalne se kažejo pasivne strategije, usmerjene 

na reševanje trenutnih situacij preživetja: skromnost (odrekanje in varčevanje pri življenjsko nenujnih 

izdatkih), izdelani načini nakupovanja (kombiniranje nakupov v različnih trgovinah, popusti, kuponi, akcije oz. 

razprodaje…), občasno odlaganje plačil položnic, plačevanje večjih izdatkov na obroke in tudi občasno 

zaprošanje za izredno denarno socialno pomoč. Edina pasivna strategija, usmerjena v izboljšanje situacije 

gospodinjstva v prihodnosti, ki smo jo lahko identificirali, je vezana na stanovanjsko področje, in sicer 

preselitev v manjše ali starejše stanovanje z namenom zniževanja mesečnih stanovanjskih stroškov.  

Pri vseh treh opazovanih skupinah (presenetljivo tudi pri intervjuvanih upokojencih z nizkimi dohodki) lahko 

identificiramo precej aktivnih strategij, ki so vezane na (a) samooskrbo (vrt, gozd, narava, domača izdelava 

čistil in higienskih pripomočkov, šivanje oblačil…) in izmenjavo izdelkov, pridelkov in storitev, (b) aktivno 

obračanje na nevladne organizacije in humanitarne organizacije s prošnjami za pomoč (hrana, obleka, 

občasno plačevanje položnic, letovanja otrok, šolske potrebščine…), in seveda na (c) trg dela, tako formalni 

(dodatno delo po avtorski pogodbi, povečana intenzivnost in ekstenzivnost dela pri s.p., ipd.) kot neformalni 

(delo na črno). Medtem ko pri upokojencih z nizkimi dohodki nismo identificirali aktivnih strategij, usmerjenih 

v prihodnost, jih imata skupini v delovno aktivni starosti (brezposelni na transferjih in prekarni delavci) več in 

vse so praviloma vezane na izboljšanje položaja na trgu dela oz. na možnost pridobitve (boljše) zaposlitve 

(vlaganje v lastne kompetence, znanje, izobrazbo), opazno je tudi vlaganje v izobraževanje otrok.  

Uporaba pomoči neformalnih omrežij je odvisna od velikosti in moči (intenzivnosti povezave) socialne mreže 

posameznika. Večina intervjuvanih oseb ima presenetljivo majhna in šibka socialna omrežja, sestavljajo pa 

jih predvsem ožji sorodniki (starši, otroci) in redkeje prijatelji. Veliko jih navaja, da se lahko zanesejo 

predvsem nase in na svoje partnerje, delno še na pomoč staršev (ki pa so pogosto tudi sami v slabem 

materialnem položaju). Starši finančno pomagajo v nekaj primerih relativno mlajših oseb iz skupine prekarnih 

delavcev. Neformalna omrežja so šibka predvsem pri skupini intervjuvancev, katerih glavni vir dohodka so 

socialni transferji, pa tudi pri upokojencih z nizkimi dohodki; nekoliko močnejša so pri prekarnih delavcih, 

predvsem pri samozaposlenih.  

Analiza opravljenih intervjujev kaže, da posamezniki in družine iz opazovanih skupin niso pasivni, ampak 

uporabljajo številne strategije za soočanje z nizkimi dohodki. Praktično vsi hkrati uporabljajo v sedanjost 

usmerjene pasivne strategije ekonomiziranja z razpoložljivimi viri in tudi v sedanjost usmerjene aktivne 

strategije pridobivanja dodatnih virov, od samooskrbe, (občasnega) obračanja po pomoč na nevladne in 

humanitarne organizacije, do dela na črno. To je značilno za vse skupine, tudi za osebe, ki živijo v 

gospodinjstvih, katerih prevladujoči dohodek predstavljajo socialni transferji, in tudi za upokojence z nizkimi 

pokojninami. Glede na pogosto izražena občutja pesimizma, krivic in tudi vdanosti v usodo, se zdi, da bi se 

morale politike in ukrepi, ki naslavljajo skupine, ki živijo z nizkimi dohodki, oblikovati predvsem na način 

pozitivnih ukrepov (nudenja spodbud in možnosti), saj pogojevanje pri policy ukrepih prinaša odpor in se 
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ljudje pogosto posamezni pravici raje odpovedo kot pa se prilagodijo. Predvsem pri skupini brezposelnih in 

neaktivnih oseb, ki živijo v gospodinjstvih, katerih prevladujoči vir dohodka so socialni transferji, je videti, da 

razen prejemanja socialnih transferjev in obveznosti javljanja nimajo kaj dosti pomoči od javnih institucij 

(CSD, ZRSZ). Nujno bi bilo tako na CSD kot na uradih za delo vpeljati več aktivnih pristopov in strokovnega 

dela z ljudmi, ki so dolgotrajno odvisni od socialnih transferjev, hkrati pa jim tudi nuditi več možnosti za 

vključitev v razne programe.  

Skozi celotno poročilo podatki in informacije o socialnem položaju kažejo na slab položaj ti. prekarnih 

delavcev, to je oseb, ki opravljajo negotova in slabo plačana dela, vključno z nekaterimi samozaposlenimi, 

zaposlenimi za polovičen delovni čas, ipd. Segmentacija trga dela se tako vse bolj oblikuje ne le okoli 

zaposlitev za nedoločen oz. določen čas, ampak tudi okoli individualizacije tveganj, ki jih prinašajo negotova 

in slabo plačana dela. S tega vidika se zdi stalna usmerjenost ukrepov socialne politike (le) na najranljivejše 

osebe, to je na tiste, ki so brez dohodkov iz zaposlitve in so odvisni predvsem od prejemanja socialnih 

transferjev, preozka. Potreben je razmislek, kako razširiti ukrepe tudi na zagotavljanje socialne varnosti 

prekarnih delavcev.  
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Priloga 1: Vabilo na fokusno skupino in okvirna vprašanja za razpravo 
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OKVIRNE TEME POGOVORA NA FOKUSNI SKUPINI Z NEVLADNIMI IN HUMANITARNIMI ORGANIZACIJAMI 

TER CENTRI ZA SOCIALNO DELO O SOCIALNEM POLOŽAJU V SLOVENIJI V LETIH 2014 - 2015 

 

 

1. Zaznave glede vpliva pozitivnih makroekonomskih trendov na splošen socialni položaj prebivalstva 

ter položaj najranljivejših socialnih skupin, ki se obračajo k vam po pomoč 

 

2. Morebiten pojav novih netipičnih ranljivih skupin 

 

3. Njihove glavne značilnosti, najpogostejše težave in razlogi zakaj pridejo do vas. 

 

4. V letu 2014 so začele veljati nekatere spremembe v socialni zakonodaji. Kakšen je njihov vpliv  na 

socialni položaj posameznikov in družin? 

 

5. Strategije preživetja socialno najšibkejših in odraz revščine ter slabega materialnega položaja v 

vsakdanjem življenju teh ljudi 

 

6. Vloga socialnih omrežij (v smislu moralne opore in materialne pomoči) 

 

7. Informiranost in dostop do pravic 

 

8. Diskurz o revščini – individualna odgovornost, strukturni dejavniki 

 

9. Ocena socialne politike v Sloveniji (trenutnih in načrtovanih ukrepov) 

 

10. Ključni ukrepi (npr. programi, storitve), ki bi jih potrebovali socialno najšibkejši za izboljšanje 

svojega položaja 
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Priloga 2: Seznam intervjujev, uporabljenih za analizo v poglavju 6 (FOKUS), 

in vprašanja za pol-strukturirane intervjuje 

 

Seznam opravljenih intervjujev: 

INT_1: FRANCI, 49 let, oba z ženo dolgotrajno brezposelna, 5 otrok, Celje, intervju opravljen januarja 2015  

INT_2: TONE, 45 let, brezposeln, sestavljena družina, več otrok, oba s partnerico na transferjih, Metlika, 

intervju opravljen maja 2015  

INT_3: TATJANA, 38 let, brezposelna, samohranilka, 2 otroka, Celje, intervju opravljen januarja 2015  

INT_4: NATAŠA, 35 let, oba z možem brezposelna, 3 otroci, Ljubljana, intervju opravljen decembra 2014  

INT_5: JOŽI, 33 let, oba z možem brezposelna, 2 otroka, vaško okolje, intervju opravljen novembra 2014  

INT_6: MATEJA, 45 let, brezposelna, samohranilka, 3 otroci (živi le z enim), Ljubljana, intervju opravljen 

novembra 2014  

INT_7: VESNA, 40 let, dela manj kot polovični delovni čas (10 ur na teden), samohranilka, 2 otroka, Murska 

Sobota, intervju opravljen marca 2015  

INT_8: ANA, 41 let, zaposlena za polovični delovni čas, sestavljena družina, več otrok, Trbovlje, intervju 

opravljen maja 2015  

INT_9: SANJA, 40 let, zaposlena za minimalno plačo, mož brezposeln, 2 otroka, Celje, intervju opravljen 

januarja 2015  

INT_10: LARA, približno 45 let, zaposlena za polovični delovni čas, družina, 4 otroci, mož s.p. skoraj brez 

dohodkov, Kropa, intervju opravljen decembra 2014  

INT_11: MATEJ, 43 let, zaposlen za določen čas, živi s starši, nima otrok, Kočevje, intervju opravljen 

novembra 2015  

INT_12: UROŠ, 38 let, s. p., ločen, 2 otroka, živi sam, plačuje preživnino, Ljubljana, intervju opravljen 

novembra 2015  

INT_13: ALEKS, 32 let, s. p., živi s partnerko, brez otrok, Celje, intervju opravljen novembra 2015  

INT_14: LUKA, 40 let, s. p., živi v hiši skupaj z bratom, samski, skoraj brez dohodkov, okolica Kamnika, 

intervju opravljen novembra 2015  

INT_15: SUADA , 67 let, upokojena, živi sama ,Štajerska, intervju opravljen novembra 2015  

INT_16: NADA, 68 let, upokojena, živi sama, Kočevje, intervju opravljen novembra 2015  

INT_17: NEŽA , 65 let, upokojena, živi sama, Hrastnik, intervju opravljen novembra 2015  

INT_18: JOŽE, 69 let, upokojen, živi sam, Ljubljana, intervju opravljen novembra 2015  

INT_19: ADIS in ZUHRA , 58 let in 59 let, par, upokojena, Ljubljana, intervju opravljen novembra 2015  

INT_20: MAJA, 58 let, upokojena, živi z možem in hčerko, Ljubljana, intervju opravljen decembra 2015  
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Opombe: 

1. Imena vseh oseb so spremenjena, ostala dejstva in situacije so resnični 

2. Arhiv vseh intervjujev v obliki zvočnega zapisa in/ali prepisa hrani IRSSV 

3. Štirje intervjuji (INT_4, INT_5, INT_6 in INT_10) so bili opravljeni v okviru raziskave ‘Families in the 

economic crisis: mapping policy responses in five European member states’, Eurofound, Country report 

for Slovenia, Rakar, Tatjana, IRSSV, 2015. Za potrebe naloge Socialni položaj v Sloveniji 2014 – 2015 so 

bili ti štirje intervjuji znova analizirani, neodvisno od njihove uporabe v študiji, v okviru katere so bili 

narejeni. 

4. Šest intervjujev (INT_1, INT_2, INT_3, INT_7, INT_8 in INT_9) je uporabljenih hkrati v nalogi Socialni 

položaj v Sloveniji 2014 – 2015 in v nalogi Revščina in socialna izključenost med družinami z otroki: 

materialni in nematerialni obraz revščine (prav tako redna naloga iz Programa dela in razvoja IRSSV za 

leto 2015 za potrebe Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti). Omenjeni intervjuji 

so za potrebe naloge Socialni položaj v Sloveniji 2014 – 2015 analizirani posebej, neodvisno od njihove 

uporabe v drugi nalogi. 
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Okvirna vprašanja za pol-strukturirane intervjuje (za poglavje 6 – FOKUS) 

 

Vsa vprašanja se nanašajo na intervjuvano osebo in njegovo/njeno ožjo družino (parter, otroci; če živi pri 

starših delno tudi na starše). Vprašanja so okvirna, glede na situacijo intervjuvane osebe sprašujemo 

nekatere stvari bolj ali manj podrobno. 

 

1. Socio-demografski podatki: 

- spol, starost 

- izobrazba: dokončana šola, kakšno izobraževanje kasneje? Ali ima nedokončano srednjo ali visoko 

šolo? Koliko razredov/letnikov je naredil, kaj je bil razlog za nedokončanje? 

- v kakšnem gospodinjstvu živi (s kom živijo; tip družine) 

- če ima otroke: starost otrok, vključenost v izobraževanje/zaposlitev 

- kraj bivanja: mesto / primestno naselje / vas 

- stanovanje: stanovanje v večstanovanjski hiši, samostojna hiša… 

- stanovanjski status: lastnik ali solastnik s partnerjem, lastniki so starši ali partnerjevi starši, lastniki 

so drugi sorodniki, najemno stanovanje (tržna najemnina), najemno stanovanje v lasti 

stanovanjskega sklada ali občine (neprofitna najemnina)… 

 

2. Zaposlitveni oz. aktivnostni položaj in dohodki 

- Ali je zaposlen/dela, tip pogodbe, trajnost (varnost, gotovost) zaposlitve 

- Zaposlitvena/delovna zgodovina 

- Brezposelnost (trajanje, ali že kdaj prej, kaj ocenjuje kot glavni razlog, da ne dobi zaposlitve, 

kakšno zaposlitev išče glede na svojo izobrazbo in delovne izkušnje, kaj bi bila primerna 

zaposlitev, zakaj po njegovem mnenju ne najde zaposlitve…) Ali je prijavljen na ZRSZ? Ali je (bil) 

vključen v kakšen program APZ, aktivacijski program (pilotni program, ki smo ga evalvirali in je 

tekel v 2013-2014? 

- Ali prejema socialne transferje in katere; kako dolgo? 

- Kakšna je trenutna finančna situacija osebe, kaj je glavni vir njegovih dohodkov?  

- Ali ima oseba (njegov partner) dolgove (kredite), plačuje alimente? 

- Koliko časa je že v taki dohodkovni situaciji; kakšne dohodke je imel pred tem?  

- Upokojenci: njihova zaposlitvena zgodovina, kdaj so se upokojili (starost, delovna doba, način), 

višina pokojnine, ali prejemajo varstven dodatek – bi bili upravičeni do njega? Zakaj ga ne 

prejemajo? 
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3. Materialni in stanovanjski položaj, prosti čas 

- Kakšno je stanovanje v katerem živi, ali ima kakšne večje pomanjkljivosti (premajhno, vlaga, 

plesen, hrup, neprimerno-drago ogrevanje…)? 

- Ali uspe sproti plačevati račune za stanovanjske stroške? Ogrevanje (ogreva vse prostore)? 

- Kakšno je okolje, v katerem živi, ali ga ocenjuje kot ustrezno (dostop do storitev, trgovin, javni 

prevoz, vrtec, šola…) 

- Ali se zaradi nizkih dohodkov počuti prikrajšanega (je prikrajšan) pri kateri od materialnih stvari 

(TV, telefon, avto, računalnik, internet…)? 

- Kako se pomanjkanje denarja (nizki dohodki) kažejo na različnih področjih njegovega življenja, 

čemu se odreka, česa si ne more privoščiti (prostočasovne aktivnosti, šport, kultura, počitnice, 

izleti, pijača in hrana zunaj, druženje s prijatelji…)? Kaj od tega ga najbolj prizadene, kaj občuti 

kot največje odrekanje? 

- Čemu se ob pomanjkanju dohodka najprej odpove? 

- Koliko pozornosti posveča prehrani ali mu je pomembna zdrava prehrana (sadje, zelenjava…)?  

- Zdrav način življenja (telesna aktivnost)? 

- Ali je bil v lanskem in letošnjem letu na kakšnih počitnicah (večdnevnih) izven doma in ne pri 

sorodnikih/prijateljih? 

- Katere so njegove najpogostejše aktivnosti v prostem času (druženje s prijatelji, 

sorodniki/športne/kulturne; gledanje televizije, internet, igranje igric na računalniku, branje 

časopisov, revij, knjig…)?  

 

4. Zdravstvena situacija 

- Ali ima kakšne težave z zdravjem ali kronične težave (kako vplivajo nanj)? Zdravje drugih članov 

gospodinjstva? Ali kdo pogosto oboleva (za čim)? 

- Kdaj je bil zadnjič pri splošnem zdravniku? Zobozdravniku? 

- Duševno zdravje: stiske, tesnoba, depresija, strah pred prihodnostjo? Kaj stori, kadar je v 

psihični stiski? 

 

5. Strategije preživetja 

- Kako se znajde z nizkim dohodkom? Ali lahko pride 'skozi' mesec? Kaj stori kadar zmanjka 

denarja? 

- Strategije preživetja: kaj dela, da si izboljša dohodek in/ali materialni položaj? 

Možne strategije (preverimo, če sam ne pove in če je smiselno): porabljanje prihrankov (od 

prej), dodatno plačano delo (formalno ali plačano na roke), občasno delo na črno (in druge 

nelegalne dejavnosti), pomoč staršev (denarna, v hrani), pomoč prijateljev, sorodnikov, 
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sosedov, pomoč NVO (v hrani, denar), strategije nakupovanja (iskanje cenejših izdelkov, akcije, 

obročno nakupovanje…), iskanje popustov, kupovanje rabljenih stvari, plačevanje položnic z 

zamikom (odlaganje plačevanja), krediti, sposojanje denarja od sorodnikov, prijateljev, samo-

pridelava hrane (samooskrba), skromnost pri izdatkih, izobraževanje (prekvalifikacije, 

usposabljanje), iskanje novih priložnosti (razmišlja o selitvi v tujino), prostovoljec pri 

humanitarni organizaciji (višji DSP), število otrok. 

- (Za družino ali par) Ali je kdo v družini (paru) običajno bolj prikrajšan, se prej oz. pogosteje 

odpove kakšnim »svojim« stroškom, nakupom? Kdo? Zakaj?  

- Kakšne so vaše nakupovalne navade? Kupujete vedno v eni trgovini; nekaj tu, nekaj tam? Na 

podlagi česa se odločate? Ali kupujete na obroke; s kreditnimi karticami? 

- Ali se te strategije skozi čas spreminjajo, zaostrujejo (jih je na začetku uporabljal manj, kasneje 

pa dodajal nove)? 

 

6. Socialna omrežja 

- Kdo so pomembne osebe v njegovem življenju, s kom se druži, komu zaupa? 

- Koliko oseb ima, da se lahko z njimi iskreno pogovori o svojih težavah, strahovih, problemih, 

odločitvah (da mu nudijo moralno oporo)? Kdo so te osebe? 

- Ali ima koga, na katerega se lahko obrne, če potrebujete denarno pomoč (koga)? 

- Ali mu kdo pomaga z materialno (nedenarno pomočjo), npr. hrano, obleko…? 

- Kako pogosto se druži s sosedi, prijatelji, sorodniki? 

 

7. Izkušnje z institucijami in ocene politik in ukrepov 

- Izkušnje z institucijami/organizacijami: CSD, Urad za delo. Koliko je imel/ima stika z njimi, 

kakšna je bila obravnava (in odnos strokovnih delavcev/svetovalcev), ali so mu pomagali, v kaj 

je bil vključen? 

- Izkušnje z NVO in humanitarnimi organizacijami: koliko ima stika z njimi, kaj dobiva (informacije 

ali tudi kakšno materialno pomoč, pomoč v hrani)? Kako ocenjuje njihovo podporo? 

- Ali zaupate v institucije in organizacije na socialnem in zaposlovalskem področju, zaupate, da 

vam skušajo pomagati in delajo v vašem interesu? 

- Kako ocenjuje sedanjo socialno politiko in politiko zaposlovanja (ukrepi APZ) ter nekatere 

zadnje ukrepe (npr. odpis dolgov)? Ali ima mnenje o tem? 

- Katero pomoč bi on (ali njegova družina) najbolj potreboval od javnih institucij/organizacij ali 

od NVO? 

- Kakšen ukrep politike bi njemu (ali njegovi družini) najbolj pomagal k izboljšanju položaja? 
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8. Preteklost – prihodnost, občutja 

- Kaj so, po njegovem mnenju, glavni razlogi, da se je znašel v situaciji nizkega dohodka?  

- Ali je v preteklosti že kdaj doživel obdobja revščine oz. pomanjkanja (ali je šlo za enkratno 

daljše/krajše obdobje/serijo obdobij? Vzroki za vstop in izstop iz revščine)? Ali je tudi v izvorni 

družini v otroštvu in mladosti kdaj živel v pomanjkanju? 

- Kako je nasploh zadovoljen s svojim življenjem, kaj ga osrečuje, kaj tolaži? 

- Kakšna so njegova pričakovanja za prihodnost (optimistična, pesimistična…), kako vidi 

prihodnost svojih otrok? 

- Kateri trije dogodki ali okoliščine(odločitve…) v življenju so najbolj vplivali na njegovo življenje? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


