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1 Uvod 
 

Pričujoče poročilo predstavlja končno poročilo pri nalogi Socialni položaj v Sloveniji za obdobje 2016 – 

2017. Naloga Socialni položaj v Sloveniji 2016 – 2017 je določena v letnem načrtu dela IRSSV po 

pogodbi z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (v nadaljevanju: MDDSZ).   

Osnovni namen naloge Socialni položaj v Sloveniji 2016 – 2017 je pripraviti celovit in kompleksen 

pregled sprememb socialne situacije v Sloveniji v zadnjih dveh letih ter vpliva različnih dejavnikov na 

spremembe socialnega položaja posameznikov in družin. Pri tem prikazujemo tudi podatke za daljše 

časovno obdobje, da lahko spremljamo in analiziramo gibanja in trende pri posameznih kazalnikih.  

Letošnja naloga o socialnem položaju v Sloveniji je že četrta po vrsti. Prvič smo na IRSSV poročilo o 

socialnem položaju v Sloveniji pripravili leta 2014 za obdobje 2013 – 2014, fokusno poglavje se je v tem 

letu osredotočalo na položaj družin in otrok ter sprememb njihovega položaja v obdobju krize. Drugo 

poročilo o socialnem položaju se je nanašalo na obdobje 2014 – 2015, vsebovalo pa je tudi obsežno 

fokusno poglavje na temo strategij preživetja posameznikov in družin, ki živijo z nizkimi dohodki (osebe, 

katerih prevladujoči dohodek predstavljajo socialni transferji, prekarno zaposleni in upokojenci). Tretje 

(lansko) poročilo se je nanašalo na obdobje 2015 – 2016 in ni imelo posebnega fokusnega poglavja, 

smo pa v poročilu več pozornosti posvetili starejšim osebam in njihovemu socialnemu položaju. Vsa tri 

poročila o socialnem položaju v Sloveniji za pretekla leta so dostopna tako na spletni strani IRSSV kot 

na spletni strani naročnika naloge (MDDSZ). 

Tudi v letošnjem letu poročilo vsebuje vse standardne vsebine o socialnem položaju v Sloveniji, poleg 

tega pa še obširno fokusno poglavje o stanovanjskem položaju posameznikov in družin z nizkimi 

dohodki in ranljivih skupin.  

Poročilo je strukturirano v osem poglavij. Uvodu sledi (2) konceptualna umestitev in metodološki 

pristop, nato (3) poglavje o okoliščinah, gibanjih in ukrepih, ki vplivajo na socialni položaj ljudi, (4) 

analiza življenjske ravni prebivalcev Slovenije, s podpoglavjem o življenjski ravni družin in otrok, (5) 

analiza podatkov o gibanju in strukturi prejemnikov in upravičencev do pravic iz javnih sredstev 

(denarna socialna pomoč, varstveni dodatek, otroški dodatek, državna štipendija in subvencija vrtca), 

(6) poglavje o izkušnjah in ocenah nevladnih in humanitarnih organizacij glede položaja svojih 

uporabnikov, (7) fokusno poglavje s tematiko stanovanjskega položaja posameznikov in družin z 

nizkimi dohodki in ranljivih skupin in (8) viri. Poročilu so priložene tudi štiri priloge, in sicer (1) podatki 

o prejemnikih in upravičencih do denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka po centrih za 

socialno delo, (2) pisna vprašanja za nevladne in humanitarne organizacije, (3) vprašanja ankete med 

občinami na temo stanovanjske problematike, ter (4) vprašanja za fokusno skupino glede deložacij. 

Na tem mestu se najlepše zahvaljujemo za sodelovanje nevladnim in humanitarnim organizacijam, ki 

so se z odgovori odzvale na naš vprašalnik in tako z informacijami obogatile pričujoče poročilo; zahvala 

velja Rdečemu križu Slovenije, Slovenski Karitas, Slovenski Filantropiji, Zvezi prijateljev mladine 

Slovenije in Zvezi društev upokojencev Slovenije. Zahvaljujemo se tudi občinam in občinskim 

stanovanjskim skladom, ki so se odzvali na spletno anketo IRSSV o aktivnostih in izkušnjah občin na 

stanovanjskem področju. Nenazadnje pa se zahvaljujemo tudi MDDSZ za posredovane podatke o 

prejemnikih in upravičencih iz javnih sredstev (iz sistema ISCSD2) ter Rais-u za pripravo podatkov.  
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2 Konceptualna umestitev in metodološki pristop 
 

Namen naloge Socialni položaj v Sloveniji 2016 – 2017 je pripraviti celovit in kompleksen pregled 

sprememb socialne situacije v Sloveniji v zadnjih dveh letih ter vpliva različnih dejavnikov na 

spremembe socialnega položaja posameznikov in družin.  

Konceptualna zasnova naloge in definicija socialnega položaja ostajata taki kot v predhodnih treh 

poročilih o socialnem položaju v Sloveniji.  

Socialni položaj razumemo kot relativen položaj posameznika ali družine v socialni strukturi družbe 

glede na razpoložljiv dohodek, različne elemente kvalitete življenja, aktivnostni (zaposlitveni) položaj, 

življenjski standard in materialno blaginjo. Socialni položaj sicer poleg materialnih vidikov opredeljujejo 

tudi nematerialni vidiki in elementi (izobrazba, zdravje, prosti čas, socialni stiki, ipd.), oboji se 

prepletajo in medsebojno sovplivajo. V nalogi se sicer osredotočamo predvsem na materialne vidike 

socialnega položaja, saj so to vidiki, ki jih naslavlja socialna politika.  

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 kategorij in 

skupin prebivalstva, katerih materialni (dohodkovni) položaj je slab, ter na spremembe le-tega. 

Na spreminjanje socialnega položaja ljudi vplivajo številni širši dejavniki in okoliščine, na katere kot 

posamezniki nimamo vpliva, na primer, makroekonomske razmere, demografske razmere, gibanja na 

trgu dela, urejenost socialne zaščite in izdatki, ki ji država namenja za socialno zaščito. Neposredno so 

pomembni tudi ukrepi države na različnih področjih: predvsem pa na področju regulacije trga dela oz. 

zaposlovanja (regulacija zaposlovanja in odpuščanja, aktivna politika zaposlovanja in naslavljanje 

brezposelnosti) in seveda socialne politike – tako pasivni ukrepi (zagotavljanje minimalnega dohodka 

in drugi socialni transferji) kot aktivni pristopi za socialno vključevanje depriviranih in ranljivih skupin 

in posameznikov. Neposredno so za socialni položaj ljudi izjemno pomembne tudi politike in ukrepi na 

področju zdravja (zagotavljanje dostopa do zdravstvenih storitev), izobraževanja, vključno z 

vseživljenjskim, in na stanovanjskem področju (dostop do stanovanj, stanovanjski pogoji). Politike in 

ukrepe na stanovanjskem področju v letošnjem poročilu naslavljamo v okviru fokusnega poglavja. 

Socialni položaj v nalogi spremljamo na način, da povezujemo kvantitativne in kvalitativne podatke in 

informacije na makro, mezzo in posredno tudi na mikro nivoju (preko ocen in izkušenj humanitarnih 

organizacij), 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 

nevladne organizacije, ki delajo z ranljivimi skupinami in ljudmi v stiski. 

Fokusno poglavje v letošnji nalogi je posvečeno stanovanjskemu položaju posameznikov in družin z 

nizkimi dohodki in ranljivih skupin. Povezava med socialnim položajem posameznikov in družin in 

njihovim stanovanjskim statusom ter stanovanjskimi razmerami je močna in obojestranska: po eni 

strani neugoden stanovanjski status in slabe stanovanjske razmere, v katerih biva posameznik ali 

družina, izrazito slabšajo (znižujejo) socialni položaj teh posameznikov ali družin, po drugi strani pa 
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imajo posamezniki in družine z nizkimi dohodki ter ranljive skupine slabši dostop do stanovanj in 

pogosto (dolgo)trajno bivajo v slabih stanovanjskih razmerah.  

Področje stanovanj (stanovanjskih razmerij, pogojev, neenakosti v dostopu in podobno) je zelo 

kompleksno in sodi v presek delovanja stanovanjske in socialne politike. Stanovanjska politika ponuja 

ukrepe omogočanja dostopa do stanovanj za posameznike in družine z nizkimi dohodki in za ranljive 

skupine, vendar ti ukrepi večinoma ne pokrijejo stanovanjskih potreb v populaciji. Po drugi strani je 

področje stanovanj in stanovanjskih (bivalnih) stroškov (vključno s stroški ogrevanja in energentov) 

pogosto na obrobju tudi v socialni politiki, ki z ukrepi večinoma naslavlja le najbolj akutne problematike 

(brezdomstvo, deložacije, ipd.).  

V fokusnem poglavju se osredotočamo na različne vidike stanovanjske problematike kategorij in skupin 

prebivalstva z nizkimi dohodki. V posameznih podpoglavjih so obdelani naslednji vidiki kompleksne 

stanovanjske problematike: pregled podatkov o stanovanjskih razmerah glede na socialni položaj 

gospodinjstev; akterji, politike in ukrepi na stanovanjskem področju (vključno s prikazom regulacije 

dostopa do neprofitnih stanovanj in dodeljevanja subvencije k najemnini); podatki o programih za 

reševanje brezdomstva in drugih akutnih stanovanjskih problematik; informacije o aktivnostih in 

izkušnjah občin na stanovanjskem področju (iz ankete med občinami in občinskimi stanovanjskimi 

skladi); ter problematika deložacij s poudarkom na izkušnjah Pilotnega projekta podpore in pomoči 

družinam, ki so bile prisilno izseljene na območju RS (na podlagi fokusne skupine s članicami 

Projektnega sveta).  

V nalogi kot podlago za analize v posameznih poglavjih uporabljamo kombinacijo kvantitativnih in 

kvalitativnih metod raziskovanja.  

Kvantitativni pristop preučevanja obsega podrobno sekundarno analizo statističnih makroekonomskih 

podatkov ter podatkov o gibanjih na trgu dela. Na podlagi podatkov dostopnih na interaktivnem SI-

STAT portalu Statističnega urada RS (v nadaljevanju SURS) in pridobljenih z anketo SILC analiziramo 

gibanja vrednosti kazalnikov o življenjski ravni (tudi v mednarodni primerjavi). Posebej analiziramo 

podatke Zavoda RS za zaposlovanje (v nadaljevanju: ZRSZ) o gibanju registrirano brezposelnih oseb, 

prejemnikov nadomestila za brezposelnost in prejemnikov DSP med registrirano brezposelnimi 

osebami. Čeprav je časovni poudarek naloge Socialni položaj v Sloveniji v obdobju 2016 – 2017 na letih 

2016 in 2017, prikazujemo vse zgoraj omenjene podatke za daljše časovno obdobje (večino npr. od 

leta 2008 naprej), tako da so bolj razvidna gibanja in trendi pri posameznih kazalnikih ter da tudi lažje 

umestimo spremembe zadnjih dveh let v kontekst. 

Velik poudarek je tudi na podrobni analizi podatkov iz podatkovne zbirke ISCSD2, torej podatkov o 

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

položaja posameznika oz. družine, ter njihovi strukturi in gibanju. Na podlagi zaprosila smo od MDDSZ 

konec avgusta 2017 in ponovno v januarju 2018 pridobili nabor podatkov o prejemnikih in upravičencih 

do javnih sredstev po Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (v nadaljevanju ZUPJS) ter njihovo 

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

izredna, trajna), varstvenega dodatka, otroškega dodatka in na subvencijo vrtca. V poročilu navajamo 

in analiziramo podatke o prejemnikih in upravičencih do posameznih pravic ter o njihovi strukturi za 

obdobje od septembra 2012 do decembra 2017, torej od sredine leta 2012, ko se je stabiliziralo 

izvajanje nove socialne zakonodaje, do konca leta 2017. Razlog za prikazovanje podatkov za celotno 

obdobje nove socialne zakonodaje je predvsem v bolj celovitem spremljanju gibanja prejemnikov in 
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upravičencev – v daljšem obdobju opazovanja se trendi jasneje pokažejo in lahko izločimo sezonska 

nihanja.  

Poleg zgoraj opisanih podatkov smo (kot del kvantitativnega pristopa) v okviru naloge za potrebe 

fokusnega poglavja o stanovanjskem položaju izvedli posebno anketo med občinami in občinskimi 

stanovanjskimi skladi. Z anketo smo zbrali informacije o aktivnostih in izkušnjah občin in občinskih 

stanovanjskih skladov na stanovanjskem področju ter informacije o tem, kako se občine soočajo s 

stanovanjsko problematiko na svojem območju. Anketo smo izvedli v drugi polovici novembra in prvi 

polovici decembra (od 21.11.2017 do 6.12.2017), v spletni obliki, v orodju 1-ka. Naslovili smo jo na vse 

občine (na občinske oddelke, ki pokrivajo družbene dejavnosti in/ali stanovanjsko področje), z 

navodilom, da lahko odgovarjajo sami ali anketo posredujejo svojemu stanovanjskemu skladu (če 

imajo ustanovljenega). Od 212 občin smo uspeli pridobiti odgovor 130 občin (oz. stanovanjskih skladov 

za občine), kar predstavlja 61 % vseh občin. Od tega je za 109 občin anketa izpolnjena v celoti, za 21 pa 

le delno. Anketni vprašalnik je priložen v Prilogi 3, ugotovitve pa prikazujemo v razdelku 7.3. 

V sklopu kvalitativnega pristopa k pridobitvi podatkov smo izvedli fokusno skupino s članicami 

Projektnega sveta za izvajanje Pilotnega projekta podpore in pomoči družinam, ki so bile prisilno 

izseljene na območju RS, ter nekaterimi predstavnicami CSD. Fokusna skupina je bila izvedena 

20.6.2017 v prostorih IRSSV. V razpravi na fokusni skupini so sodelovale predstavnice MDDSZ, 

Ministrstva za okolje in prostor, Stanovanjskega sklada RS, Slovenske Karitas, Zveze prijateljev mladine 

Slovenije, Skupnosti CSD, CSD Ilirska Bistrica, CSD Celje in CSD Radovljica. Vprašanja, ki so bila podlaga 

za razpravo na fokusni skupini (in so jih sodelujoče dobile vnaprej), so v Prilogi 4. Razprava je posneta, 

narejen je tudi njen prepis, pridobljene informacije pa strukturirano povzemamo v fokusnem poglavju.  

H kvalitativnim pristopom sodi tudi okvirni vprašalnik z odprtimi vprašanji, ki smo ga po elektronski 

pošti naslovili na nevladne in humanitarne organizacije (Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas, 

Slovensko Filantropijo, Zvezo prijateljev mladine Slovenije in Zvezo društev upokojencev Slovenije). Z 

vprašalnikom smo zbrali informacije, izkušnje in odzive humanitarnih in nevladnih organizacij, katerih 

glavna dejavnost je pomoč ljudem v stiski in ki so zato z ljudmi v stiski v dnevnem stiku. Njihov pogled 

na socialno situacijo svojih uporabnikov ter na njene spremembe in determinante teh prememb zato 

predstavlja pogled iz prakse, ki dodatno osvetljuje statistične in administrativne podatke, ki so na voljo, 

in prispeva k bolj celoviti sliki socialnega položaja v Sloveniji. Glede na fokus letošnjega poročila na 

povezavi med socialnim položajem posameznikov in družin ter njihovo stanovanjsko situacijo, smo del 

vprašanj za nevladne in humanitarne organizacije namenili tudi temu področju. Pisna vprašanja, ki smo 

jih poslali petim ključnim nacionalnim nevladnim in humanitarnim organizacijam, ki delujejo tudi na 

lokalnem nivoju, v začetku decembra 2017, so v Prilogi 2. Na naš poziv se je odzvalo vseh pet zgoraj 

naštetih nevladnih in humanitarnih organizacij. Ugotovitve, ki izhajajo iz povzetka in analize njihovih 

odgovorov, so predstavljene v poglavju 6.  
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3 Okoliščine, gibanja in ukrepi, ki vplivajo na socialni položaj ljudi 
 

3.1 Makroekonomske razmere, gibanja na trgu dela in vpliv demografskih gibanj  

 

Po več let trajajoči ekonomski krizi z izrazitim upadom bruto domačega proizvoda (v nadaljevanju BDP), 

se je po letu 2013 gospodarska situacija v Sloveniji stabilizirala in v letu 2014 začela gospodarska rast. 

Realna stopnja rasti BPD je bila v letu 2014 3 %, v letu 2015 2,3 %, v letu 2016 3,1 %, za leto 2017 pa 

UMAR predvideva 4,4 % rast BDP (UMAR 2017c: 24). UMARjevi analitiki pojasnjujejo, da sta ključna 

razloga za pospešitev rasti BDP v letu 2017 visoka rast izvoza in vpliv dinamike rasti državnih investicij, 

povezanih tudi s črpanjem evropskih sredstev nove finančne perspektive (ibid.). Tudi za leti 2018 in 

2019 UMAR v svoji jesenski napovedi gospodarskih gibanj 2017 napoveduje rast BDP in sicer za 3,9 % 

oz. 3,2 % (ibid.).  

Ključni dejavnik rasti gospodarske dejavnosti v Sloveniji je izvoz, ki je spodbujen s tujim 

povpraševanjem (ugodne gospodarske razmere v državah, ki so najpomembnejše uvoznice iz 

Slovenije). V letih 2016 in 2017 se je nadaljevala tudi rast domače potrošnje. UMAR pojasnjuje, da se 

je v letu 2016 (za razliko od predhodnih let) opazno povečala zasebna potrošnja: kot posledica 

nekajletne rasti zaposlenosti in plač ter izboljšanega zaupanja potrošnikov, so se povečali nakupi trajnih 

dobrin (ki so v obdobju krize najbolj upadli), pa tudi drugih dobrin in storitev v okviru zasebne 

potrošnje. V letu 2016 so se nekoliko povečale tudi zasebne investicije v stroje in opremo (UMAR 

2017a: 51).  

S sprostitvijo nekaterih varčevalnih ukrepov se je ponovno povečala tudi državna potrošnja. Na 

dinamiko javnih infrastrukturnih investicij pa je vplival zaključek prejšnje finančne perspektive črpanja 

EU sredstev in prehod v novo finančno perspektivo: javne infrastrukturne investicije so bile visoke v 

letih 2014 in 2015 (zaradi pospešenega črpanja sredstev EU iz prejšnje finančne perspektive), v letu 

2016 so se močno zmanjšale ter nato v letu 2017 ponovno povečale (začetek črpanja sredstev EU iz 

nove finančne perspektive).  

V obdobju gospodarske krize je bil padec gospodarske aktivnosti večji v regijah, ki ustvarijo največji 

delež slovenskega BDP in v katerih je tudi BDP na prebivalca najvišji. Posledično je to pomenilo 

zmanjšanje gospodarskih (ekonomskih) razlik med regijami. V primerjavi z drugimi državami članicami 

EU so regionalne razlike v Sloveniji sicer majhne (UMAR, 2017a: 120). Najvišji BDP na prebivalca je v 

Osrednjeslovenski regiji (ta za 41 % presega slovensko povprečje), najnižji pa v Zasavski regiji (ki dosega 

le dobro polovico, tj. 54 % slovenskega povprečja); razlika med obema regijama s skrajnima 

vrednostima BDP je 2,6-kratna, a se postopoma povečuje (ibid.). V zadnjih dveh letih se sicer 

gospodarska rast povečuje v vseh slovenskih regijah, razen v Zasavski, ki tako povečuje razliko do 

slovenskega povprečja.  

Gospodarska rast se je v letu 2016 nadaljevala tudi na ravni celotne EU (1,9 % v letu 2016). Na ravni EU 

je bila gospodarska rast predvsem posledica krepitve zasebne potrošnje; okrepili sta se tudi državna in 

investicijska potrošnja (UMAR 2017a). Slovenija je, kljub opazno višji rasti BDP od povprečja EU v 

zadnjih treh letih ostala v manjši skupini držav članic, katerih BDP realno še zaostaja za predkrizno 

ravnjo (v letu 2016 je bil BDP realno za 2 % nižji kot leta 2008 – UMAR 2017a: 11). Merjeno v BDP na 

prebivalca v standardih kupne moči, je Slovenija leta 2008 (pred krizo) dosegala 90 % povprečja BDP 
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28 držav EU, v obdobju krize se je bolj oddaljila od EU povprečja, v letih 2014 in 2015 pa je ob hitrejši 

gospodarski rasti od gospodarske rasti na nivoju EU zaostanek spet zmanjšala, tako da dosega 83 % 

povprečja BDP v EU (ibid.: 69). Ob tem velja omeniti, da Zahodna Slovenija (zahodna kohezijska regija) 

dosega 97 % evropskega povprečja BDP, medtem ko Vzhodna Slovenija (vzhodna kohezijska regija) 

dosega le 67 % evropskega povprečja BDP, kar jo uvršča med manj razvite regije EU (ibid.: 120). 

Z gospodarsko rastjo so se v zadnjih letih izboljšale tudi razmere na trgu dela. Število delovno aktivnih 

oseb (zaposlenih) se povečuje že od leta 2014, torej že četrto leto zapored. Medtem, ko je bila stopnja 

delovne aktivnosti v Sloveniji pred krizo še višja kot v povprečju držav EU (leta 2008 je bila stopnja 

delovne aktivnosti v populaciji stari 15-64 let v Sloveniji 68,3 %, v povprečju EU pa 65,8 %), se je v krizi 

zniževala in leta 2012 padla pod povprečje držav članic EU, od leta 2014 naprej pa je ponovno približno 

na nivoju povprečja EU (v letu 2016 je bila stopnja delovne aktivnosti v populaciji stari 15-64 let v 

Sloveniji 66,2 %, v povprečju držav članic EU pa 66,6 %) (UMAR 2017a: 92). Glede na ugodne 

gospodarske razmere (gospodarsko rast) v letih 2016 in še bolj 2017, se je tudi zaposlenost v letu 2016 

in v prvi polovici leta 2017 opazno povišala. Rast zaposlenosti v letu 2016 je bila 1,9 %, za leto 2017 pa 

UMAR v jesenski napovedi gibanj predvideva 2,7 % rast zaposlenosti (UMAR 2017c: 14). V skladu s 

strukturo gospodarske aktivnosti, se je zaposlenost v zadnjih treh letih najbolj povečala v izvozno 

usmerjenih dejavnostih, pa tudi v storitvenih. Opazno je bilo naraščanje števila zaposlenih v 

predelovalnih dejavnostih in preko agencij za zaposlovanje. V letu 2016 so se sprostile omejitve pri 

novem zaposlovanju v sektorju država, kar je že v letu 2016, še bolj pa v letu 2017 vplivalo na rast 

zaposlenosti v tem sektorju. Tudi Zavod RS za zaposlovanje (v nadaljevanju ZRSZ) poroča o povečanem 

povpraševanju delodajalcev oz. o povečanem številu prostih delovnih mest, za katera so delodajalci 

želeli sodelovanje ZRSZ pri iskanju kandidatov v letu 2016 in še bolj v 2017. V letu 2016 je bilo tako 

prostih delovnih mest, ki so jih delodajalci javili ZRSZ, za 22,9 % več kot v letu 2015, prostih mest, za 

katera so delodajalci želeli sodelovanje ZRSZ pri iskanju kandidatov, pa je bilo leta 2016 kar za 37,6 % 

več kot leto pred tem (ZRSZ 2017a: 19).  

Stopnja delovne aktivnosti se je v obdobju po krizi povišala v vseh starostnih skupinah, vendar je v 

primerjavi s stopnjo delovne aktivnosti pred krizo (2008) v letu 2016 višja le med starejšimi (55-64 let). 

Tako je bila, na primer, stopnja delovne aktivnosti mladih (15-29 let) leta 2008 54,9 %, v daljšem 

obdobju krize je upadala in dosegla najnižjo stopnjo (42,9 %) v letu 2014, potem pa ponovno začela 

naraščati, vendar je leta 2016 še vedno znašala le 45,6 % (SURS 2017). Kot že zapisano je stopnja 

delovne aktivnosti višja kot pred krizo le med starejšimi. V populaciji starih 55-64 let je bila tako leta 

2008 stopnja delovne aktivnosti 32,7 %, leta 2016 pa 'že' 38,5 % (SURS 2017). UMAR tako ugodno 

gibanje stopnje delovne aktivnosti starejših pojasnjuje z vplivom pokojninske reforme, ukrepi aktivne 

politike zaposlovanja in z demografskim učinkom (v skupino starih 55-64 let vstopajo generacije z 

visoko stopnjo delovne aktivnosti, iz nje pa izstopajo generacije z nizko aktivnostjo) (UMAR 2017a:28).  

UMAR v jesenski napovedi 2017 ocenjuje, da se bo rast zaposlovanja v letih 2018 in 2019 še 

nadaljevala, vendar bo kljub ocenjenim ugodnim gospodarskim razmeram in visokem povpraševanju 

po delovni sili v prihodnjih letih rast zaposlovanja upočasnjena (nižja) zaradi učinka demografskih 

dejavnikov (pričakovano zmanjšanje števila delovno sposobnih prebivalcev) (UMAR 2017c: 14).  

Glede na demografska gibanja (rodnost, nizek selitveni prirast) v Sloveniji, različni scenariji projekcije 

prebivalstva EUROPOP2013 kažejo, da se bo, ob približno enakem številu prebivalcev Slovenije, do leta 

2060 bistveno spremenila njihova starostna struktura (UMAR 2016c: 4). Po osnovnem scenariju 
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projekcije prebivalstva naj bi se brez večjega selitvenega prirasta v prihodnje število prebivalcev 

Slovenije v starosti 20-64 let, ki predstavlja delovno sposobno prebivalstvo, zmanjševalo v takem 

obsegu, da bi jih lahko bilo leta 2060 kar pol milijona manj kot v letu 2013 (ibid.: 5).  

Število prebivalcev v starostni skupini 20-64 let je po letu 2013 že začelo upadati in demografske 

spremembe že zmanjšujejo ponudbo delovne sile. V obdobju gospodarske krize in skromnega 

povpraševanja po delovni sili to ni prišlo do izraza, v zadnjih dveh letih pa je, ob močno povečanem 

povpraševanju po delovni sili s strani delodajalcev, vedno bolj očitno. Tako tudi zadnja raziskava 

Napovednik zaposlovanja (september 2017), ki jo ZRSZ dvakrat letno izvaja med delodajalci z 10 ali več 

zaposlenimi, kaže, da se je s pomanjkanjem ustreznih kadrov za zaposlitev že soočilo 43,3 % 

delodajalcev, v skupini velikih delodajalcev pa se s tovrstnimi težavami srečuje že 61 % delodajalcev 

(ZRSZ 2017b: 1).1 

Ocena demografskega učinka (vpliv spremembe v velikosti starostnih skupin delovno sposobnega 

prebivalstva na aktivno prebivalstvo) kaže, da naj bi do leta 2020 prišlo do zmanjševanja aktivnega 

prebivalstva v Sloveniji v povprečju za 8.000 oseb na leto, kar bi vplivalo tako na zmanjšanje števila 

delovno aktivnih kot na zmanjšanje števila brezposelnih (UMAR 2016c: 6). Ob takem učinku 

demografskih sprememb tudi večja delovna aktivnost mladih in starejših ne bo zadostovala za pokritje 

potreb po večjem zaposlovanju zaradi krepitve gospodarske aktivnosti. UMAR tako ugotavlja, da bo 

omejena ponudba delovne sile postala oz. že postaja omejitveni dejavnik gospodarske rasti (ibid.). 

Pomembno je torej z ukrepi spodbujati zviševanje delovne aktivnosti mladih in starejših (ki imajo v 

Sloveniji v primerjavi s povprečjem držav EU nižje stopnje delovne aktivnosti) ter spodbujati dodatno 

vključevanje neaktivnih oseb na trg dela. Posledice hitrega staranja prebivalstva v Sloveniji pa seveda 

ponovno odpirajo tudi vprašanje ustrezne migracijske politike.   

Demografske spremembe bodo poleg daljnosežnih posledic za trg dela (in posledično za celoten 

gospodarski sistem) in za izobraževalni sistem imele velike posledice tudi za sisteme socialne zaščite, 

zdravstveni sistem in sistem dolgotrajne oskrbe, ter bodo zelo obremenile javne izdatke na področju 

sociale (predvsem pokojnine), zdravstva in dolgotrajne oskrbe. Različne projekcije javnih izdatkov za 

pokojnine, zdravstvo in dolgotrajno oskrbo namreč kažejo, da se bodo ti izdatki, prikazani kot delež v 

BDP, občutno povečali in močno ogrozili vzdržnost sistemov in javnih financ, hkrati pa bodo realno 

rastli tudi zasebni izdatki za zdravstvo in dolgotrajno oskrbo, kar bi lahko imelo posledice za socialni 

položaj starejših oz. vplivalo na povečevanje socialnih neenakosti med starejšimi. 

Opazen pojav slovenskega trga dela ostaja segmentacija glede na vrsto zaposlitve (na eni strani polne 

zaposlitve za nedoločen čas z visoko stopnjo varnosti in stabilnosti, na drugi strani pa negotove 

zaposlitve, dela v slabih delovnih pogojih in/ali slabo plačane zaposlitve – t.i. prekarne zaposlitve)2. 

Segmentacija ostaja izrazita, čeprav v letu 2016 (prvič po letu 2013) beležimo rahel upad deleža 

                                                             
1 Zaradi pomanjkanja ustreznih kadrov so se delodajalci soočali predvsem z daljšimi postopki iskanja željenih 
kandidatov, situacijo, ko niso zaposlili delavcev, in z odločitvami za iskanje delavcev v tujini. Poleg tega 
delodajalci pomanjkanje ustrezne delovne sile za zaposlitev rešujejo s povečanim obsegom dela že zaposlenih 
delavcev, prenosom dela na zunanje izvajalce in (pre)usposabljanjem že zaposlenih (ZRSZ 2017b: 1). 
2 Med prekarne zaposlitve lahko štejemo zaposlitve za določen čas, s krajšim delovnim časom, zaposlitev v 
agencijah za posredovanje delavcev, delo po različnih pogodbah, ki ne predstavljajo delovnega razmerja, in 
študentsko delo.   
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začasnih zaposlitev ter nekoliko bolj opazen upad delnih zaposlitev med vsemi zaposlitvami (glej 

preglednico 3.1). Rahel upad deleža začasnih zaposlitev (zaposlitve po pogodbi za določen čas in vse 

druge oblike začasnega dela, vključno s pogodbami, ki ne predstavljajo delovnega razmerja, in 

študentskim delom) ter nekoliko bolj izrazit upad dela za manj kot polni delovni čas v letu 2016 sta 

posledica spremenjenih razmer na trgu dela, ko je povpraševanje po delovni sili visoko in so delodajalci 

po nekaj letih gospodarske rasti in dobrih obetih za prihodnja leta manj negotovi glede (trajnosti) 

zaposlovanja. Fleksibilne oblike zaposlovanja delodajalcem sicer prinašajo kratkoročne koristi (so 

cenejše, delodajalci imajo manj obveznosti do delavcev), vendar v situaciji na trgu, ko se že kaže 

relativno pomanjkanje delovne sile, tudi pomenijo večjo nestabilnost za podjetja (več fluktuacije) in 

manj pripadnosti delavcev podjetjem. Možno je, da bodo zaradi razmer na trgu dela in pomanjkanja 

ustrezne delovne sile podjetja v prihodnje bolj zainteresirana za bolj stabilno zaposlovanje, saj bodo 

morala tudi več vlagati v svoje zaposlene. 

Preglednica 3.1: Delež začasnih in delnih zaposlitev v celotni zaposlitvi za Slovenijo in povprečje držav  

EU (podatki ADS) 

 Delež v celotni zaposlitvi (v %) 

leto Začasne zaposlitve* Delne zaposlitve 

 SI EU SI EU 

2008 16,9 14,2 8,1 17,6 

2009 16,4 13,5 9,7 18,1 

2010 17,7 14,0 10,5 18,7 

2011 17,5 14,1 9,1 18,8 

2012 16,7 13,8 8,5 19,3 

2013 15,4 13,7 9,3 19,7 

2014 16,5 14,0 10,9 19,7 

2015 17,8 14,4 10,7 19,7 

2016 17,2 14,3 9,3 19,6 
* Kot začasne zaposlitve so štete zaposlitve po pogodbi za določen čas in vse druge oblike začasnega dela. 

Vir: UMAR, 2017a: 94, Tabela (podatki Eurostat). 

 

Segmentacija na trgu dela po ločnici trajnosti oz. stabilnosti zaposlitev in posledično socialne varnosti, 

ki jo stabilnost zaposlitve prinaša (zaposlitve za nedoločen čas vs. začasne zaposlitve), je v Sloveniji 

precej večja kot v povprečju držav EU. Delež začasnih zaposlitev v celotni zaposlenosti tako v Sloveniji 

v letu 2016 predstavlja 17,2 % (in je višji kot pred gospodarsko krizo), v povprečju držav EU pa 14,3 %. 

Delež delnih zaposlitev v Sloveniji pa je v primerjavi z EU precej nižji, kar je predvsem posledica 

prevladujočega vzorca polne zaposlenosti žensk. Kljub upadu v letu 2016 pa je delež delnih zaposlitev 

v Sloveniji višji kot je bil v obdobju pred krizo.  

Daleč najbolj segmentacija trga dela prizadeva mlade (15-24 let). K temu največ prispeva velik obseg 

študentskega dela3, ki se kljub podražitvi (plačevanje prispevkov za socialno varnost) postopoma 

                                                             
3 Študentsko delo, kakršnega poznamo v Sloveniji, je posebnost, ki je drugi evropski trgi dela ne poznajo v taki 
obliki. Običajno je namreč študentsko delo vezano na izobraževanje oz. usmerjeno v delo na področju, za 
katerega se mladi posameznik izobražuje, ali predstavlja počitniško delo mladih. V Sloveniji pa študentsko delo 
deluje kot socialni (dohodkovni) korektiv za mlade tudi med študijem oz. vzporedno s študijem, kar ima lahko 
različne posledice in vpliva na hitrost in uspešnost študija (in tudi na obstoj fiktivnih vpisov v izobraževanje, da 
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povečuje, ter seveda zaposlitve za določen čas, ki so že tradicionalno najpogostejše med mladimi in 

vplivajo na večjo dinamiko prehodov med statusom zaposlenosti in brezposelnosti in obratno med 

mladimi. Obseg študentskega dela je bil sicer v obdobju od 2010 do 2014 v upadu (kot posledica 

zmanjšanega povpraševanja zaradi gospodarske krize pa tudi zaradi relativne podražitve študentskega 

dela zaradi uvedbe plačevanja prispevkov za socialno varnost) vendar se je v letih 2015 in 2016 njegov 

obseg spet povečal. Leta 2016 je tako v starostni skupini 15-29 let delež študentskega dela v skupnih 

zaposlitvah predstavljal 21 %, delež vseh začasnih zaposlitev v skupnih zaposlitvah (za starostno 

skupino 15-29 let) pa 53 % (v povprečju EU 33 %) (UMAR 2017a: 94).  

Povzamemo lahko, da visok delež prekarnih, fleksibilnih oblik dela (še posebej med mladimi in tudi 

med srednjo generacijo), ter demografske spremembe in njihove posledice, predstavljajo dva ključna 

izziva za sisteme socialne zaščite v Sloveniji tako z vidika zagotavljanja socialne varnosti vsem 

populacijskim kategorijam in skupinam kot z vidika vzdržnosti javnih financ. 

 

3.2 Izdatki za socialno zaščito 

 

Zadnji podatki o izdatkih za socialno zaščito po metodologiji ESSPROS4 so za Slovenijo na voljo za leto 

2015. Metodologija zajema osem področij socialne zaščite (bolezen/zdravstveno varstvo, invalidnost, 

starost, smrt hranitelja družine, družina/otroci, brezposelnost, nastanitev, druge oblike socialne 

izključenosti), za vsa področja pa vključuje denarne prejemke (periodične in enkratne) in prejemke v 

naravi (pri področju nastanitev tudi dodatek za najemnino). Pri vseh prejemkih (denarnih in v naravi) 

so vključeni tako prejemki, pri katerih se preverja premoženjsko stanje potencialnega prejemnika, kot 

tisti, pri katerih se ne). Podatki o izdatkih za socialno zaščito vključujejo tako prejemke, ki izhajajo iz 

zavarovalnega principa (zavarovanja za različna tveganja) kot prejemke, ki ne temeljijo na zavarovanju 

(socialne pomoči) in se v celoti izplačujejo iz državnega proračuna. 

V celoti je bilo za programe socialne zaščite v Sloveniji v letu 2015 namenjenih 9.208 milijonov evrov, 

kar je za 2,4 % več kot v letu 2014 (SURS 2017b). K povečanju celotnih izdatkov so najbolj prispevali 

večji izdatki v okviru področja bolezen in zdravstveno varstvo, starost ter druge oblike socialne 

izključenosti (višji izdatki za socialne pomoči) (ibid).  

Znotraj izdatkov za socialno zaščito sicer daleč največji delež izdatkov predstavlja področje starosti 

(pokojnine) in sicer v letu 2015 42 % vseh izdatkov za socialno zaščito. Na drugem mestu je področje 

bolezni in zdravstvenega varstva, katerega delež izdatkov znotraj vseh izdatkov za socialno zaščito je 

bil v letu 2015 32,4 %. Področja socialne zaščite, za katera je namenjen najmanjši delež izdatkov za 

socialno zaščito v Sloveniji so področje nastanitve (0,1 % vseh izdatkov za socialno zaščito v letu 2015), 

                                                             
lahko mlad posameznik dela kot študent). Predvsem pa dela, ki jih mladi opravljajo preko študentskega servisa, 
večinoma niso povezano s področjem izobraževanja, ampak opravljajo dela, ki so najbolje plačana oz. pri 
katerih je povpraševanje po študentskem delu (gostinstvo, fizična dela, trgovina, proizvodnja…). 
4 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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področje brezposelnosti (2,5 % vseh izdatkov za socialno zaščito v letu 2015) in področje druge oblike 

socialne izključenosti (3,2 % vseh izdatkov za socialno zaščito v letu 2015) (ibid.: 2).  

Glavni vir financiranja socialne zaščite v Sloveniji predstavljajo socialni prispevki, in sicer tako prispevki 

zavarovancev kot prispevki delodajalcev. V letu 2015 so socialni prispevki predstavljali dve tretjini virov 

za financiranje programov socialne zaščite – večji del (40 %) prispevki zavarovancev in manjši del (26,3 

%) prispevki delodajalcev. Prispevki države so v letu 2015 predstavljali 32,4 % virov financiranja 

programov socialne zaščite (drugi viri financiranja socialne zaščite pa 1,3 %) (ibid.). 

Prikazano kot delež v BDP je Slovenija v letu 2015 za socialno zaščito namenila 23,9 % BDP, kar je za 

0,2 odstotni točki manj kot v letu 2014 (ibid). Čeprav so se nominalno izdatki za socialno zaščito v letu 

2015 glede na predhodno leto sicer povečali, se je njihov odstotni delež v BDP znižal zaradi večje 

nominalne rasti BDP.5  

V primerjavi s povprečjem za 28 držav EU, Slovenija za socialno zaščito namenja manj sredstev merjeno 

kot delež v BDP. V letu 2014 so tako izdatki za socialno zaščito v povprečju v 28 državah EU predstavljali 

28,7 % BDP (v Sloveniji pa 24,1 % v letu 2014 in 23,9 % v letu 2015). V povprečju države EU namenjajo 

večji delež BDP za prejemke na vseh področjih socialne zaščite, z izjemo področja druge oblike socialne 

izključenosti, na katerem je delež izdatkov za socialne prejemke v BDP v Sloveniji nekoliko višji, kar je 

predvsem posledica specifik urejenosti sistema denarnih prejemkov znotraj področja druge oblike 

socialne izključenosti (Trbanc et. al 2017). 

Kljub nižjim izdatkom za socialno zaščito v Sloveniji glede na povprečje EU (merjeno kot delež v BDP), 

je učinek izdatkov za socialno zaščito v Sloveniji relativno ugoden, saj so v letu 2016 denarni prejemki 

iz naslova socialne zaščite (brez upoštevanja pokojnin) zmanjšali stopnjo tveganja revščine v populaciji 

za 42,8 %, medtem ko so jo v povprečju 28 držav EU zmanjšali 'le' za 33,2 % (podatki v Preglednici 4.1, 

razdelek 4.1). Tudi sama stopnja tveganja revščine je v Sloveniji nižja od povprečja 28 držav EU: leta 

2016 je bila stopnja tveganja revščine v Sloveniji 13,9 %, v povprečju 28 držav EU pa v istem letu 17,3 

% (podatki v preglednici 4.1, razdelek 4.1). 

  

                                                             
5 Izdatki za socialno zaščito so v letu 2008 znašali 21 % BDP, v letu 2009 23,7 % BDP, v letu 2010 24,4 % BDP, v 
letu 2011 24,5 % BDP, v letih 2012 in 2013 24,9 % BDP, v letu 2014 pa 24,1 % BDP (Trbanc et al. 2017). 
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3.3 Brezposelnost, prejemki brezposelnih oseb in vključenost v programe aktivne 

politike zaposlovanja (APZ) 

 

3.3.1 Gibanje brezposelnosti  

 

Ugodne razmere na trgu dela so od leta 2014 naprej vplivale na zniževanje brezposelnosti. Zniževanje 

brezposelnosti se je v zadnjih dveh letih še pospešilo, še posebej v letu 2017.  

Povprečno mesečno število registrirano brezposelnih je iz 120.100 v letu 2014, upadlo na 112.700 v 

letu 2015, v letu 2016 upadlo na povprečno mesečno 103.400 registrirano brezposelnih oseb, v 11 

mesecih leta 2017 (januar-november) pa je upadlo še bolj izrazito in sicer na 89.000 registrirano 

brezposelnih oseb mesečno. 

Slika 3.1 prikazuje gibanje registrirane in anketne brezposelnosti6 za leta od 2008 do 2017. Leta 2008 

je bila tako stopnja registrirane kot stopnja anketne brezposelnosti najnižja doslej v samostojni 

Sloveniji, nato sta se v letih gospodarske krize obe stopnji hitro dvignili in svoj vrh dosegli v letu 2013. 

Takrat je stopnja registrirane brezposelnosti dosegla 13,1 %, stopnja anketne brezposelnosti pa 10,1 

%, kar je najvišja stopnja anketne brezposelnosti v samostojni Sloveniji do sedaj. Z gospodarskim 

okrevanjem se je začela postopoma zniževati tudi stopnja brezposelnosti, anketne nekoliko prej kot 

registrirane. Stopnja registrirane brezposelnosti je bila leta 2016 11,2 %, v prvih devetih mesecih 2017 

pa je upadla na 9,7 % (povprečje prvih devetih mesecev 2017). Stopnja anketne brezposelnosti je bila 

leta 2016 8,0 %, v drugem četrtletju 2017 pa le še 6,4 %. Hiter upad brezposelnosti (tako merjene z 

registrskimi podatki kot z anketnimi) kaže na zelo ugodne gospodarske okoliščine in na veliko 

povpraševanje po delovni sili s strani delodajalcev. 

Stopnja anketne brezposelnosti v Sloveniji je bila do leta 2010 občutno pod povprečjem brezposelnosti 

v 28 državah EU, v kasnejših letih pa se je močno približala evropskemu povprečju, še posebej v zadnjih 

dveh letih (glej Preglednico 3.2). V obdobju gospodarske krize se je brezposelnost v Sloveniji bolj 

povečala ženskam kot moškim. V letih 2016 in 2017 se je sicer brezposelnost znižala obojim, vendar je 

ostala občutna razlika v stopnji brezposelnosti v škodo žensk. V drugem četrtletju 2017 je tako stopnja 

brezposelnosti moških upadla na 5,5 %, stopnja brezposelnosti žensk pa je upadla na 7,5 %. 

Brezposelnost je v obdobju krize posebej izrazito prizadela mlade, saj se je njihova brezposelnost v 

obdobju krize več kot podvojila (leta 2008 je bila 10,4, leta 2013 pa kar 21,6 %), v zadnjih treh letih 

(2015, 2016, 2017) pa se je hitro zmanjšala, tako da za leto 2017 že lahko rečemo, da brezposelnost 

mladih (v razmerah velikega povpraševanja po delovni sili) ni več zelo problematična.  

  

                                                             
6 Z izrazom anketna brezposelnost označujemo podatke o brezposelnosti, ki so pridobljeni z Anketo o delovni 
sili (ADS) v Sloveniji. ADS izvaja SURS štirikrat letno, tako da so na voljo podatki za četrtletja in kasneje tudi 
letna povprečja. 
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Slika 3.1: Gibanje registrirane in anketne brezposelnosti v obdobju 2008 – 2017 (letna povprečja, 

razen za 2017) 

 

Vir: ZRSZ, SURS 2017 

 

Preglednica 3.2: Stopnje brezposelnosti v populaciji za Slovenijo in povprečje EU-28 ter stopnje 

brezposelnosti po spolu za Slovenijo, obdobje 2008-2017, podatki ankete o delovni sili 

 
v % 

Stopnja brezposelnosti v 
populaciji 

Stopnja 
brezp. 
moških 

Stopnja brezp. 
žensk 

leto EU SI SI 

2008 7,0 4,4 4,0 4,8 

2009 9,0 5,9 5,9 5,8 

2010 9,6 7,3 7,5 7,1 

2011 9,7 8,2 8,2 8,2 

2012 10,5 8,9 8,4 9,4 

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

2014 10,2 9,7 9,0 10,6 

2015 9,4 9,0 8,1 10,1 

2016 8,6 8,0 7,5 8,6 
2017, drugo 

četrtletje 
7,6 6,4 5,5 7,5 

Vir: Eurostat data base, dostopno na: http://ec.europa.eu/eurostat/web/income-and-living-conditions 

 

Dolgotrajnost gospodarske krize v Sloveniji je vplivala tudi na podaljševanje trajanja brezposelnosti. 

Tako se je stopnja dolgotrajne brezposelnosti (delež oseb, ki so brezposelne eno leto ali več, v delovni 

sili) v osmih letih od začetka krize več kot podvojila oz. skoraj potrojila (glej Preglednico 3.3). Za skoraj 
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trikrat se je povečala tudi stopnja zelo dolgotrajne brezposelnosti (delež oseb, ki so brezposelne dve 

leti ali več, v delovni sili). Dolgotrajna, še posebej pa zelo dolgotrajna brezposelnost je problematična 

tako z vidika resnega upada delovnih zmožnosti in kompetenc brezposelnih, kot z vidika njihove 

dolgotrajne odvisnosti od socialnih transferjev in nizkih razpoložljivih dohodkov njihovih gospodinjstev 

ter tveganja revščine. Na izrazito podaljševanje trajanja brezposelnosti kaže tudi podatek o deležu 

dolgotrajno brezposelnih med vsemi brezposelnimi osebami; ta se je od leta 2008, ko je bil 45,5 % 

povišal na 57,2 % v letu 2015, pri čemer se je, kljub izboljšanim razmeram na trgu dela in siceršnjemu 

zniževanju brezposelnosti, trajanje brezposelnosti v povprečju podaljševalo tudi v letih 2014 in 2015. 

To nakazuje, da se v izboljšanih razmerah na trgu dela najprej in najhitreje zaposlujejo osebe, ki so 

brezposelne krajši čas in mlajše osebe, medtem ko dolgotrajno brezposelni, še posebej zelo 

dolgotrajno brezposelni (med katerimi je veliko težje in težko zaposljivih oseb) ostajajo brezposelni, 

priložnosti na trgu dela se jim ne odpirajo ali jih ne znajo/zmorejo izkoristiti. V letu 2016 so se ob 

povečanem povpraševanju po delovni sili začeli počasi zaposlovati tudi dolgotrajno brezposelni, tako 

da se je njihov delež med vsemi registrirano brezposelnimi rahlo znižal (55,6 %). V letu 2016 se je znižala 

stopnja dolgotrajne brezposelnosti (na 4,5 %), ki pa še vedno ostaja še enkrat višja kot pred krizo. 

Podobno velja tudi za stopnjo zelo dolgotrajne brezposelnosti: v letu 2016 se je znižala glede na 

predhodna leta (na 2,7 %), vendar ostaja še enkrat višja kot pred krizo. 

 

Preglednica 3.3: Dolgotrajna brezposelnost v Sloveniji (2008 – 2016), podatki Ankete o delovni sili 

v % 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Stopnja brezposelnosti v 
populaciji 

4,4 5,9 7,3 8,2 8,9 10,1 9,7 9,0 
8,0 

Stopnja dolgotrajne 
brezposelnosti (nad 1 leto) 

2,0 1,9 3,4 4,0 4,6 5,6 5,5 5,1 
4,5 

Stopnja zelo dolgotrajne 
brezposelnosti (nad 2 leti) 

1,1 1,0 1,8 2,0 2,4 3,3 3,4 3,1 
2,7 

Delež dolgotrajno 
brezposelnih oseb med vsemi 
brezposelnimi osebami 

45,5 32,7 47,1 48,5 51,5 55,7 57,1 57,2 
55,6 

Vir: SURS SI-STAT 2017.  

 

 

3.3.2 Denarni prejemki brezposelnih   

 

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

nadaljevanju DN), ki je prejemek iz naslova zavarovanja, tako da je 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.7 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 

                                                             
7 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). 
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denarno socialno pomoč (v nadaljevanju DSP). Prejemanje DN in DSP se medsebojno izključujeta, 

oseba mora najprej uveljavljati DN (če izpolnjuje pogoje za dodelitev oz. je do njega upravičena), šele 

po preteku pravice do DN ali če do DN ni upravičena lahko uveljavlja DSP (ob izpolnjevanju pogojev, ki 

jih preverja CSD, ki odloča o dodelitvi DSP).  

V Preglednici 3.4 je prikazano gibanje povprečnega mesečnega števila prejemnikov DN in prejemnikov 

DSP med vsemi registrirano brezposelnimi osebami za leta od 2008 do 2016.  

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).8 V letih 2015 in 2016 je delež prejemnikov DN še 

naprej upadal, kar je pretežno posledica dejstva, da je novih prilivov oseb, ki bi bile upravičene do DN, 

v brezposelnost manj (npr. po stečajih, odpustih zaradi poslovnih razlogov, potek zaposlitve za določen 

čas) kot v predhodnih letih, več je možnosti zaposlovanja (hitrejši odlivi iz brezposelnosti), na drugi 

strani pa dolgotrajno brezposelni (ki ostajajo med brezposelnimi) do DN niso več upravičeni (pravica 

jim je že potekla). Tako je bil v letu 2015 v povprečju delež prejemnikov DN med registrirano 

brezposelnimi osebami le še 18,7 %, v letu 2016 pa se je rahlo povišal na 20 %.  

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

upadlo (kot posledica zaostrenih pogojev nove socialne zakonodaje9), z letom 2014 pa se je znova 

začelo povečevati, povečevanje pa se je nadaljevalo tudi v letih 2015 in 2016. To je, po eni strani, 

posledica nekoliko 'omehčanih' pogojev za prejemanje DSP po spremembah nove socialne zakonodaje 

konec leta 201310, po drugi strani pa posledica zviševanja števila dolgotrajno brezposelnih oseb, ki so 

upravičene do DSP. V letu 2015 je bilo med registrirano brezposelnimi povprečno mesečno 35,4 % 

prejemnikov DSP, v letu 2016 pa povprečno mesečno 36,9 %. 

 

  

                                                             
8 Npr. ukinitev ti. bolniškega staleža pri prejemnikih denarnega nadomestila. 
9 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.  
10 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).  
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Preglednica 3.4: Povprečno mesečno število registrirano brezposelnih oseb, prejemnikov 
denarnega nadomestila za brezposelnost (DN) in prejemnikov denarne socialne pomoči (DSP) med 
registrirano brezposelnimi osebami (povprečno mesečno na leto in v deležih med brezposelnimi) v 
letih 2008 - 2017 

 

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 21.083 39.884 18,70 35,38 

2016  103.152 23.051 38.027 22,35 36,87 

Vir: ZRSZ 

 

Med vsemi registrirano brezposelnimi osebami, jih je v letu 2015 prejemalo DN ali DSP povprečno 

mesečno 54,1 %, v letu 2016 pa povprečno mesečno 59,2 %. Tako v letu 2015 okoli 46 % registrirano 

brezposelnih ni prejemalo niti DN niti DSP, v letu 2016 pa je bilo takih dobrih 40 %.  

Pri oceni pokritosti oz. nepokritosti registrirano brezposelnih oseb z denarnimi prejemki pa je treba 

upoštevati tudi okoli 10 % registrirano brezposelnih oseb, ki prejemajo tudi nadomestilo Zavoda za 

pokojninsko in invalidsko zavarovanje (v nadaljevanju ZPIZ). Gre za registrirano brezposelne osebe, ki 

imajo status delovnega invalida II. in III. stopnje (še zmožne za delo, vendar z določenimi omejitvami), 

in ob izpolnjevanju kriterijev prejemajo t. i. nadomestilo za invalidnost, ki jim ga odmeri ZPIZ (pravica 

iz sistema pokojninskega in invalidskega zavarovanja). V letu 2015 je bilo med registrirano 

brezposelnimi osebami 10,02 % prejemnikov nadomestila ZPIZ, v letu 2016 pa je bilo takih 10,21 % 

(podatki ZRSZ). Ker so med upravičenci do nadomestila ZPIZ lahko tudi upravičenci do DN (in pogojno 

tudi do DSP), ni možno navesti povsem natančne številke oz. deleža registrirano brezposelnih oseb, ki 

so pokrite (oz. niso pokrite) z denarnimi prejemki. Ocenimo pa lahko, da je v letu 2015 prejemalo 

denarni prejemek (DN, DSP ali nadomestilo ZPIZ) vsaj okoli 60 % registrirano brezposelnih oseb, v letu 

2016 pa je denarni prejemek prejemalo dobrih 69 % registrirano brezposelnih oseb. Brez denarnega 

prejemka iz naslova brezposelnosti, delne invalidnosti ali socialne varnosti je bilo tako v letu 2015 okoli 

40 % registrirano brezposelnih oseb, v letu 2016 pa okoli 30 % registrirano brezposelnih oseb. Pokritost 

registrirano brezposelnih z denarnimi prejemki je bila v letu 2016 torej boljša kot v letu 2015, vendar 

je še vedno relativno nizka. Registrirano brezposelni, ki ne prejemajo nobenega denarnega prejemka, 

so namreč finančno odvisni od svojih partnerjev, staršev ali drugih sorodnikov in neformalnih omrežij, 

pogosto pa za preživetje opravljajo kakšno delo s plačilom na roke (v sivi ekonomiji).  
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3.3.3 Vključitve brezposelnih v programe aktivne politike zaposlovanja  

 

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.  

Število vključitev v programe APZ je po podatkih ZRSZ (2015c: 5) 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) (ibid). Kot kažejo podatki v 

Preglednici 3.5 se je v letu 2013 število vključenih v programe APZ ponovno povečalo in ostalo relativno 

visoko tudi v letu 2014, potem pa se je v letih 2015 in 2016 prepolovilo. V letih 2015 in 2016 je bilo 

tako število vključenih v ukrepe APZ glede na pretekla leta zelo nizko. Za padec vključitev je ključno 

zmanjšanje evropskih sredstev (sredstev evropskega socialnega sklada) zaradi izteka finančne 

perspektive 2007 – 2013 in zamika z dostopnostjo sredstev nove finančne perspektive 2014 – 2020. Iz 

Preglednice 3.5 je razvidno zmanjšanje sredstev za programe APZ (in znotraj tega tudi zmanjšanje 

sredstev evropskega socialnega sklada) po letu 2014. V drugi polovici leta 2016 se je sicer črpanje 

evropskih sredstev iz finančne perspektive 2014 – 2020 že začelo, tako da lahko v prihodnje 

pričakujemo spet več sredstev za programe APZ in posledično tudi več vključenih. Se pa fokus dela 

ZRSZ in programov APZ bolj usmerja na dolgotrajno brezposelne, ki v relativno ugodnih razmerah na 

trgu dela potrebujejo več pomoči za zaposlitev. 

V letu 2015 je bilo največ vključitev brezposelnih oseb v programe, ki sodijo pod ukrep usposabljanje 

in izobraževanje, sledile so vključitve v ukrep kreiranje novih delovnih mest, ukrep spodbude za 

zaposlitev pa se ni izvajal oz. se je izvajal le toliko, da so se vključitve iz prejšnjega leta (2014) zaključile. 

Prav tako se v letu 2015 ni izvajal ukrep spodbujanje samozaposlovanja. Znotraj ukrepov APZ je bila v 

letu 2015 posebna pozornost namenjena spodbujanju zaposlovanja mladih, starih do 30 let, še posebej 

iskalcev prve zaposlitve (v okviru sheme Jamstvo za mlade), dolgotrajno brezposelnih in brezposelnih, 

ki so prejemali DSP. Od vseh vključenih v programe APZ v letu 2015 (torej od 22.960 oseb), se je 

zaposlilo 14.694 oseb (MDDSZ 2016b).  

V letu 2016 se je struktura vključitev v programe APZ glede na predhodna leta spremenila: število 

vključenih je sorazmerno enakomerno razporejeno na tri ukrepe APZ, in sicer usposabljanje in 

izobraževanje, spodbude za zaposlitev in kreiranje novih delovnih mest. Nekaj novih vključitev je v letu 

2016 tudi v ukrep spodbujanja samozaposlovanja (glej Preglednico 3.5). Število vključenih v programe 

APZ je bilo tudi v letu 2016 še vedno relativno nizko (vključenih 20.304 oseb), poudarki glede ciljnih 

skupin brezposelnih za vključevanje v programe pa so ostali isti kot v letu 2015 (mladi, še posebej iskalci 

prve zaposlitve, dolgotrajno brezposelni, brezposelni prejemniki DSP).  

V letu 2017 (podatki so za prvih 11 mesecev leta) se je število vključenih v programe APZ ponovno 

povečalo, povečala so se tudi sredstva za programe APZ, in sicer predvsem na račun ponovnega 

nekoliko večjega črpanja sredstev Evropskega socialnega sklada. V prvih enajstih mesecih leta je bilo v 

programe APZ vključenih skupaj 23.747 oseb. Daleč najbolj se je povečalo število vključitev v programe 

usposabljanja in izobraževanja (število vključenih v ta ukrep se je v letu 2017 glede na leto 2016 skoraj 

podvojilo). Poudarek na usposabljanju in izobraževanju (v veliki večini na programih neformalnega 
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izobraževanja) odraža tudi usmeritev ZRSZ v delo z dolgotrajno brezposelnimi osebami ter osebami, ki 

potrebujejo več podpore za zaposlitev (težje zaposljivimi osebami). 

 

Preglednica 3.5: Število vključenih v ukrepe aktivne politike zaposlovanja (APZ)11 

LETO 2013 2014 2015 2016 I-XI 2017 

Vsi vključeni v ukrepe APZ12 40.711 36.904 22.960 20.304 23.747 

Vključeni v ukrep 

usposabljanje in 

izobraževanje 

18.777 25.433 16.020 

 

6.930 

 

12.630 

Vključeni v ukrep spodbude 

za zaposlitev 
4.989 3.777 203 

6.199 5.222 

Vključeni v ukrep kreiranje 

novih delovnih mest 
5.847 7.329 

 

6.737 

 

6.932 

 

5.534 

Vključeni v ukrep 

spodbujanje 

samozaposlovanja 

11.098 365 
 

/ 

 

243 

 

361 

Sredstva za APZ (v mio 

evrov) 
90,1 99,3 56,1 

 

64,6 

 

67,1 

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

59,1 46,9 18,4 

 

27,3 

 

33,7 

Vir: ZRSZ, 2015c, str. 4; za leto 2016: ZRSZ; I-XI 2017: ZRSZ. 

 

 

  

                                                             
11 Vključno z osebami vključenimi v programe APZ, ki se izvajajo v okviru Jamstva za mlade in jih izvaja ZRSZ.  
12 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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3.4 Porazdelitev dohodka 

 

Ugodne gospodarske razmere in razmere na trgu dela (rast zaposlenosti) so v letih 2014 in 2015 

vplivale tudi na povečanje razpoložljivega dohodka gospodinjstev.13 V letu 2016 je povprečni (neto) 

razpoložljivi dohodek na gospodinjstvo znašal 21.555 evrov in je bil za 223 evre nižji kot v letu 2015. 

Povprečni letni razpoložljivi dohodek na člana gospodinjstva se je glede na leto 2015 znižal za 14 evrov 

(na 8.732 evrov) (SURS 2017a). Povprečni letni razpoložljiv dohodek gospodinjstev je bil v zahodni 

Sloveniji višji kot v vzhodni Sloveniji. Glede na leto 2015 se je v letu 2016 povprečni razpoložljivi 

dohodek na gospodinjstvo znižal v petih statističnih regijah (v podravski, savinjski, zasavski, goriški in 

obalno-kraški), zvišal pa v sedmih statističnih regijah (ibid.).  

Največja deleža v skupnem razpoložljivem dohodku gospodinjstev so tudi v letu 2016 predstavljali 

dohodki iz zaposlitve (58,7 %) in pokojnine (22,6 %), sledili so družinski in socialni prejemki (10,2 %). 

Najmanjša deleža v skupnem razpoložljivem dohodku gospodinjstev predstavljata dohodki iz 

samozaposlitve (5,4 %) in drugi dohodki (3,0 %). Glede na leto 2015 je bil v letu 2016 v skupnem 

razpoložljivem dohodku gospodinjstev nekoliko manjši delež dohodkov iz zaposlitve, samozaposlitve 

in pokojnin, delež družinskih in socialnih prejemkov je bil enak, medtem ko je delež drugih prihodkov 

nekoliko višji (ibid.).  

Plačna neenakost se je med krizo zmanjševala, kar UMAR 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 (UMAR 

2015, 137). Na zmanjševanje plačne neenakosti oz. na manjšanje razlik med minimalno in povprečno 

plačo kaže tudi spreminjanje razmerja med minimalno bruto plačo in povprečno bruto plačo v obdobju 

od 2008 do 2015: leta 2008 je minimalna bruto plača predstavljala 41,1 % povprečne bruto plače, leta 

2014 kar 51,2 % povprečne bruto plače, leta 2015 pa 50,8 % (UMAR 2016a: 131). Število prejemnikov 

minimalne plače se je v obdobju ponovne gospodarske rasti v letu 2015 precej znižalo (prejemnikov 

minimalne plače je bilo v letu 2015 37.159), vendar je bilo še vedno skoraj dvakrat večje kot v letu 2009 

(ibid.). Večina prejemnikov minimalne plače je zaposlena v dejavnostih zasebnega sektorja. Konec 

novembra 2015 se je sicer spremenila zakonska opredelitev minimalne plače: iz nje so od 1. januarja 

2016 naprej izvzeti dodatki za neugoden delovni čas.  

Od začetka leta 2016 naprej minimalna bruto plača znaša 790,73 evrov mesečno, minimalna neto plača 

pa 614 evrov mesečno (medtem ko je prag tveganja revščine v letu 2016 znašal 616 evrov). Povprečna 

neto plača v letu 2016 je znašala 1.050 evrov, približno 2/3 zaposlenih pa prejema plačo v višini do 

povprečne plače. 

Dohodki se v Sloveniji precej bolj enakomerno distribuirajo med prebivalstvom kot v drugih EU 

državah, zato je izmerjena dohodkovna neenakost med najnižjimi v EU. V obdobju krize se je sicer 

                                                             
13 Razpoložljivi dohodek gospodinjstva obsega (denarne) 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 
2016a). Gre torej za realni dohodek, s katerim gospodinjstvo razpolaga. 
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dohodkovna neenakost, merjena z Ginijevim količnikom14, v Sloveniji povečala bolj kot v povprečju 

držav EU, v letu 2015 pa se je ponovno nekoliko zmanjšala in v letu 2016 še rahlo zmanjšala (glej 

Preglednico 3.6). V letu 2016 je razmerje med ekvivalentnim razpoložljivim dohodkom 20 % oseb iz 

gospodinjstev z najvišjimi dohodki in 20 % oseb iz gospodinjstev z najnižjim ekvivalentnim 

razpoložljivim dohodkom (razmerje kvintilnih razredov 80/20, ki predstavlja razmerje med vsoto 

ekvivalentnega razpoložljivega dohodka oseb v najvišjem in najnižjem kvintilnem razredu) ostalo enako 

kot v letu 2015 (v obeh letih 3,6), vendar še rahlo višje kot pred krizo (3,4 leta 2008).  

UMAR (2016a, 139) povečanje dohodkovne neenakosti v Sloveniji v obdobju krize pojasnjuje z 

zmanjšanjem dohodkov v spodnjih dohodkovnih razredih, kar je posledica gospodarske krize in visoke 

brezposelnosti, ukrepov za uravnoteženje javnih financ in sprememb socialne zakonodaje (Zakon o 

uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ki se je začel izvajati v začetku leta 2012). Gospodinjstvom z 

najnižjimi 20 % dohodka (najnižji kvintil) se je delež dohodka na člana gospodinjstva od leta 2007 do 

leta 2013 znižal za 0,8 %, gospodinjstvom z najvišjimi 20 % dohodka (najvišji kvintil) pa se je dohodek v 

istem obdobju povečal za 1,0 % (ibid.). Vendar, kot že zapisano in kot je razvidno iz Preglednice 3.6, se 

je neenakost v letu 2015 oz. v letu 2014 (statistični izračun dohodkov gospodinjstev narejen v letu 2015 

se dejansko nanaša na dohodke v letu 2014) nekoliko zmanjšala: Ginijev količnik se je zmanjšal za 0,5 

o.t. (in znaša 24,5 %, v povprečju držav EU pa 30,9), razmerje zgornjega in spodnjega kvintilnega 

razreda dohodka (80/20) pa se je zmanjšalo za 0,1 o.t. in znaša 3,6 (v povprečju držav EU 5,2).  

 

Preglednica 3.6: Neenakost porazdelitve dohodka – razmerje kvintilnih razredov (80/20) in Gini 

količnik 

 
Slovenija  EU28 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2016 

Razmerje 

kvintilnih 

razredov (80/20) 

3,4 3,2 3,4 3,5 3,4 3,6 3,7 

 

3,6 

 

3,6 5,2 

Gini količnik (v 

%) 
23,4 22,7 23,8 23,8 23,7 24,4 25,0 24,5 24,4 30,8 

Vir: SURS, SI-STAT 2017; 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 2016 na isti 

ravni kot leto pred tem (1 evro nižji). Mesečno je tako leta 2016 znašal 616 evrov za enočlansko 

gospodinjstvo, 925 evrov za dvočlansko gospodinjstvo dveh odraslih oseb in 1294 evrov za štiričlansko 

gospodinjstvo dveh odraslih oseb in dveh otrok mlajših od 14 let (glej Preglednico 3.7). Prag tveganja 

revščine je sicer odvisen od gibanja ekvivalentnega razpoložljivega dohodka vseh gospodinjstev in od 

                                                             
14 Ginijev količnik je mera za koncentracijo dohodka in ima lahko vrednost med 0 in 1 oz. izraženo v odstotkih 
med 0 in 100 odstotkov. Višja kot je vrednost Ginijevega količnika, večja je neenakost porazdelitve dohodka v 
družbi. 

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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strukture gospodinjstev. Leta 2016 je z dohodki pod pragom tveganja revščine v Sloveniji živelo 

280.000 ljudi, kar je 7.000 oseb manj kot leta 2015, vendar še vedno 39.000 oseb več kot leta 2008.  

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

dohodka vseh gospodinjstev je v letu 2016 živelo 432.000 oseb. Poleg 280.000 oseb, ki živijo z dohodki 

pod uradnim pragom tveganja revščine (60 % mediane ekvivalentnega razpoložljivega neto dohodka 

gospodinjstev), je torej leta 2016 tik nad pragom tveganja revščine (med 60 % in 70 % mediane 

ekvivalentnega razpoložljivega neto dohodka vseh gospodinjstev) živelo še 152.000 oseb, kar je več kot 

v letu 2015 (kot je tik nad pragom tveganja revščine živelo 139.000 oseb). To nakazuje , da se povečuje 

število gospodinjstev, katerih dohodki se koncentrirajo tik nad mejo tveganja revščine. V ugodnih 

gospodarskih razmerah in razmerah na trgu dela se ta gospodinjstva uspevajo obdržati nad pragom 

tveganja revščine, ob zaostritvi razmer pa je verjetno, da bi zdrsnile v tveganje revščine.  

 

Preglednica 3.7: Mesečni prag tveganja revščine v Sloveniji in število oseb, ki živijo v gospodinjstvih 

pod pragom tveganja revščine, za leta 2008-2016 

Mesečni prag tveganja 
revščine v Sloveniji v evrih  

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Enočlansko gospodinjstvo 545 593 587 600 606 593 596 617 616 

Dvočlansko gospodinjstvo 
(2 odrasli osebi) 

818 890 881 900 909 890 893 925 925 

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

1144 1246 1232 1260 1273 1245 1251 
 

1295 
 

1294 

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 

 
 
 
 
 

287.000 

 
 
 
 
 

280.000 

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

366.000 361.000 394.000 407.000 414.000 431.000 434.000 426.000 432.000 

Vir: SURS SI-STAT 2017. 
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4 Življenjska raven prebivalcev Slovenije 
 

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 2016 

(objavljeni junija 2016), dejansko pa (zaradi metodologije izračuna) odražajo dohodke iz leta 2015.15 

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

ki izhaja iz distribucije razpoložljivih dohodkov v gospodinjstvih16 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 razmere na trgu dela (zaposlovanje in brezposelnost), ki vplivata na zmanjševanje 

razpoložljivih dohodkov gospodinjstev, seveda pa močno odraža tudi ureditev in ustreznost socialne 

zaščite.  

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.17 Kot kažejo mednarodne primerjave, je 

                                                             
15 V besedilu zadnje statistične podatke o dohodkih gospodinjstev in življenjski ravni navajamo kot podatke za 
leto 2016 (čeprav se dohodki dejansko nanašajo na leto 2015). Na isti način podatke o dohodkih gospodinjstev 
in o življenjski ravni navaja in objavlja Statistični urad RS (SURS). 
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 2016a). 
17 Z leto 2014 je SURS poleg vprašanj o navedenih elementih materialne prikrajšanosti, v skladu z dogovorom in 
uredbo na nivoju EU, v SILC anketo uvedel še 7 dodatnih spremenljivk (elementov), ki merijo materialno 
prikrajšanost. Ena spremenljivka meri prikrajšanost na ravni gospodinjstva: zmožnost zamenjati pohištvo; 6 
spremenljivk pa meri prikrajšanost na osebni ravni: zmožnost nakupa novih oblačil, ali ima oseba vsaj dva para 
čevljev na sezono, ali ima oseba za svojo porabo na voljo manjši znesek denarja, ali se oseba lahko druži ob 
pijači/kosilu/večerji vsaj enkrat na mesec, ali lahko oseba obiskuje plačljivo prostočasovno aktivnost, ali oseba 
lahko uporablja internet doma (SURS 2016a:21). V prihodnjih letih bodo pri izračunu materialne prikrajšanosti 
upoštevani te drugi elementi prikrajšanosti – vključenih bo teh 7 novih elementov, opuščeni pa bodo elementi 
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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. Dejansko kazalnik odseva predvsem situacijo na trgu dela in koncentracijo izključenosti 

zaradi brezposelnosti in nizke delovne aktivnosti v gospodinjstvih. Trend, ki ga izkazuje kazalnik stopnja 

zelo nizke delovne intenzivnosti, je tako zelo podoben trendu, ki ga izkazuje stopnja 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 2013 naprej v svojih objavah imenuje stopnja tveganja socialne izključenosti. Kazalnik 

stopnja tveganja socialne izključenosti je sestavljen 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. 

  

                                                             
lastništva telefona, pralnega stroja in barvnega televizorja, ker ne diferencirajo več populacije. Zaradi 
zagotavljanja popolne primerljivosti izračuna kazalnika resne materialne prikrajšanosti kot enega od kazalnikov 
v okviru merjenja ciljev strategije EU2020 zaenkrat do te zamenjave še ni prišlo, napovedana je po letu 2018. 
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4.1 Analiza podatkov o življenjski ravni 

 

V Preglednici 4.1 so prikazani podatki kazalnikov življenjske ravni za Slovenijo za leta od 2008 do 2016 

in podatki za povprečje 28 držav EU za leto 2015. 

Preglednica 4.1: Izbrani kazalniki življenjske ravni za Slovenijo (2008-2016) in povprečje za EU28 

(2016) 

 
Slovenija EU28 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2016 

Stopnja tveganja 

revščine (%) 
12,3 11,3 12,7 13,6 13,5 14,5 14,5 14,3 13,9 17,3 

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 24,8 24,3 25,9 

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 42,3 42,8 33,2 

Stopnja 

dolgotrajnega 

tveganja revščine (%) 

7,7 7,0 6,9 7,5 6,1 7,5 9,5 8,1 8,5 10,9* 

Število oseb, ki so 

dolgotrajno pod 

pragom tveganja 

revščine v 1000 

135 123 124 137 114 138 

 

173 

 

148 152  

Stopnja resne 

materialne 

prikrajšanosti (%) 

6,7 6,1 5,9 6,1 6,6 6,7 6,6 5,8 5,4 7,5 

Stopnja zelo nizke 

delovne intenzivnosti 

(%) 

6,7 5,6 7,0 7,6 7,5 8,0 8,7 7,4 7,4 10,5 

Stopnja tveganja 

socialne izključenosti 

(%) 

18,5 17,1 18,3 19,3 19,6 20,4 20,4 19,2 18,4 23,5 

Število oseb, ki 

tvegajo socialno 

izključenost v 1000 

361 339 366 386 392 410 410 385 371 118.036 

*Podatek je za leto 2015 (za leto 2016 ga ob zaključku pisanja poročila še ni na voljo) 
Vir: SURS, podatkovni portal SI-STAT (2017); EUROSTAT database (2017). 
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Slovenija sodi med države, ki se jim je stopnja tveganja revščine v času krize relativno gledano najbolj 

povišala (predvsem v letu 2011 in ponovno v letu 2013), vendar je ves čas ostala pod povprečjem držav 

EU. 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 ciljnost 

transferjev, veljavnost ZUJF in posledično zniževanje plač in drugi varčevalni ukrepi), ko se je s 

tveganjem revščine soočalo 14,5 % prebivalcev Slovenije. V letu 2014 se je socialna situacija v Sloveniji 

relativno stabilizirala (poslabševanje dohodkovne situacije se je ustavilo), stopnja tveganja revščine pa 

je ostala na istem nivoju kot leto pred tem (14,5 %). V letu 2015 se je stopnja tveganja revščine nekoliko 

zmanjšala (za 0,2 o.t.) in je znašala 14,3 %, v letu 2016 pa se je stopnja tveganja revščine zmanjšala še 

za 0,4 o.t. in znaša 13,9 %. Stabilizacija stopnje tveganja revščine v letu 2014 ter zmanjšanje v letih 

2015 in 2016 sta v največji meri posledica izboljšanja situacije na trgu dela (višja zaposlenost, višji 

razpoložljivi dohodki gospodinjstev), na kar lahko sklepamo predvsem iz stabilizacije stopnje tveganja 

revščine pred socialnimi transferji v letu 2014 in upada stopnje tveganja revščine pred upoštevanjem 

socialnih transferjev v letih 2015 (24,8 %, kar je 0,3 o.t. manj kot predhodno leto) in 2016 (24,3 %, kar 

je 0,5 o.t. manj kot leto prej). Stopnja tveganja revščine pred upoštevanjem socialnih transferjev 

namreč odraža tržne dohodke gospodinjstev oz. dohodke, ki si jih gospodinjstva lahko zagotovijo sama 

(od transferjev države zraven vštevamo le pokojnine).  

Opazne so regijske razlike v stopnjah tveganja revščine. Statistične regije, v katerih je v letu 2016 največ 

prebivalcev tvegalo revščino, so: Posavska regija (17,3 %), Podravska regija (15,5 %) ter Savinjska in 

Zasavska regija (v obeh 15 %). Statistični regiji z najnižjimi stopnjami tveganja revščine prebivalstva v 

letu 2016 sta Obalno-kraška regija (8,7 %) ter Primorsko-notranjska regija (9,5 %) (SURS 2017). 

Gospodarska kriza je po letu 2008 sicer različno vplivala na gibanje stopnje tveganja revščine v regijah: 

stopnje tveganja revščine v populaciji so se povišale predvsem v regijah, ki so imele pred krizo relativno 

nizke stopnje (so bile pred krizo v ugodnejšem gospodarskem in socialnem položaju), medtem ko so v 

nekaterih tradicionalno gospodarsko in socialno slabše razvitih regijah stopnje tveganje revščine tudi 

med krizo upadale (npr. Pomurska regija, v kateri je bila leta 2008 stopnja tveganja revščine 20,1 %, do 

leta 2016 pa je upadla na 14,9 %; podobno tudi Podravska regija, s stopnjo tveganja revščine v letu 

2008 18,8 % in v letu 2016 15,5 %). Poudariti velja, da se je v štirih statističnih regijah stopnja tveganja 

revščine povišala tudi v zadnjem opazovanem letu (2016) glede na predhodno leto. Najbolj opazno je 

bilo povišanje stopnje tveganja revščine v Zasavski regiji (za 1,5 o.t. in sicer iz 13,5 % v letu 2015 na 15 

% v letu 2016) ter v Posavski regiji (za 1,2 o.t., tj. iz 16,1 % v letu 2015 na 17,3 % v letu 2016). Stopnja 

tveganja revščine se je v letu 2016 glede na predhodno leto povišala tudi v Gorenjski regiji (za 0,9 o.t., 

in sicer iz 13,3 % na 14,2 %) in v Osrednjeslovenski regiji (za 0,7 o.t., iz 11,8 % na 12,5 %) (ibid.).  

Pod pragom tveganja revščine je v letu 2015 živelo 287.000 oseb; od tega je bilo 78.000 upokojencev 

(15,9 % vseh upokojencev je v letu 2015 tvegalo revščino), 65.000 je bilo brezposelnih oseb (44,8 % 

vseh brezposelnih je v letu 2015 tvegalo revščino), 54.000 je bilo delovno aktivnih oseb (6,7 % vseh 

delovno aktivnih oz. zaposlenih je v letu 2015 tvegalo revščino) (SURS 2016b). V letu 2016 je pod 

pragom tveganja revščine živelo 7.000 manj oseb kot leto prej (280.000 oseb). Vseeno se je v primerjavi 

s predhodnim letom povečalo število upokojencev pod pragom tveganja revščine, in sicer na 83.000 

oseb (16,9 % od vseh upokojencev je v letu 2016 tvegalo revščino, tako da je stopnja tveganja revščine 

bila za 1 o.t. višja); med njimi večji delež upokojencev, ki živijo pod pragom tveganja revščine, 

predstavljajo ženske (57.000 upokojenih žensk), manjši delež moški (26.000 upokojenih moških). V letu 

2016 je tvegalo revščino 61.000 brezposelnih oseb (44,8 % vseh brezposelnih, kar je enaka stopnja 
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tveganja revščine kot leto prej), 50.000 je bilo delovno aktivnih oseb (6,1 % vseh delovno aktivnih je v 

letu 2016 tvegalo revščino, kar je 2,3 o.t. nižja stopnja tveganja revščine glede na prejšnje leto), 40.000 

pa je bilo drugih neaktivnih oseb (21,3 % od vseh nezmožnih za delo, gospodinj, študentov in drugih 

neaktivnih oseb je v letu 2016 tvegalo revščino). Revščino je v letu 2016 tvegalo 46.000 mladoletnih 

otrok (11,9 % vseh otrok je v letu 2016 tvegalo revščino) (SURS 2017). 

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

vzdrževanimi otroki. Tem gospodinjstvom se je stopnja tveganja revščine do leta 2015 povečevala, tako 

da je leta 2015, ko je bila vrednost kazalnika stopnje tveganja revščine za gospodinjstva brez delovno 

aktivnih članov z vzdrževanimi otroki najvišja, pod pragom tveganja revščine živelo kar 80,7 % oseb iz 

teh gospodinjstev (SURS 2016b). Vendar pa se je leta 2016 njihova stopnja tveganja revščine znižala na 

73,2 % (za 7,5 o.t.). Zelo visoka je tudi stopnja tveganja revščine gospodinjstev z delno delovno 

aktivnimi (v povprečju manj kot polovico delovnega časa) odraslimi člani in vzdrževanimi otroki, tudi 

zanjo pa velja, da se je v letu 2016 nekoliko znižala. Tako je v letu 2015 živelo pod pragom tveganja 

revščine kar 46,5 % gospodinjstev z delno delovno aktivnimi odraslimi člani in vzdrževanimi otroki, v 

letu 2016 pa za 1,1 odstotne točke manj (45,4 % gospodinjstev z delno aktivnimi odraslimi člani in z 

vzdrževanimi otroki) (SURS 2017). 

Stopnja zelo nizke delovne intenzivnosti se je v obdobju krize 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). Opazno znižanje stopnje 

zelo nizke delovne intenzivnosti gospodinjstev oz. znižanje deleža oseb, ki živijo v gospodinjstvih z zelo 

nizko delovno intenzivnostjo, v letu 2015 (glede na leto 2014 se je znižal za 1,3 o.t. oziroma iz 8,7 % v 

letu 2014 na 7,4 % v letu 2015) zato ocenjujemo kot ugodno in predvsem kot posledico vpliva rasti 

zaposlovanja, z rahlim časovnim zamikom. V letu 2016 je ostal delež oseb, ki živijo v gospodinjstvih z 

zelo nizko delovno intenzivnostjo enak kot leto pred tem, in sicer 7,4 % (Preglednica 4.1). Kljub 

ugodnim ekonomskim razmeram in razmeram na trgu dela torej ostaja delež oseb, ki živijo v 

gospodinjstvih brez delovno aktivnih članov, stabilen, vendar precej pod povprečjem za vse države EU. 

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

4.2) potrjujejo močno povezavo med delovno (ne)aktivnostjo in tveganjem revščine. Daleč najvišje 

stopnje tveganja revščine imajo brezposelne osebe, njim se je tveganje za revščino v obdobju krize tudi 

najbolj povečalo in ostalo na visoki ravni, čeprav se jim je v letih 2014, 2015 in 2016 znižalo (v letu 2016 

je živelo z dohodki pod pragom tveganja revščine 44,7 % brezposelnih oseb). Najnižje stopnje tveganja 

revščine imajo zaposleni, ki se jim tveganje revščine v obdobju krize sicer nekoliko povišalo, a ostalo še 

vedno relativno nizko. Višje je tveganje revščine med samozaposlenimi osebami, ki se jim je v letu 2015 

znižalo (v letu 2015 je tvegalo revščino 22,6 % samozaposlenih kar je za 2,6 o.t. manj kot leta 2014), 

vendar se je v letu 2016 stopnja tveganja revščine samozaposlenih ponovno dvignila (v letu 2016 je 

tvegalo revščino 23,0 % samozaposlenih, kar je za 0,4 o.t. več kot leta 2015). Nadpovprečne stopnje 

tveganja revščine imajo tudi ti. drugi neaktivni (študentje, gospodinje, druge osebe izven trga dela – a 

ne upokojene); leta 2015 jih je 19,5 % živelo z dohodki pod pragom tveganja revščine (1,2 o.t. manj kot 

leta 2014). Stopnja tveganja revščina pa se je v letu 2016 za slednje ponovno dvignila na 20,1 % (0,6 

o.t. več kot leta 2015). 
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Preglednica 4.2: Stopnja tveganja revščine glede na najpogostejši status aktivnosti za osebe stare 18-

64 let, Slovenija  

v % 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Skupaj 10,4 9,0 10,8 11,6 12,1 13,0 13,7 13,6 13,4 

Zaposleni 
(vse oblike) 

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

Samozaposle
ni 

18,6 17,2 21,4 23,4 23,8 27,8 25,2 22,6 23,0 

Brezposelni 37,6 43,5 44,1 44,6 46,9 46,2 45,3 44,8 44,7 

Upokojeni 11,9 12,5 15,0 14,1 12,9 12,4 11,8 13,6 16,4 

Drugi 
neaktivni 

21,5 10,8 14,8 16,4 15,5 16,7 20,7 19,5 20,1 

Vir: SURS, SI-STAT 2017. 

 

Med kategorijami z najvišjimi stopnjami tveganja revščine (in z relativnim poslabšanjem v letu 2015 

glede na predhodno leto, in povečini tudi v letu 2016 vendar z izjemami) so še: enočlanska 

gospodinjstva (pod pragom tveganja revščine jih je v letu 2015 živelo 35,4 %, kar je 2,4 o.t. več kot leto 

prej; leta 2016 pa se je odstotek dvignil na 35,8 %, kar je 0,4 o.t. več kot leto prej), enostarševska 

gospodinjstva (32,5 % v letu 2015, oz. kar 5,1 o.t. več kot leta 2014; vendar se je leta 2016 stopnja 

tveganja revščine spustila na 25,2 %, za 7,3 o.t. manj kot leta 2015), ženske starejše od 64 let (22,2 % 

žensk v tej starostni kategoriji je leta 2015 živelo z dohodki pod pragom tveganja revščine, kar je 0,6 

o.t. več kot leta 2014; leta 2016 pa 22,5 %, kar je 0,3 o.t. več kot leta 2015), osebe, ki so najemniki 

stanovanj (36,4 % najemnikov stanovanj je v letu 2015 živelo z dohodki pod pragom tveganja revščine, 

kar je 1,2 o.t. več kot leto pred tem, medtem ko se je stopnja leta 2016 znižala na 36,1 %, kar je 0,3 o.t. 

manj kot leta 2015) in nizko izobražene osebe, tj. osebe z največ osnovnošolsko izobrazbo (30,0 % nizko 

izobraženih oseb je živelo z dohodki pod pragom tveganja revščine v letu 2015, kar je 1,8 o.t. več kot 

leta 2014; leta 2016 je odstotek nizko izobraženih oseb pod pragom tveganja revščine narastel na 30,1 

%, za 0,1 o.t. več kot leta 2015) (SURS 2016b, SURS 2017). Stopnja tveganja revščine se je tako kot v 

letu 2015 tudi v letu 2016 glede na predhodno leto povišala vsem upokojencem (leta 2015 za 1,8 o.t. 

oz. na 13,6 %; leta 2016 za 2,8 o.t. oz. na 16,4 %), vendar so najbolj izrazito revščini izpostavljene 

starejše ženske, ki živijo v enočlanskem gospodinjstvu. Tako je bila stopnja tveganja revščine žensk, 

starih 65 let ali več, ki živijo v enočlanskem gospodinjstvu, leta 2014 38,6 %, v letu 2015 pa se je dvignila 

še za 2,7 o.t. in je znašala 41,3 %, leta 2016 pa se je znižala za 0,3 o.t. in njena vrednost je bila 41,0 % 

(SURS 2017).   

V poročilu o socialnem položaju za obdobje 2014 – 2015 (Trbanc idr. 2016) smo opozarjali na problem 

izrazitega povečanja stopnje dolgotrajne revščine18 v letu 2014 (iz leta 2013, ko je bila 7,5 % se je 

povišala na 9,5 % v letu 2014). Stopnja dolgotrajne revščine namreč kaže na delež populacije, ki se ji 

socialni problemi kopičijo in niso le prehodne narave. V letu 2015 se je stopnja dolgotrajnega tveganja 

revščine zmanjšala za 1,4 o.t. glede na leto 2014 in je znašala 8,1 % (Preglednica 4.1). Vendar pa se je 

leta 2016 v primerjavi z letom prej stopnja dolgotrajnega tveganja revščine ponovno dvignila za 0,4 o.t. 

in je tako v letu 2016 znašala 8,5 %. Z dohodki pod pragom tveganja revščine je leta 2016 živelo 152.000 

                                                             
18 Dolgotrajna revščina predstavlja delež oseb, ki so bile pod pragom tveganja revščine v tekočem 
(opazovanem) letu in vsaj v dveh od treh predhodnih let. 
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oseb. Glede na nihanje stopnje dolgotrajnega tveganja revščine, ki vendarle ne kaže stabilnega trenda 

upadanja (v nasprotju s stopnjo tveganja revščine pred upoštevanjem socialnih transferjev in stopnjo 

tveganja revščine ob upoštevanju socialnih transferjev), lahko ponovno opozorimo, da problem 

dolgotrajne revščine v Sloveniji obstaja (kljub ugodnim gospodarskim in zaposlitvenim razmeram) ter 

zahteva ukrepanje socialne politike. 

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

primerjalno gledano relativno visoka. Podatki (Preglednica 4.1) kažejo, da se je vpliv socialnih 

transferjev na zmanjševanje stopnje tveganja revščine od leta 2012 na leto 2013 opazno zmanjšal (za 

3,7 o. t.), v letu 2014 pa se je še nadalje rahlo zmanjšal (za 0,5 o.t.). V letu 2015 je ostal vpliv socialnih 

transferjev na zniževanje stopnje tveganje revščine na skoraj isti ravni kot leto pred tem (povečal se je 

za 0,1 o.t. in je znašal 42,3 %). V letu 2016 pa se je vpliv socialnih transferjev povišal za 0,5 o.t. in je 

znašal 42,8 %. 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. Podobno tudi zelo rahlo izboljšanje 

učinkovitosti socialnih transferjev pri zmanjševanju revščine v letu 2015 (za 0,1 o.t.) in nadaljnje 

izboljšanje v letu 2016 (za 0,5 o.t.) lahko pojasnimo s spremembami socialne zakonodaje, ki so začele 

veljati v letu 2014.  

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

(Preglednica 4.1). Po poslabšanju v letu 2012 je bila relativno konstantna v letih 2013 in 2014, nato pa 

se je v letu 2015 zmanjšala za 0,8 odstotne točke, v letu 2016 pa še za 0,4 o.t.  V letu 2016 znaša tako 

stopnja resne materialne prikrajšanosti v Sloveniji 5,4 % , kar je manj kot v predkriznem letu 2008 in 

precej pod povprečjem za 28 držav EU, kjer se sicer tudi zmanjšuje (8,1 % v letu 2015). Izboljšanje 

materialnega položaja gospodinjstev v Sloveniji lahko vsaj delno povežemo z ugotovitvami UMAR o 

povečanju razpoložljivega dohodka gospodinjstev in o povečani potrošnji gospodinjstev, še zlasti 

potrošnji trajnih dobrin (UMAR 2016a: 87). 

Sestavljeni kazalnik stopnja tveganja socialne izključenosti v Sloveniji, ki je v letu 2014 ostal na enaki 

ravni kot predhodno leto (potem ko se je v obdobju krize poslabšal), se je v letu 2015 izboljšal (vrednost 

se je znižala) za 1,2 o.t. in je znašal 19,2 %. Leta 2016 se je zmanjšal še za 0,8 o.t. in znaša 18,4 %. Tako 

je stopnja tveganja socialne izključenosti v Sloveniji vendarle začela upadati in se približevati 

'izhodiščni' vrednosti iz leta 2008, v letu 2016 je bila celo rahlo nižja. Vendar pa v absolutni številki 

socialno izključenost v letu 2016 tvega 371.000 prebivalcev Slovenije, kar je 10.000 več kot leta 2008. 
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4.2 Življenjska raven družin z otroki 

 

Zadnji razpoložljivi podatki kažejo, da je stopnja tveganja revščine gospodinjstev z vzdrževanimi otroki 

v letu 2016 upadla v primerjavi z letom 2015. Gre za nadaljevanje pozitivnega trenda iz preteklega leta. 

Stopnja tveganja revščine se je pri gospodinjstvih z vzdrževanimi otroki znižala bolj kot v splošni 

populaciji in tudi sicer je položaj gospodinjstev z otroki boljši kot to velja za celotno populacijo in za 

gospodinjstva brez otrok19. Pomembno pa je izpostaviti, da se izboljšanje kazalnika stopnje tveganja 

revščine na drugih kazalnikih socialnega položaja gospodinjstev z otroki še ne kaže povsem (stopnja 

dolgotrajne revščine se je celo povečala za 0,7 o.t.; resna materialna prikrajšanost je z 4,4 % ostala 

praktično nespremenjena; izboljša se je le socialna izključenost, in sicer za 1 o.t.) (SURS 2017; Eurostat 

2017).  

Slika 4.1: Stopnja tveganja revščine gospodinjstev z vzdrževanimi otroki: primerjava s celotno 

populacijo (v %) 

 

Vir: SURS, SI-STAT 2017. 

 

Razlog za znižanje stopnje tveganja revščine gospodinjstev z otroki pripisujemo predvsem pozitivnim 

učinkom trga dela (v manjši meri pa tudi bolj učinkovitim socialnim transferjem pri blaženju revščine), 

saj je bila stopnja tveganja revščine nižja že brez socialnih transferjev oziroma pred namenjenimi 

socialnimi transferji. Dejavniki trga dela so namreč vedno poglavitni, bolj kot socialni transferji. Velja, 

da nižja kot je razlika v stopnji tveganja revščine pred socialnimi transferji, bolj učinkoviti so lahko 

socialni transferji pri blaženju revščine in obratno (glej Sliko 4.2). Eden ključnih dejavnikov trga dela, ki 

so pripomogli k izboljšanju položaja gospodinjstev z otroki v opazovanem obdobju, je znižanje revščine 

med zaposlenimi s 6,7 % (2015) na 5,8 % (2016); pri ostalih kazalnikih trga dela ni bilo opaziti večjih 

                                                             
19 Stopnja dolgotrajne revščine gospodinjstev z vzdrževanimi otroki: 6,2 % (2015), 6,9 % (2016) in gospodinjstev 
brez vzdrževanih otrok: 10,4 % (2015), 10,3 % (2016). 
Resna materialna prikrajšanost gospodinjstev z vzdrževanimi otroki: 4,3 % (2015), 4,4 (2016) in gospodinjstev 
brez vzdrževanih otrok: 7,6 % (2015), 6,5 % (2016). 
Socialna izključenost gospodinjstev z vzdrževanimi otroki: 15,5 % (2015), 14,5 % (2016) in gospodinjstev brez 
vzdrževanih otrok: 23,7 % (2015), 23,1 % (2016).  
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sprememb (zelo nizka delovna intenzivnost: 3,7 % (2015) – enako tudi v letu 2016; stopnja 

zaposlenosti: 83,4 % (2015), 84,6 % (2016).  

 

Slika 4.2: Indeks sprememb med letoma 2015 in 2016 pri kazalniku »stopnja tveganja revščine pred 

socialnimi transferji« in kazalniku »učinkovitost socialnih transferjev pri blaženju revščine«  glede na 

tip gospodinjstva 

 

Vir: SURS, SI-STAT 2017, lastni preračuni. 

*Vrednost 1 pomeni, da med letoma 2015 in 2016 ni razlik. Vrednost višja od 1 pove odstotek povišanja 

določenega kazalnika (npr. povišanja stopnje tveganja revščine pred socialnimi transferji med letoma 2015 in 216 

ali pa učinkovitosti socialnih transferjev pri blaženju revščine); za vrednosti nižje od 1 velja ravno obratno. 

 

Med posameznimi tipi gospodinjstev posebej izpostavljamo dvostarševska gospodinjstva z enim 

vzdrževanim otrokom. Izmed vseh gospodinjstev je zgolj za omenjeni tip značilno, da se je stopnja 

tveganja revščine pred transferji v času 2015-2016 povišala (glej Sliko 4.2), posledično se je povišala 

tudi stopnja tveganja revščine, ki sedaj celo presega vrednosti revščine velikih družin oziroma 

gospodinjstev z vsaj tremi vzdrževanimi otroki (Preglednica 4.3), kar je povsem nov pojav. Poleg tega 

je v letu 2016 več gospodinjstev z enim otrokom živelo v resni materialni prikrajšanosti (4,0 % v letu 

2015; 4,8 % v letu 2016) in tvegalo socialno izključenost (15,7 % leta 2015, 18,5 % leta 2016); pri ostalih 

tipih gospodinjstev z vzdrževanimi otroki negativnih trendov po omenjenih teh dveh kazalnikih ne 

beležimo (SURS 2017; Eurostat 2017). 

Poslabšanje položaja dvostarševskih družin z enim otrokom na trgu dela je razvidno iz porasta zelo 

nizke delovne intenzivnosti (ki je v letu 2016 med vsemi tipi družin, z izjemo enostarševskih družin, 

dosegla najvišje vrednosti). Obenem za gospodinjstva z enim vzdrževanim otrokom velja, da imajo, v 

primerjavi z ostalimi, nižje stopnje zaposlenosti (ki je kljub vsemu še vedno visoka), in sicer 81,9 % (z 

dvema otrokoma: 88,0 %, s tremi otroki 83,0 %). 
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Preglednica 4.3: Stopnja tveganja revščine glede na tip gospodinjstva: primerjava med letoma 2015 

in 2016; v %  

  2015 2016 

Skupaj 14,3 13,9 

1starš 32,5 25,2 

2+1 12,6 14,7 

2+2 10,2 9,1 

2+3 16,0 11,0 

gosp. brez vzdrževanih otrok 16,1 16,9 

gosp. z vzdrževanimi otroki 12,9 11,4 

Vir: SURS, SI-STAT 2017. 

 

Preglednica 4.4: Zelo nizka delovna intenzivnost glede na tip gospodinjstva; v %  

  2015 2016 

Skupaj 7,4 7,4 

1starš 16,8 14,5 

2+1 3,4 4,3 

2+2 1,8 1,7 

2+3 3,0 2,8 

gosp. brez vzdrževanih otrok 15,9 15,7 

gosp. z vzdrževanimi otroki 3,7 3,7 

Vir: SURS, SI-STAT 2017. 

 

Na drugi strani pa se je v opazovanem času bistveno izboljšal položaj velikim družinam in 

enostarševskim družinam (za slednje je, kljub pozitivnim premikom, še vedno značilen najranljivejši 

socialni položaj). Položaj gospodinjstev z vzdrževanimi otroki se je torej v splošnem izboljšal, ker se je 

izboljšal položaj omenjenih dveh tipov gospodinjstev. Ugotavljamo pozitivne premike na trgu dela za 

oba tipa družin, ki so pri enostarševskih gospodinjstvih še bolj očitni kot pri gospodinjstvih s tremi ali 

več vzdrževanimi otroci. Za položaj enostarševskih družin je še posebej pomembno, da se je stopnja 

tveganja revščine med zaposlenimi znižala iz 17,5 % (2015) na 12,5 % v letu 2016 (po tem kazalniku 

enostarševska gospodinjstva sicer še vedno zaostajajo za gospodinjstvi z otroki na splošno: 5,8 % v letu 

2016). Obenem se je učinkovitost socialnih transferjev pri omenjenih dveh tipih gospodinjstev z otroki 

v času od 2015 do 2016 povišala bolj kot pri drugih gospodinjstvih z otroki (glej Preglednico 4.5 in Sliko 

4.2). 
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Preglednica 4.5: Učinkovitost socialnih transferjev glede na tip gospodinjstev: primerjava med 

letoma 2015 in 2016; v % 

  2015 2016 Indeks: 

  

pred 
soc. 
transf. 

po soc. 
transf. 

učink. soc. 
transf. 

pred 
soc. 
transf. 

po soc. 
transf. 

učink. soc. 
transf. 

učink. 
soc. 
transf. 

pred 
soc. 
transf. 

Skupaj 24,8 14,3 42,3 24,3 13,9 42,8 1,01 0,98 

1 starš 47,1 32,5 31,0 39,9 25,2 36,8 1,19 0,85 

2+1 20,6 12,6 38,8 25,0 14,7 41,2 1,06 1,21 

2+2 20,3 10,2 49,8 17,1 9,1 46,8 0,94 0,84 

2+3 31,9 16,0 49,8 29,3 11,0 62,5 1,25 0,92 

gosp. brez otrok 26,4 16,1 39,0 26,4 16,9 36,0 0,92 1,00 

gosp. z otroki 23,5 12,9 45,1 22,4 11,4 49,1 1,09 0,95 

Vir: SURS, SI-STAT 2017, lastni preračuni. 

 

Pozitiven trend upadanja stopnje tveganja revščine opažamo tudi pri otrocih. Stopnja tveganja revščine 

pri osebah, mlajših od 18 let, je najnižja v zadnjih šestih letih in precej nižja od stopnje tveganja revščine 

celotne populacije. Upoštevaje tudi druge kazalnike socialnega položaja, lahko zaključimo, da se je 

socialni položaj otrok v obdobju 2015–2016 izboljšal: resna materialna prikrajšanost (4,7 % leta 2015 

in 4,5 % leta 2016); stopnja dolgotrajnega tveganja revščine (6,6 % leta 2015 in 6,2 % leta 2016); 

socialna izključenost (16,6 % leta 2015, 14,9 % leta 2016) (SURS 2017; Eurostat 2017). 

 

Slika 4.3: Stopnja tveganja revščine otrok in celotne populacije; v % 

    
Vir: SURS, podatkovni portal SI-STAT (2017). 

 

Stopnja tveganja revščine pred socialnimi transferji je bila že v letu 2016 nižja v primerjavi z letom 

2015. K temu je pripomogel upad deleža otrok, ki živijo v gospodinjstvih z zelo nizko delovno 

intenzivnostjo (s 3,7 % v letu 2015 na 3,4 % v letu 2016), predvsem zaradi izboljšanja položaja nižje 
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izobraženih gospodinjstev z otroki v tem oziru (s 17,1 % leta 2015 na 14,3 leta 2016). Učinkovitost 

socialnih transferjev se je v opazovanem obdobju povečala za dobre 4 o. t. oziroma za 9 %. 

 

Preglednica 4.6: Učinkovitost socialnih transferjev pri zniževanju stopnje tveganja revščine otrok: 

primerjava med letoma 2015 in 2016; v % 

  

2015 2016 indeks 

pred soc. 
transf. 

po soc. 
transf. 

učink. soc. 
transf. 

pred soc. 
transf. 

po soc. 
transf. 

učink. soc. 
transf. 

učink. soc. 
transf. 

pred soc. 
transf. 

0-17 let 26,2 14,2 45,80 23,8 11,9 50,00 1,09 0,91 

Vir: SURS, SI-STAT 2017, lastni preračuni. 
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5 Transferji iz javnih sredstev, odvisni od materialnega položaja 

posameznikov in družin 
 

V tem poglavju prikazujemo trende gibanja prejemnikov in upravičencev do denarnih prejemkov 

(socialnih transferjev), ki so odvisni od materialnega položaja posameznikov in družin, ter njihovo 

strukturo. Gre za socialne transferje, ki ne temeljijo na zavarovalnem principu, ampak izhajajo iz potreb 

oseb, ki si same (oz. njihove družine) niso zmožne zagotoviti preživetja, oz. imajo dohodke, ki ne 

dosegajo postavljenega praga dohodka na družinskega člana. Transferje iz javnih sredstev, ki so odvisni 

od materialnega položaja posameznikov in družin, opredeljuje Zakon o urejanju pravic iz javnih 

sredstev (v nadaljevanju ZUPJS), posamezne prejemke pa še drugi zakoni (npr. Zakon o 

socialnovarstvenih prejemkih – v nadaljevanju ZSVarPre – ureja dodeljevanje denarne socialne pomoči 

in varstvenega dodatka). 

ZUPJS opredeljuje štiri denarne prejemke, in sicer: otroški dodatek (v nadaljevanju OD), denarno 

socialno pomoč (v nadaljevanju DSP), varstveni dodatek (v nadaljevanju VD) in državno štipendijo (v 

nadaljevanju DŠ). Upravičenost posameznika in družine do denarnih prejemkov je odvisna od 

njihovega materialnega položaja. O pravici do denarnih prejemkov odločajo CSD, na podlagi vloge 

posameznika, ki pravico(ce) uveljavlja zase in za svoje družinske člane ter na podlagi preverjanja 

upravičenosti. Poleg teh pravic, CSD po ZUPJS odločajo še o pravicah do različnih subvencij in plačil, in 

sicer: znižanju plačila za programe vrtcev; dodatni subvenciji malice za učence in dijake; subvenciji 

kosila za učence; oprostitvi plačil socialnovarstvenih storitev; prispevku k plačilu družinskega 

pomočnika; subvenciji najemnine; pravici do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev in 

o pravici do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje. 

V nadaljevanju so predstavljeni podrobnejši podatki o številu in strukturi prejemnikov in upravičencev 

do DSP, VD, OD, DŠ in subvencije vrtca. Z izrazom prejemniki označujemo osebe, ki so vložile vlogo za 

dodelitev pravice in jim je bila pravica odobrena za njih in njihove družinske člane (člane gospodinjstva; 

v primeru OD za njihove otroke). Z izrazom upravičenci pa označujemo osebe, ki imajo pravico dejansko 

odobreno (torej prejemniki in njihovi upravičeni družinski člani). Pri podatkih o prejemnikih je torej 

enota opazovanja gospodinjstvo, pri podatkih o upravičencih pa posamezniki, ki pravico dejansko 

dobijo.  

Podatke (anonimizirane in v neobdelani obliki) smo pridobili od MDDSZ. Gre za podatke iz sistema 

ISCSD2, ki se polni z informacijami iz vlog in odobrenih pravic. Za podatke za potrebe naloge Socialni 

položaj v Sloveniji MDDSZ zaprosimo dvakrat letno; podatke za prvo polovico leta 2017 smo prejeli 

konec avgusta 2017, za mesece od avgusta do decembra 2017 pa smo podatke prejeli v januarju 2018. 

Podatke za obdobje od septembra 2012 do konca leta 2016 smo od MDDSZ pridobili že v prejšnjih letih. 
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5.1 Denarna socialna pomoč (DSP) za obdobje  

 

Od začetka leta 2012 pravico do DSP ureja Zakon o socialnovarstvenih prejemkih (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 dohodka20. Znesek 

osnovnega minimalnega dohodka je določen v ZSVarPre v 8. členu21 in se usklajuje z inflacijo. V letu 

2012 je znesek osnovnega minimalnega dohodka znašal 260,00 evrov, od 01.08.2013 265,22 evrov, od 

01.08.2014 269,20 evrov, od 01.08.2015 270,82 evrov, od 01.01.2016 288,81 evrov, od 01.08.2016 

292,56 evrov in od 01.08.2017 297,53 evrov. Odobrena višina DSP, ki jo prejme prejemnik zase in za 

svoje družinske člane je odvisna od višine dohodkov družine, števila družinskih članov (utež za prvo 

odraslo osebo v gospodinjstvu je 1, utež za vsako naslednjo odraslo osebo je 0,57, utež za prvega 

otroka, ki je najstarejši, je 0,76 in utež za vsakega naslednjega otroka 0,66), premoženja, prihrankov 

ter zagotovljene oskrbe in morebitnega obstoja krivdnega razloga (npr. neprijavljenost pri ZRSZ ali 

izbris iz evidence brezposelnih oseb zaradi neizpolnjevanja obveznosti, prestajanje zaporne kazni). Za 

družino se DSP določi tako, da se seštejejo zneski za posamezne družinske člane (glede na uteži na 

osnovni minimalni dohodek, ki jim pripadajo), nato pa se od tega odštejejo skupni dohodki družinskih 

članov, če jih imajo.  

Upravičenci do DSP so hkrati z DSP upravičeni tudi do plačila prispevka za obvezno zdravstveno 

zavarovanje (če niso zavarovani iz drugega naslova). CSD o pravici do plačila prispevka za obvezno 

zdravstveno zavarovanje odloča hkrati z odločanjem o dodelitvi DSP, razen če vlagatelj izrecno izjavi, 

da te pravice ne želi. 

Odrasli upravičenci do DSP, ki so delovno aktivni, ali so vključeni v določene ukrepe APZ, programe 

psihosocialne rehabilitacije, ali v zaposlitveno rehabilitacijo, ali opravljajo voluntersko pripravništvo ali 

imajo sklenjen pisni dogovor o prostovoljskem delu pri humanitarnih organizacijah, lahko uveljavljajo 

dodatek za delovno aktivnost. Dodatek za delovno aktivnost je dodatek k osnovnemu minimalnemu 

dohodku (cenzusu) odrasle osebe (višja utež). Več o dodatku za delovno aktivnost v razdelku 5.1.2. 

 

  

                                                             
20 Upravičencu, ki nima lastnih dohodkov po ZSVarPre se določi v višini osnovnega minimalnega dohodka; za 
druge upravičence se določi kot razlika med osnovnim 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. 
21 ZSVarPre v 8. členu določa osnovni znesek minimalnega dohodka v višini 288,81 evrov. Ta znesek zaradi 
uveljavitve ZDIU12 s 1. 1. 2012 in kasneje ZUJF, ki sta znesek minimalnega dohodka določila v višini 260,00 evrov, 
ni takoj stopil v veljavo, ampak je bil uveljavljen šele po prenehanju veljavnosti ZUJF (s 1.1.2016). 
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5.1.1 Gibanje prejemnikov in upravičencev do DSP ter njihova struktura 

 

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 šest 

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 5.1 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 2017.  

Število prejemnikov in upravičencev do DSP se v celotnem opazovanem obdobju (od septembra 2012 

do konca leta 2017) postopno zvišuje, v letih 2014 in 2015 se je povišalo bolj izrazito, v letu 2016 pa je 

od sredine leta do zadnjih mesecev nekoliko upadlo in se zadnja dva meseca začelo ponovno zviševati. 

Rast števila prejemnikov in upravičencev do DSP se je nadaljevala tudi v začetku leta 2017, z vrhom v 

aprilu, ko se je mesečno število upravičencev približalo 84.000, nato pa je ponovno postopoma upadalo 

vse do zadnjih dveh mesecev leta 2017, ko se je spet nekoliko dvignilo. Mesečna nihanja v številu 

prejemnikov in upravičencev do DSP so si v opazovanih letih podobna (porast v spomladanskih 

mesecih, nato postopen upad do zadnjih dveh mesecev v letu, ko se število prejemnikov in 

upravičencev ponovno zviša), kar je dobro razvidno iz Slike 5.1 v nadaljevanju. 

V povprečju je DSP v letu 2013 dobilo mesečno 68.002 upravičencev (oseb), v letu 2014 povprečno 

mesečno 74.470 oseb, v letu 2015 povprečno mesečno 80.641 oseb, v letu 2016 povprečno mesečno 

80.680 oseb, v letu 2017 pa je DSP povprečno mesečno dobilo 80.570 upravičencev (oseb). Kljub 

ugodnim ekonomskim okoliščinam, rasti zaposlovanja in upadu brezposelnosti se je torej v zadnjih treh 

letih (2015 – 2017) število upravičencev do DSP (vseh oseb, ki DSP dejansko dobijo) stabiliziralo na 

sorazmerno visoki ravni, ko povprečno mesečno DSP dobiva več kot 80.500 oseb. 

 

Preglednica 5.1: Mesečno število prejemnikov in upravičencev do DSP (redne – za obdobje in 
trajne) ter višina sredstev, Slovenija, september 2012 – december 2017 

 
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 
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Število 

prejemnikov 

Število upravičencev 

Višina 

sredstev 

Povprečna višina 

Vsi Odrasli 

Upravičeni 

do trajne 

DSP 

Redna 

DSP 

Trajna 

DSP 

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 80.311 59.704 385 14.184.912,16 268,14 243,99 

1. september 2015 52.245 79.257 58.914 386 13.984.081,63 267,84 244,06 

1. oktober 2015 52.119 79.045 58.797 390 13.974.446,26 268,32 242,74 

1. november 2015 53.296 80.396 60.066 394 14.152.305,35 265,72 241,25 

1. december 2015 53.615 80.918 60.454 398 14.240.459,02 265,79 240,95 

1. januar 2016 53.173 80.659 59.577 388 14.511.112,18 273,13 241,45 

1. februar 2016 54.069 82.361 60.708 387 14.951.694,09 276,78 241,42 

1. marec 2016 54.705 83.372 61.500 391 15.201.374,12 278,15 239,94 

1. april 2016 54.651 83.412 61.557 380 15.308.057,09 280,29 253,97 

1. maj 2016 54.052 82.801 60.994 385 15.214.565,65 281,67 254,90 

1. junij 2016 53.329 81.916 60.196 389 15.042.794,82 282,28 254,83 

1. julij 2016 52.531 80.729 59.297 396 14.819.959,58 282,34 253,53 

1. avgust 2016 51.452 79.240 58.429 397 14.754.983,73 287,01 256,32 
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Število 

prejemnikov 

Število upravičencev 

Višina 

sredstev 

Povprečna višina 

Vsi Odrasli 

Upravičeni 

do trajne 

DSP 

Redna 

DSP 

Trajna 

DSP 

1. september 2016 50.612 77.774 57.372 396 14.551.719,48 287,76 256,60 

1. oktober 2016 50.422 77.429 57.185 405 14.496.187,05 287,75 255,96 

1. november 2016 51.506 78.622 58.309 412 14.668.070,15 285,03 254,14 

1. december 2016 52.140 79.848 59.137 418 14.819.604,35 284,49 251,21 

1. januar 2017 51.686 80.254 58.849 417 14.741.110,92 283,19 250,26 

1. februar 2017 53.054 82.671 60.531 415 15.126.847,03 283,16 250,91 

1. marec 2017 53.481 83.286 61.103 414 15.137.208,66 281,10 251,06 

1. april 2017 53.776 83.930 61.467 415 15.238.411,86 281,47 247,36 

1. maj 2017 53.031 82.916 60.643 420 15.025.646,77 281,40 246,12 

1. junij 2017 52.355 82.052 59.903 430 14.818.624,21 281,05 243,68 

1. julij 2017 51.417 80.597 58.831 432 14.527.440,63 280,51 243,49 

1. avgust 2017 50.426 79.184 57.668 435 14.551.591,74 286,45 248,30 

1. september 2017 49.601 77.598 56.642 438 14.267.124,14 285,47 247,20 

1. oktober 2017 49.345 77.059 56.318 443 14.188.015,74 285,34 244,77 

1. november 2017 50.385 78.247 57.396 451 14.342.334,29 282,48 244,04 

1. december 2017 50.800 79.048 57.952 453 14.394.597,65 281,20 243,63 

Vir: MDDSZ, ISCSD2 

 

Upravičenci do trajne DSP so osebe, ki so trajno nezaposljive ali trajno nezmožne za delo, ali v starosti 

nad 63 let (ženske) oz. nad 65 let (moški) ter glede dohodkov in materialnega položaja (premoženja) 

ne presegajo cenzusa za DSP. Gre torej za osebe, pri katerih ni pričakovati izboljšanja njihove 

materialne oz. socialne situacije (saj zaposlitev ni možna). Kot je razvidno iz podatkov v Preglednici 5.1 

je število upravičencev do trajne DSP konstantno nizko in je relativno stabilno v celotnem opazovanem 

obdobju. Od leta 2012 do sredine leta 2016 se je število upravičencev do trajne DSP gibalo med 350 in 

400 osebami mesečno, od oktobra leta 2016 pa je začelo rahlo naraščati in ta (sicer zelo postopna) rast 

se je nadaljevala tudi v celotnem letu 2017. V letu 2017 je tako povprečno mesečno trajno DSP dobivalo 

430 upravičencev.  

Gibanje višine mesečno izplačanih sredstev za DSP odraža zviševanje števila prejemnikov in 

upravičencev do DSP. Povprečna višina DSP se viša predvsem zaradi usklajevanja osnovnega zneska 

minimalnega dohodka z inflacijo, v letu 2016 pa se je povprečna višina DSP zvišala tudi zaradi zvišanja 

osnovnega zneska minimalnega dohodka, kar je bila posledica odprave varčevalnih ukrepov iz leta 

2012.  

Gibanje števila prejemnikov in upravičencev do DSP je grafično prikazano na Sliki 5.1. Krivulji gibanja 

prejemnikov in upravičencev kažeta podobna nihanja znotraj let in tudi postopno naraščanje skozi leta. 
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Slika 5.1: Gibanje števila prejemnikov in upravičencev do DSP, Slovenija september 2012 – december 
2017 
 

 

 

Od leta 2015 naprej je v Sloveniji v povprečju mesečno več kot 80.000 upravičencev do DSP (torej oseb, 

ki DSP dejansko dobijo), od tega približno tri četrtine odraslih (med 73 in 75 % vseh upravičencev) in 

četrtina otrok. Razmerje med številom prejemnikov DSP (vlagatelji vloge, ki prejemajo DSP zase in za 

družinske člane oz. člane gospodinjstva) in številom upravičencev (vse osebe, ki dejansko dobivajo DSP) 

je v vseh opazovanih letih približno 1 : 1,5, kar se sklada s podatki iz Preglednice 5.3, namreč, da je 

velika večina prejemnikov DSP samskih (enočlanska gospodinjstva).  

Starostna struktura upravičencev do DSP je relativno stabilna (Preglednica 5.2). Ugotavljamo, da se 

število upravičencev do DSP v zadnjih letih počasi zvišuje v vseh starostnih razredih. V zadnjem letu 

(december 2016 – december 2017), pa tudi že v predhodnih letih, se med upravičenci do DSP 

zmanjšuje delež starih 15 – 26 let ter delež starih 27 – 35 let, kar je verjetno posledica ugodnih razmer 

na trgu dela in povečanega povpraševanja delodajalcev ter hitrejšega zaposlovanja mlajših oseb. Na 

drugi strani pa v strukturi upravičencev do DSP narašča delež vseh starostnih skupin nad 50 let. 
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Preglednica 5.2: Število in delež upravičencev do redne DSP po starostnih razredih, Slovenija 

december 2014 – december 2017 

  

  

1. december 2014  1. december 2015  1. december 2016  1. julij 2017 1. december 2017 

Število % Število % Število % Število % Število % 

0-14 14.918 19,21 15.910 19,76 16.159 20,34 16.433 20,50 16.062 20,44 

15-26 14.958 19,26 14.422 17,91 13.178 16,59 11.931 14,88 12.124 15,43 

27-35 15.449 19,90 15.697 19,49 14.100 17,75 13.581 16,94 12.557 15,98 

36-50 17.390 22,40 18.441 22,90 18.518 23,31 18.690 23,31 18.244 23,21 

51-59 8.976 11,56 9.553 11,86 9.981 12,57 10.753 13,41 10.492 13,35 

60-65 3.140 4,04 3.652 4,54 4.222 5,32 4.783 5,97 5.003 6,37 

66-79 1.935 2,49 2.012 2,50 2.373 2,99 2.864 3,57 2.938 3,74 

80 in več 878 1,13 833 1,03 897 1,13 1.132 1,41 1.175 1,50 

Skupaj 77.644 100 80.520 100 79.428 100 80.167 100 78.595 100 

Vir: MDDSZ, ISCSD2 

 

 

Kot že zapisano, pregled števila prejemnikov DSP glede na tip gospodinjstva kaže, da med prejemniki 

ne prevladujejo družine, ampak samska gospodinjstva. Vendar podatki v Preglednici 5.3 kažejo tudi, da 

se delež samskih gospodinjstev med prejemniki DSP rahlo zmanjšuje, delež družin med prejemniki DSP 

pa se rahlo povečuje. Tako je bilo med prejemniki DSP konec leta 2013 74,62 % samskih oseb 

(gospodinjstev), konec leta 2017 pa jih je bilo 71,9 %. Družin je bilo konec leta 2013 med prejemniki 

DSP 21,09 %, konec leta 2017 pa 22,4 %. Od leta 2015 se nekoliko povečuje tudi delež zakoncev oziroma 

partnerjev brez otrok, prejemnikov DSP, ki je konec leta 2017 znašal 5,64 %, kar je za 1,11 o.t. več kot 

v istem obdobju leta 2015.  

 

Preglednica 5.3: Število prejemnikov DSP glede na tip gospodinjstva, Slovenija december 2012– 

december 2017 

 

Vir: MDDSZ, ISCSD2 

 

  

 
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 
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Preglednica 5.3: Število prejemnikov DSP glede na tip gospodinjstva, Slovenija december 2012– 

december 2017 (nadaljevanje) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Vir: MDDSZ, ISCSD2 

 

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, v letu 2017 pa se ta trend še nadaljuje (Preglednica 5.4). Število enostarševskih 

družin, prejemnic DSP se od julija 2015 postopno znižuje, medtem ko se je število dvostarševskih 

družin, prejemnic DSP, znižalo šele v zadnjem opazovanem obdobju (julij 2017), kar je razvidno na Sliki 

5.2. 

 

Preglednica 5.4: Število prejemnikov DSP po tipu družine, Slovenija 2013 – 2017  

 na dan 1.7.2013 na dan 1.7.2014 na dan 1.7.2015 na dan 1.7.2016 

število % število % število % število % 

Samska oseba 34.291 74,15 37.554 74,64 39.049 73,09 38.199 72,16 

Enostarševska družina 5.167 11,17 5.411 10,76 5.551 10,39 5.406 10,21 

Dvostarševska družina 4.772 10,32 5.233 10,40 6.375 11,93 6.732 12,72 

Zakonca /  
partnerja brez otrok 

1.981 4,28 2.072 4,12 2.401 4,49 2.557 4,83 

Drugo 35 0,08 41 0,08 48 0,09 46 0,09 

Skupaj 46.246 100 50.311 100 53.424 100 52.940 100 

Vir MDDSZ, ISCSD2 

Preglednica 5.4: Število prejemnikov DSP po tipu družine, Slovenija (nadaljevanje) 

 na dan 1.7.2017 na dan 1.12.2017 

število % število % 

Samska oseba 36.621 71,22 36.502 71,85 

Enostarševska družina 5.273 10,26 5.018 9,88 

Dvostarševska družina 6.673 12,98 6.354 12,51 

Zakonca /  
partnerja brez otrok 

2.788 5,42 2.863 5,64 

Drugo 62 0,12 63 0,12 

Skupaj 51.417 100 50.800 100 

 

 

 na dan 1.12.2016 na dan 1.7.2017 na dan 1.12.2017 

Število % število % število % 

Samska oseba 37.396 72,30 36.621 71,22 36.502 71,9 

(Zunaj)zakonska partnerja 

brez otrok 
2.566 4,96 2.788 5,42 2.863 5,64 

Družine 11.700 22,62 11.946 23,23 11372 22,4 

Drugo 61 0,12 62 0,12 63 0,12 

Skupaj 51.723 100 51.417 100 50.800 100 
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Slika 5.2: Indeks gibanja prejemnikov DSP glede na tip družine, Slovenija (2013 – 2017)22 

 

Vir: MDDSZ, ISCSD2 

 

Med vsemi odraslimi upravičenci do DSP je 75,5 % takih, ki so pri ZRSZ registrirano kot brezposelni oz. 

kot aktivni iskalci zaposlitve (Preglednica 5.5). Za vlagatelje zahtevka (prošnje) za DSP, ki so v delovno 

aktivni starosti in zmožni za delo, je sicer aktivno iskanje zaposlitve (prijava kot aktivni iskalec zaposlitve 

na ZRSZ) pogoj za odobritev DSP (seveda tudi ob izpolnjevanju pogoja ne preseganja materialnega 

cenzusa za pravico), saj se aktivno iskanje zaposlitve šteje kot način, da oseba skuša izboljšati svoj 

položaj. ZRSZ poleg registra (evidence) brezposelnih oseb (aktivnih iskalcev zaposlitve) po ZUTD vodi 

še evidenco iskalcev zaposlitve (osebe, ki niso brezposelne, a iščejo delo), v katerem je bilo junija 2017 

356 oseb, ki so prejemale DSP, ter evidenco začasno nezaposljivih, v kateri je bilo v prvih devetih 

mesecih 2017 povprečno mesečno 6.150 oseb, vendar niso bile vse upravičenci do DSP. V evidenci 

začasno nezaposljivih oseb so tudi osebe, ki so bile po obravnavi na medinstitucionalnih komisijah ZRSZ 

in CSD odstopljene v obravnavo (in reševanje svoje akutne, kompleksne socialne problematike) na CSD 

(ki naj bi z njimi sklenil dogovor o aktivnem reševanju socialne problematike kot podlago za dodelitev 

DSP). ZRSZ poleg tega vodi tudi register vključenih v APZ. 

Glede na podatek v Preglednici 5.5 je med odraslimi upravičenci do DSP torej okoli četrtina (24,5 %) 

oseb, ki niso registrirane kot aktivni iskalci zaposlitve na ZRSZ (registrirano brezposelne), vendar 

prejemajo DSP. Gre zelo verjetno za osebe, ki imajo različne kompleksne problematike, zaradi katerih 

strokovni delavci na CSD ocenijo, da niso zaposljivi in ni smiselno, da jih napotujejo na prijavo na ZRSZ 

(diskrecijska presoja strokovnih delavcev CSD), ter z njimi večinoma sklenejo dogovore o aktivnem 

reševanju socialne problematike. Poleg tega na ZRSZ niso prijavljeni kot aktivni iskalci zaposlitve starejši 

upravičenci do DSP (upokojeni), osebe, ki občasno opravljajo delo, za katero so plačani manj kot znaša 

cenzus za njihovo gospodinjstvo, osebe v nekaterih zdravstvenih in socialnovarstvenih programih 

                                                             
22 Indeks izračunan na dan 1.7. 
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(odvajanje, rehabilitacija…), osebe, ki so v postopku urejanja statusa (invalidskega, upokojitve, ipd.), 

ipd.  

Kot je razvidno iz Preglednice 5.6 je med odraslimi dolgotrajnimi upravičenci do DSP delež oseb, ki niso 

registrirane pri ZRSZ kot aktivni iskalci zaposlitve, še nekoliko višji kot med vsemi odraslimi upravičenci 

do DSP (28,6 %), kar je pričakovano, saj je med odraslimi dolgotrajnimi upravičenci do DSP več oseb s 

kompleksnimi socialnimi in zdravstvenimi težavami (zaradi tega verjetno tudi so dolgotrajni 

upravičenci). 

Na osnovi teh podatkov lahko približno ocenimo, da gre pri okoli eni četrtini odraslih upravičencev do 

DSP za osebe, ki zelo verjetno (iz različnih razlogov) niso zaposljive in ki verjetno tudi v prihodnje ne 

bodo zaposljive, bodo pa ostale med upravičenci do DSP (oz. bodo prešle v druge statuse – starostna 

ali invalidska upokojitev). 

 

Preglednica 5.5: Odrasli upravičenci do DSP, glede na to ali so pri ZRSZ prijavljeni kot aktivni iskalci 

zaposlitve (registrirano brezposelni) ali ne – Slovenija, na dan 1.6.2017 

 
Število Delež 

Prijavljeni kot aktivni iskalci zaposlitve (registrirano brezposelni) pri ZRSZ  45.233 75,51 

Niso prijavljeni kot aktivni iskalci zaposlitve (registrirano brezposelni) pri 
ZRSZ  14.669 24,49 

Skupaj odrasli upravičenci do DSP 59.902 100 

Vir: MDDSZ, ISCSD2 

 

Preglednica 5.6: Odrasli dolgotrajni upravičenci do DSP, glede na to ali so pri ZRSZ prijavljeni kot 

aktivni iskalci zaposlitve (registrirano brezposelni) ali ne – Slovenija, na dan 1.6.2017 

 
Število Delež 

Prijavljeni kot aktivni iskalci zaposlitve (registrirano brezposelni) pri ZRSZ  25.006 71,38 

Niso prijavljeni kot aktivni iskalci zaposlitve (registrirano brezposelni) pri 
ZRSZ  

10.027 28,62 

Skupaj odrasli dolgotrajni upravičenci do DSP 35.033 100 

Vir: MDDSZ, ISCSD2 

 

Za slovenski sistem socialnih pomoči je že dalj časa značilno sorazmerno veliko število dolgotrajnih 

upravičencev do DSP, čeprav je ta pravica za osebe, ki so zmožne za delo in so v delovno aktivni starosti, 

načeloma zastavljena kot bolj kratkotrajna, za obdobje premoščanja težav, zaradi katerih si 

posamezniki in družine ne morejo zagotavljati lastnih dohodkov (zaradi česar se DSP tudi dodeljuje za 

sorazmerno kratko obdobje in je potrebno za 'podaljševanje' pravice ponovno vložiti vlogo in CSD o 

tem ponovno odloča). Če je naraščanje števila dolgotrajnih upravičencev do DSP razumljivo v obdobju 

gospodarske krize, zaostrenih razmer na trgu dela in malo zaposlovanja, bi v obdobju gospodarske rasti 

in ugodnih razmer na trgu dela ter velikega povpraševanja po delovni sili pričakovali zmanjšanje 

dolgotrajnih upravičencev do DSP. Vendar podatki (Preglednica 5.7) kažejo, da temu ni tako, saj delež 

odraslih dolgotrajnih upravičencev do DSP narašča tudi v letih ugodnih gospodarskih razmer in ugodnih 

razmer na trgu dela, torej po letu 2014.   
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Dolgotrajni upravičenci do DSP so po ZSVarPre opredeljeni kot upravičenci, ki so DSP v zadnjih treh 

letih (36 mesecih) prejemali vsaj dve leti (24 mesecev). Njihov delež med vsemi upravičenci do DSP in 

še bolj če opazujemo samo odrasle upravičence do DSP (delež odraslih dolgotrajnih upravičencev med 

odraslimi upravičenci) je visok in skozi opazovano obdobje (od konca leta 2014) narašča. Tako je bil 

delež odraslih dolgotrajnih upravičencev do DSP med odraslimi upravičenci konec leta 2014 50,8 %, 

decembra 2017 pa znaša že 59,49 %. To pomeni, da je med odraslimi osebami, ki prejemajo DSP že 

skoraj 60 % takih, ki DSP prejemajo že vsaj dve leti v zadnjih treh letih.   

 

Preglednica 5.7: Število in delež odraslih dolgotrajnih upravičencev DSP, Slovenija, december 2014 

– december 2017 

  Odrasli upravičenci, ki so prejeli DSP najmanj: 

12-krat v zadnjih 24. 
mesecih 

24-krat v zadnjih 36. 
mesecih 

do 
1.12.2014 

Število 39.875 29.819 

% od vseh upravičencev na dan 1.12. 51,36 38,4 

% od odraslih upravičencev na dan 1.12. 67,87 50,76 

do 1.6.2015 Število 42.491 32.059 

% od vseh upravičencev na dan 1.6 51,92 39,17 

% od odraslih upravičencev na dan 1.6. 69,18 52,19 

do 
1.12.2015 

Število 43.603 33.111 

% od vseh upravičencev na dan 1.12. 54,15 41,12 

% od odraslih upravičencev na dan 1.12. 72,13 54,77 

do 1.6.2016 Število 44.104 33.996 

% od vseh upravičencev na dan 1.6. 54,9 42,32 

% od odraslih upravičencev na dan 1.6. 73,27 56,48 

do 
1.12.2016 

Število 43.521 34.505 

% od vseh upravičencev na dan 1.12. 54,79 43,44 

% od odraslih upravičencev na dan 1.12. 73,59 58,35 

do 1.6.2017 Število 43.974 35.044 

% od vseh upravičencev na dan 1.6. 53,59 42,71 

% od odraslih upravičencev na dan 1.6. 73,41 58,50 

do 
1.12.2017 

Število 42.048 34.481 

% od vseh upravičencev na dan 1.12. 53,19 43,62 

% od odraslih upravičencev na dan 1.12. 72,55 59,49 

Vir: MDDSZ, ISCSD2 

 

Kdo so odrasli dolgotrajni upravičenci do DSP? V preglednicah 5.8, 5.9 in 5.10 je prikazana njihova 

struktura po spolu, starosti in tipu družine za junij 2017. 

Med odraslimi dolgotrajnimi upravičenci do DSP je nekoliko več moških kot žensk. Po starosti največji 

delež odraslih dolgotrajnih upravičencev do DSP predstavljajo osebe stare 36-50 let (34,8 % vseh 

odraslih dolgotrajnih prejemnikov DSP), osebe stare 50-59 let (21 % vseh odraslih dolgotrajnih 

prejemnikov DSP) in osebe stare 27-35 let (20,2 % vseh odraslih dolgotrajnih prejemnikov DSP). Med 
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odraslimi dolgotrajnimi upravičenci do DSP gre torej v več kot treh četrtinah primerov za osebe, ki so 

v delovno aktivni starosti. 

 

Preglednica 5.8: Dolgotrajni upravičenci do DSP po spolu, Slovenija na dan 1.6.2017 

  Število Delež 

moški 18.474 52,72 

ženske 16.570 47,28 

skupaj 35.044 100 

Vir: MDDSZ, ISCSD2 

 

Preglednica 5.9: Dolgotrajni upravičenci do DSP po starostnih razredih, Slovenija na dan 1.6.2017  

 
Število Delež 

0-26 let 2.081 5,94 

27-35 let 7.074 20,19 

36-50 let 12.210 34,84 

51-59 let 7.352 20,98 

60-65 let 3.487 9,95 

66-79 let 2.076 5,92 

80 let in več 764 2,18 

Skupaj 35.044 100 

Vir: MDDSZ, ISCSD2 

 

Med odraslimi dolgotrajnimi upravičenci do DSP je sicer manj samskih oseb (enočlanskih 

gospodinjstev) kot med vsemi upravičenci do DSP, vendar pa tudi med dolgotrajnimi upravičenci ti 

predstavljajo večino (63,68 %). Relativno visok je delež odraslih dolgotrajnih upravičencev do DSP, ki 

živijo v dvostarševskih družinah (kar 18,27 %), med njimi še posebej tistih, ki živijo v dvostarševskih 

družinah z dvema ali več otroci. V celoti gledano je med odraslimi dolgotrajnimi upravičenci do DSP 

27,52 % takih, ki živijo v družinah z otroki, 8,79 % jih živi s partnerjem (brez otrok), ostali pa živijo v 

enočlanskih gospodinjstvih. 

Preglednica 5.10: Dolgotrajni upravičenci do DSP po tipu družine Slovenija na dan 1.6.2017 

 
Število Delež 

Samska oseba 22.315 63,68 

Zakonca / partnerja brez otrok 3.082 8,79 

Enostarševska, en otrok 2.128 6,07 

Enostarševska, 2 otroka in več 1.116 3,18 
Dvostarševska, en otrok 2.192 6,25 

Dvostarševska, 2 otroka in več  4.211 12,02 

Skupaj 35.044 100 

Vir: MDDSZ, ISCSD2 
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Glede na podatke predstavljene v tem razdelku ugotavljamo naslednje. Število odraslih upravičencev 

do DSP se v letih 2016 in 2017 giblje okoli 60.000. Med njimi je bilo junija 2017 kar 58,5 % dolgotrajnih 

upravičencev do DSP, decembra 2017 pa že 59,49 % dolgotrajnih upravičencev do DSP. Postopno 

naraščanje ter stagniranje števila (odraslih) upravičencev do DSP na relativno visokem številu (kljub že 

nekaj let ugodnim razmeram na trgu dela in relativno velikem povpraševanju po delovni sili, zaradi 

česar bi pričakovali postopno upadanje števila odraslih oseb, ki prejemajo DSP) ter naraščanje deleža 

dolgotrajnih upravičencev do DSP (ki konec leta 2017 predstavljajo že skoraj 60 % vseh odraslih 

upravičencev do DSP) težko enoznačno pojasnimo, zelo verjetno pa gre za kombinacijo dejavnikov, 

med katerimi izpostavimo: 

- dvigovanje zneska osnovnega minimalnega dohodka in spremembe v dostopu do DSP 

(rahljanje pogojev za uveljavljanje, predvsem po uveljavitvi sprememb in dopolnitev socialne 

zakonodaje v letu 2014, še bolj pa po spremembah v letu 2016 – zlasti dvig vrednosti 

nepremičnine, v kateri gospodinjstvo biva in se ne upošteva v premoženje pri odločanju o DSP, 

opustitev zaznambe na nepremičnine ter opustitev vračanja dela prejete pomoči po smrti 

prejemnika), ki so vplivale na vstop novih gospodinjstev med prejemnike. Tu gre tudi za 

odločitev, da uveljavljajo pravico do DSP, pri gospodinjstvih, ki so se prej tej pravici odrekla 

(predvsem zaradi elementa zaznambe in vračanja pomoči po smrti prejemnika) – s tega vidika 

lahko sklepamo, da se je ti. non-take up (neuveljavljanje pravice) zmanjšal, kar je še bolj izrazito 

pri varstvenem dodatku. Na pritok novih gospodinjstev med prejemnike DSP iz tega razloga 

kaže povišanje števila prejemnikov in upravičencev v prvi polovici leta 2017.   

- Tako kot med dolgotrajno brezposelnimi, se tudi med prejemniki in upravičenci do DSP 

koncentrirajo osebe, ki imajo različne kompleksne, dalj časa trajajoče težave (pogosto tudi 

težave z zdravjem, fizičnim in/ali mentalnim), zaradi katerih so težko zaposljive in za 

delodajalce nezanimive. Prav tako starostna struktura upravičencev do DSP kaže, da se ti 

'starajo'. Tako tudi ugodne razmere na trgu dela in povpraševanje po delovni sili nanje nimajo 

večjega učinka oz. se še vedno težko zaposlujejo ter ostajajo med prejemniki socialnih 

transferjev. Gre za skupine oz. osebe, ki jih bodo naslovili programi socialne aktivacije; del njih 

pa verjetno niti ni (več) zaposljiv. 

- Dalj časa trajajoča odsotnost s trga dela ter kombinacija različnih zdravstvenih in socialnih 

težav ter starosti na eni strani, na drugi strani pa včasih nerealna pričakovanja posameznikov 

glede ustrezne zaposlitve, ter razviti (in uspešni!) vzorci oz. strategije preživetja z nizkimi 

dohodki iz naslova socialnih transferjev v kombinaciji z drugimi viri (izčrpno smo o tem pisali v 

Poročilu o socialnem položaju 2014 – 2015; glej Trbanc idr. 2016) vodijo v oblikovanje 

vzporednih načinov preživetja in življenjskih svetov. Kot kažejo ugotovitve o strategijah 

preživetja iz naloge Socialni položaj 2014 – 2015 (Trbanc idr. 2016: 73-126) ne moremo govoriti 

o pasivizaciji oseb, katerih glavni vir dohodkov dolgotrajno predstavljajo socialni transferji, 

ampak gre za osebe in gospodinjstva, ki so pogosto aktivna (včasih zelo aktivna), vendar 

uporabljajo strategije, ki ne vključujejo sodelovanja v formalni zaposlitvi, ampak sodelovanje v 

drugih neformalnih in polformalnih sferah. Ugodne gospodarske okoliščine in povpraševanje 

po delovni sili pomenijo tudi več priložnosti za neformalno delo (delo na črno, občasno delo s 

plačilom na roke, razne plačljive usluge), zato ni nujno, da imajo učinek na zmanjševanje te 

skupine prejemnikov DSP. Kako z ukrepi socialne politike nasloviti dolgotrajne prejemnike 

socialnih transferjev, ki so si izoblikovali drugačne preživetvene in življenjske vzorce od 

družbeno zaželenih (izhajajoč iz predpostavke, da je vključitev v formalno zaposlitev ob 

ustreznem povpraševanju po delovni sili in ugodnih razmerah na trgu dela družbeno 
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pričakovana in zaželena), bo eno glavnih vprašanj, ki jih bo morala v kratkem nasloviti socialna 

politika. Gre pa predvsem za vprašanje pravic in dolžnosti (obveznosti) državljanov (ne le 

brezposelnih in ne le prejemnikov socialnih pomoči), ki se je v zadnjem desetletju v Sloveniji v 

policy diskurzu že večkrat pojavilo, a je politično in tudi med stroko izrazito nepopularno in 

razumljeno v povezavi z neoliberalno ideologijo. 

 

 

5.1.2 Dodatek za delovno aktivnost 

 

V okviru spodbujanja aktivnosti in delovne aktivnosti upravičencev do DSP je nova socialna zakonodaja 

(ZUPJS in ZSVarPre, ki sta se začela uporabljati v začetku leta 2012) vpeljala dodatek za delovno 

aktivnost, tj. dodatek k osnovnemu minimalnemu dohodku delovno aktivne samske osebe ali 

posameznega odraslega družinskega člana, namenjen spodbujanju k delu ali ohranjanju motivacije za 

delo.  

Upravičenci do dodatka za delovno aktivnost so odrasli upravičenci do DSP, ki so delovno aktivni ali so 

vključeni v določene ukrepe APZ, programe psihosocialne rehabilitacije ali v zaposlitveno rehabilitacijo, 

opravljajo voluntersko pripravništvo ali pa imajo sklenjen pisni dogovor o prostovoljnem delu pri 

humanitarnih organizacijah. Dodatek za delovno aktivnost je dodatek k osnovnemu minimalnemu 

dohodku (cenzusu) odrasle osebe (višja utež). Dodeljuje se v dveh višinah, glede na obseg delovne 

aktivnosti oz. vključenosti osebe (60 do 128 ur mesečno in več kot 128 ur mesečno). Dodatek za 

delovno aktivnost tako znaša: 

- 0,56 zneska osnovnega minimalnega dohodka za prvo odraslo osebo v družini oziroma samsko 

osebo, ki je delovno aktivna v obsegu več kot 128 ur na mesec (od 1.8.2017 to znaša 166,62 

evrov oz. skupaj z DSP 464,15 evrov, kolikor je zvišan cenzus za DSP za tako osebo); 

- 0,28 zneska osnovnega minimalnega dohodka za prvo odraslo osebo v družini oziroma samsko 

osebo, ki je delovno aktivna v obsegu 60 do 128 ur na mesec, ter za vsako naslednjo odraslo 

osebo v družini, ki je delovno aktivna v obsegu več kot 128 ur na mesec (od 1.8.2017 to znaša 

83,31 evrov oz. skupaj z DSP za prvo odraslo osebo v družini oziroma samsko osebo 380,84 

evrov, kolikor je zvišan cenzus za tako osebo); 

- 0,14 zneska osnovnega minimalnega dohodka za vsako naslednjo odraslo osebo v družini, ki je 

delovno aktivna v obsegu 60 do 128 ur mesečno (od 1.8.2017 to znaša 41,65 evrov oz. za toliko 

zvišan DSP te osebe). 

Odraslim upravičencem do DSP, ki imajo sklenjen pisni dogovor o prostovoljnem delu ali ki so vključeni 

v programe psihosocialne rehabilitacije ali druge podobne programe, se, ne glede na dejanski obseg ur 

vključenosti v program oz. prostovoljno delo, prizna vedno samo nižji dodatek za delovno aktivnost 

(0,28 zneska osnovnega minimalnega dohodka za samsko osebo oz. prvo osebo v družini in 0,14 zneska 

minimalnega osnovnega dohodka za vsako naslednjo odraslo osebo v družini).  

V Preglednici 5.11 je prikazano število upravičencev do DSP, ki prejemajo dodatek na DSP za delovno 

aktivnost v manjšem obsegu (delovna aktivnost od 60 do 128 ur na mesec oz. vključenost v programe 

psihosocialne rehabilitacije oz. s humanitarno organizacijo sklenjen pisni dogovor o prostovoljnem 
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delu) in večjem obsegu (delovna aktivnost v obsegu nad 128 ur na mesec).  V preglednici 5.12 pa so 

skupaj prikazani vsi odrasli upravičenci do DSP, ki prejemajo dodatek za delovno aktivnost, ter njihov 

delež med vsemi odraslimi upravičenci do DSP.  

Kot je razvidno iz obeh preglednic, je število upravičencev do DSP, ki prejemajo dodatek za aktivnost, 

še vedno relativno majhno, čeprav se je od konca leta 2012 do konca leta 2017 njihovo število povečalo 

za skoraj 8 krat. Bolj izrazito se je število upravičencev do DSP, ki prejemajo dodatek za aktivnost, začelo 

povečevati od druge polovice leta 2014 naprej, trend zviševanja se od takrat kaže vsako leto. To je 

lahko posledica bodisi tega, da so CSD 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 prostovoljno delo pri humanitarnih organizacijah (na podlagi sklenjenega dogovora 

o opravljanju prostovoljnega dela). Da je ta sprememba vplivala na povišanje števila oseb, ki prejemajo 

dodatek za aktivnost, je razvidno iz precejšnjega povišanja deleža oseb, ki prejemajo nižji dodatek za 

aktivnost od druge polovice 2014 naprej. Vendar pa podatki v Preglednici 5.11 jasno kažejo, da se 

povečuje tudi število oseb, ki so delovno aktivne v obsegu več kot 128 ur na mesec, kar pomeni, da se 

povečuje tudi število oseb, ki so do DSP (in višjega dodatka za delovno aktivnost) upravičene ker (oz. 

čeprav) opravljajo delo za plačilo oz. so zaposlene.  

Sicer je iz Preglednice 5.11 dobro razvidno, da dodatek za delovno aktivnost (nižji in višji) k DSP bistveno 

bolj pogosto uveljavljajo samske osebe in prve odrasle osebe v družini kot pa naslednje odrasle osebe 

v družini. V letu 2017 je približno polovica vseh upravičencev do dodatka za delovno aktivnost k DSP 

prejemala nižji dodatek in približno polovica višji dodatek za delovno aktivnost. 

Delež (delovno) aktivnih upravičencev do DSP (takih, ki prejemajo povišan DSP zaradi delovne 

aktivnosti, bodisi v manjšem ali večjem obsegu) med odraslimi upravičenci do DSP skozi celotno 

opazovano obdobje narašča. Prvo opaznejše povečanje se je zgodilo v drugi polovici leta 2014, 

naslednje v prvi polovici leta 2015, največje povečanje v prvi polovici leta 2016 in nato ponovno v prvi 

polovici leta 2017. Medtem, ko je delež upravičencev do DSP, ki so prejemali dodatek za delovno 

aktivnost, med vsemi odraslimi upravičenci do DSP decembra 2012 znašal 1,94 %, je bil sredi leta 2017 

njihov delež že 12,77 %, konec leta 2017 pa 12,72 % odraslih upravičencev do DSP (Preglednica 5.12). 
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Preglednica 5.11: Število upravičencev do DSP, ki prejemajo dodatek za delovno aktivnost, 2012 - 

2017 

 

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 

1. junij 2016 2.500 112 3.385 65 

1. december 2016 2.705 132 3.263 55 

1. junij 2017 3.415 161 3.992 83 

1. december 2017 3.461 178 3.661 76 

Vir: MDDSZ, ISCSD2 
 
 
 

Preglednica 5.12: Odrasli upravičenci do DSP, glede na dodatek za delovno aktivnost, Slovenija 

2012 - 2017 

 

Število odraslih 
upravičencev do DSP 

Število upravičencev do 
DSP, ki prejemajo dodatek 

za delovno aktivnost 

Delež upravičencev do DSP, ki 
prejemajo dodatek za delovno 
aktivnost, 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 

1. junij 2016 60.196 6.062 10,07 

1. december 2016 59.137 6.155 10,41 

1. junij 2017 59.903 7.651 12,77 

1. december 2017 57.952 7.376 12,72 

Vir: MDDSZ, ISCSD2 

 

 

V Preglednici 5.13 je prikazano število in delež odraslih dolgotrajnih upravičencev do DSP glede na to 

ali dobivajo dodatek za aktivnost (nižji, višji). Med dolgotrajnimi upravičenci do DSP je, pričakovano, 

manj takih, ki prejemajo dodatek za aktivnost kot med vsemi upravičenci do DSP (med vsemi odraslimi 

upravičenci do DSP je prejemnikov dodatka za aktivnost 12,72 %, med odraslimi dolgotrajnimi 

upravičenci do DSP pa je prejemnikov dodatka za aktivnost 9,52 %). Med odraslimi dolgotrajnimi 

upravičenci do DSP, ki prejemajo dodatek za aktivnost, je največ prvih odraslih oseb v družini oz. 
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samskih oseb, ki so aktivni 60 do 128 ur (nižji dodatek), pri čemer lahko sklepamo, da je med njimi 

veliko takih, ki so vključeni v različne programe ali opravljajo prostovoljno delo pri humanitarnih 

organizacijah na podlagi dogovora. 

 

Preglednica 5.13: Odrasli dolgotrajni upravičenci do DSP glede na dodatek za delovno aktivnost, 

Slovenija na dan 1.6.2017 

 
Število  Delež med vsemi 

dolgotrajnimi 
prejemniki DSP 

Delež med vsemi 
prejemniki dodatka za 
delovno aktivnost 

Dodatek za delovno aktivnost prve 
odrasle osebe 60 - 128 

1.901 5,42 56,92 

Dodatek za delovno aktivnost prve 
odrasle osebe > 128 

1.340 3,82 40,12 

Dodatek za delovno aktivnost naslednje 
odrasle osebe 60 - 128 

80 0,23 2,40 

Dodatek za delovno aktivnost naslednje 
odrasle osebe > 128 

19 0,05 0,57 

Prejema dodatek (skupaj) 3.340 9,52 100 

Ne prejema dodatka 31.704 90,47 / 

Skupaj 35.044 100 100 

Vir: MDDSZ, ISCSD2 

 

 

 

Glede dodatka za delovno aktivnost na DSP se sicer sprožajo nekatere dileme, ki bi jih kazalo v 

prihodnje podrobneje preučiti. Omenimo predvsem dvoje:  

- Pogoj glede števila ur delovne aktivnosti za prejemanje dodatka za delovno aktivnost je 

relativno oster oz. visok, še posebej pri višjem dodatku za delovno aktivnost. 128 ur delovne 

aktivnosti na mesec namreč pomeni 6 ur dela ob petdnevnem delovnem tednu, kar predstavlja 

75% zaposlitve za polni delovni čas. Na tak način višji dodatek za delovno aktivnost dejansko 

funkcionira kot 'in-work benefit' (dodaten prejemek ob delu) za prekarne oblike dela, kateri pa 

je v smislu denarnega zneska relativno nizek (tudi v razmerju do minimalne plače). 

- Dodeljevanje nižjega zneska dodatka za delovno aktivnost upravičencem do DSP, ki opravljajo 

prostovoljno delo v humanitarnih organizacijah, postavlja v neenak položaj upravičence do 

DSP, ki opravljajo delovno aktivnost, in upravičence do DSP, ki so prostovoljci, saj je število ur 

opravljenega prostovoljnega dela lahko bistveno manjše od sicer zahtevanih 60 ur delovne 

aktivnosti na mesec. Poleg tega bi bilo smiselno z NVO oz. humanitarnimi organizacijami 

doreči, na kak način oblikovati prostovoljno delo za upravičence do DSP, da to ne postane samo 

sebi namen in končni cilj, ampak da dejansko prinese tudi razvoj kompetenc, samopodobe in 

socialno vključenost ter vodi k večji zaposljivosti. 
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5.1.3 Prejemniki in upravičenci do DSP po CSD 

 

V tem razdelku želimo opozoriti na precejšnje razlike med CSD glede deleža dolgotrajnih upravičencev 

do DSP med odraslimi upravičenci, deleža upravičencev do DSP, ki prejemajo dodatek za delovno 

aktivnost in deleža aktivnih iskalcev zaposlitve (registrirano brezposelnih) med odraslimi upravičenci 

do DSP. Podatki v Preglednici 5.14 so prikazani po CSD in sicer kot deleži, zaradi česar so med seboj 

primerljivi ne glede na velikost CSD. Podatki o (absolutnem) številu prejemnikov in upravičencev do 

DSP, odraslih upravičencev do DSP in prejemnikov ter upravičencev do varstvenega dodatka po 

posameznih CSD pa so prikazani v Prilogi 1 (Preglednica A in Preglednica B). 

Preden opozorimo na nekatere opaznejše razlike med CSD, velja zapisati, da je verjetno precejšen del 

teh razlik mogoče razložiti s specifikami ranljive populacije in okolja, ki ga pokriva posamezen CSD, 

torej z zunanjimi okoliščinami. Kljub temu pa so razlike med CSD velike in predvsem pri deležih 

upravičencev do DSP, ki prejemajo dodatek za aktivnost, ter pri deležih odraslih upravičencev do DSP, 

ki so (oz. niso) prijavljeni pri ZRSZ kot aktivni iskalci zaposlitve, v veliki meri posledica različnih pristopov 

in diskrecijskih praks strokovnih delavcev na različnih CSD. Tako ima, na primer, na CSD z najvišjim 

deležem upravičencev, ki prejemajo dodatek za delovno aktivnost, ta dodatek kar 28,1 % odraslih 

upravičencev do DSP, na CSD z najnižjim deležem upravičencev, ki prejemajo dodatek za delovno 

aktivnost, pa ga prejema le 7,2 % odraslih upravičencev do DSP – pri čemer oba CSD delujeta na 

območju manjših mest.   

Različne diskrecijske prakse na CSD so povezane z načini razumevanja svoje vloge vodstva CSD in 

strokovnih delavcev, pomembna pa so tudi navodila, usmeritve in razlage (ali odsotnost le-teh) s strani 

MDDSZ. Z vidika enake in pravične obravnave posameznikov (upravičencev do DSP) so različne 

diskrecijske prakse na CSD lahko problematične, saj pomenijo neenako obravnavo posameznikov 

(uporabnikov), zato bo v prihodnje MDDSZ moralo več pozornosti posvetiti tudi temu. V okviru sprejete 

reorganizacije CSD in oblikovanja regijskih centrov v prihodnjem letu, bi moralo biti poenotenje praks 

CSD pri odločanju zagotovo ena od pomembnejših nalog regijskih centrov.  

Kot je razvidno iz Preglednice 5.14 je bilo sredi leta 2017 v povprečju v Sloveniji med odraslimi 

upravičenci do DSP dobrih 58 % dolgotrajnih upravičencev (to je takih, ki v zadnjih treh letih DSP 

prejemajo že vsaj dve leti). Nekateri CSD imajo precej višji delež odraslih dolgotrajnih upravičencev do 

DSP, npr. Trebnje (69,91 %), Črnomelj (69,56 %), Novo mesto (67,31 %), Kočevje (67,17 %), Metlika 

(66,96 %).23 Na drugi strani imajo nekateri CSD izrazito nižje deleže dolgotrajnih odraslih upravičencev 

do DSP; med njimi omenimo Ormož (46,26 %), Logatec (46,27 %), Slovenj Gradec (46,91 %) in Lenart 

(47,61 %). 

Če lahko razlike v deležu odraslih dolgotrajnih upravičencev do DSP po CSD razložimo z demografskimi, 

ekonomskimi in zaposlitvenimi okoliščinami v okolju, ki ga posamezni CSD pokriva, pa je z zunanjimi 

okoliščinami težje razložiti razlike v deležih odraslih upravičencev do DSP, ki prejemajo dodatek za 

aktivnost (nižji ali višji). Tako je med vsemi odraslimi upravičenci do DSP delež prejemnikov dodatka za 

aktivnost največji v naslednjih CSD: Trbovlje (28,1 %), Logatec (25,3 %) in Zagorje ob Savi (24,5 %); 

najnižji pa v naslednjih CSD: Trebnje (7,2 %), Ribnica (8,6 %), Ptuj (8,6 %) in Grosuplje (8,9 %). Med 

                                                             
23 Možno je, da k tako visokim deležem dolgotrajnih odraslih upravičencev do DSP prispeva tudi dejstvo, da gre 
za območja, na katerih živi Romska populacija.  
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odraslimi dolgotrajnimi upravičenci do DSP, jih ima dodatek za aktivnost največ na naslednjih CSD: 

Trbovlje (23,89 %), Logatec (19,35 %) in Zagorje ob Savi (17,72 %); najmanj pa na CSD Trebnje (3,48 %), 

Grosuplje (4,32 %), Lenart (4,80 %),Ormož (5,18 %) in Črnomelj (6,12 %). 

Omenimo še CSD, ki imajo najnižje deleže odraslih upravičencev do DSP, ki so aktivni iskalci zaposlitve 

(registrirano brezposelni na ZRSZ): daleč najnižji delež odraslih upravičencev do DSP, ki so aktivni iskalci 

zaposlitve, je na CSD Lenart (53,65 % med vsemi odraslimi upravičenci do DSP in 36,68 % med odraslimi 

dolgotrajnimi upravičenci do DSP), sledita CSD Ptuj (60,82 % odraslih upravičencev do DSP je aktivnih 

iskalcev zaposlitve; med odraslimi dolgotrajnimi upravičenci do DSP je ta delež 50,68 %) in CSD Sevnica 

(61,40 % med odraslimi upravičenci do DSP in 52,94 % med odraslimi dolgotrajnimi upravičenci do 

DSP). 

 

Preglednica 5.14: Delež dolgotrajnih upravičencev do DSP med odraslimi upravičenci, delež 

upravičencev do DSP, ki prejemajo dodatek za aktivnost in delež upravičencev, ki so registrirani kot 

aktivni iskalci zaposlitve na ZRSZ, po centrih za socialno delo (CSD) na dan 1.6.2017  

 

Delež 

dolgotrajnih 

upravičencev 

med odraslimi 

upravičenci do 

DSP 

Delež upravičencev do DSP, ki 

prejemajo dodatek za aktivnost 

Delež aktivnih iskalcev zaposlitve 

(registrirano brezposelnih) na ZRSZ 

Med vsemi 

odraslimi 

upravičenci do 

DSP 

Med odraslimi 

dolgotrajnimi 

upravičenci do 

DSP 

Med vsemi 

odraslimi 

upravičenci do 

DSP 

Med odraslimi 

dolgotrajnimi 

upravičenci do 

DSP 

AJDOVŠČINA 53,64 14,3 12,56 88,46 83,42 

BREŽICE 58,76 12,8 9,50 72,46 66,88 

CELJE 61,09 15,8 14,18 76,67 71,92 

CERKNICA 53,85 14,6 10,88 79,48 74,15 

ČRNOMELJ 69,56 8,0 6,12 79,21 77,41 

DOMŽALE 52,82 11,0 8,51 82,48 80,00 

DRAVOGRAD 54,22 10,2 5,93 69,67 61,48 

GORNJA 

RADGONA 
55,65 9,1 7,42 70,52 63,54 

GROSUPLJE 60,86 8,9 4,32 87,41 86,17 

HRASTNIK 59,48 13,8 10,24 85,25 85,04 

IDRIJA 46,67 9,6 8,33 71,35 56,47 

ILIRSKA BISTRICA 50,44 14,3 10,98 69,97 76,14 

IZOLA 55,01 13,5 7,29 70,63 63,56 

JESENICE 63,12 9,0 8,16 73,09 66,40 

KAMNIK 48,63 14,1 8,43 80,66 78,71 

KOČEVJE 67,17 10,6 6,54 84,52 83,20 

KOPER 56,82 13,3 8,97 72,02 66,07 

KRANJ 53,89 13,1 9,85 77,84 70,88 

KRŠKO 65,84 10,8 6,83 75,77 74,17 

LAŠKO 59,67 8,9 6,23 75,67 69,75 

LENART 47,61 10,4 4,80 53,65 36,68 
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Delež 

dolgotrajnih 

upravičencev 

med odraslimi 

upravičenci do 

DSP 

Delež upravičencev do DSP, ki 

prejemajo dodatek za aktivnost 

Delež aktivnih iskalcev zaposlitve 

(registrirano brezposelnih) na ZRSZ 

Med vsemi 

odraslimi 

upravičenci do 

DSP 

Med odraslimi 

dolgotrajnimi 

upravičenci do 

DSP 

Med vsemi 

odraslimi 

upravičenci do 

DSP 

Med odraslimi 

dolgotrajnimi 

upravičenci do 

DSP 

LENDAVA 63,61 11,3 10,57 78,53 78,55 

LITIJA 60,67 11,8 11,11 84,58 83,21 

LJUBLJANA-

BEŽIGRAD 
54,56 13,3 11,09 82,76 77,88 

LJUBLJANA-

CENTER 
59,65 15,0 12,86 78,16 77,52 

LJUBLJANA-MOSTE 

POLJE 
58,94 15,6 13,07 78,94 78,34 

LJUBLJANA-ŠIŠKA 60,91 14,0 11,39 83,01 82,16 

LJUBLJANA-VIČ 

RUDNIK 
53,56 13,4 9,07 83,38 78,45 

LJUTOMER 51,73 12,8 9,55 68,89 64,65 

LOGATEC 46,27 25,3 19,35 76,98 69,05 

MARIBOR 59,34 12,0 9,13 76,34 72,27 

METLIKA 66,96 10,3 7,49 76,99 76,65 

MOZIRJE 50,63 15,3 10,89 72,43 62,07 

MURSKA SOBOTA 63,00 9,1 5,80 74,76 70,84 

NOVA GORICA 54,12 12,4 9,77 69,88 59,69 

NOVO MESTO 67,31 10,3 6,95 72,13 68,58 

ORMOŽ 46,26 10,6 5,18 63,64 58,12 

PESNICA 57,44 9,9 6,21 63,07 52,16 

PIRAN 59,19 13,2 10,45 77,22 73,05 

POSTOJNA 55,36 16,0 10,83 76,70 72,29 

PTUJ 52,89 8,6 5,66 60,82 50,68 

RADLJE OB DRAVI 60,32 10,6 7,52 67,74 59,18 

RADOVLJICA 58,41 12,0 8,61 67,78 59,58 

RAVNE NA 

KOROŠKEM 
57,58 12,2 8,96 70,64 64,71 

RIBNICA 60,85 8,6 2,92 84,23 81,29 

RUŠE 51,17 11,5 7,39 71,35 58,97 

SEVNICA 61,99 16,8 13,77 61,40 52,94 

SEŽANA 57,03 11,4 6,33 74,14 70,76 

SLOVENJ GRADEC 46,91 14,2 9,02 69,22 60,90 

SLOVENSKA 

BISTRICA 
55,13 11,9 8,09 66,47 59,72 

SLOVENSKE 

KONJICE 
56,40 10,9 7,12 85,76 84,03 

ŠENTJUR PRI CELJU 55,57 12,4 10,03 73,47 69,59 

ŠKOFJA LOKA 55,10 12,7 9,45 71,49 60,47 
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Delež 

dolgotrajnih 

upravičencev 

med odraslimi 

upravičenci do 

DSP 

Delež upravičencev do DSP, ki 

prejemajo dodatek za aktivnost 

Delež aktivnih iskalcev zaposlitve 

(registrirano brezposelnih) na ZRSZ 

Med vsemi 

odraslimi 

upravičenci do 

DSP 

Med odraslimi 

dolgotrajnimi 

upravičenci do 

DSP 

Med vsemi 

odraslimi 

upravičenci do 

DSP 

Med odraslimi 

dolgotrajnimi 

upravičenci do 

DSP 

ŠMARJE PRI 

JELŠAH 
53,55 12,6 8,66 71,97 70,36 

TOLMIN 58,63 10,5 7,53 67,21 62,33 

TRBOVLJE 61,56 28,1 23,89 81,72 80,00 

TREBNJE 69,91 7,2 3,48 76,52 75,56 

TRŽIČ 59,73 10,7 6,18 77,52 73,86 

VELENJE 56,99 18,3 14,78 80,84 76,53 

VRHNIKA 57,17 10,7 7,53 80,74 83,64 

ZAGORJE OB SAVI 58,63 24,5 17,72 76,73 74,55 

ŽALEC 54,61 14,5 10,43 77,19 73,05 

Skupaj 58,09 12,8 9,53 74,97 71,38 
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5.2 Izredna DSP (IDSP) 

 

Posebna oblika DSP je izredna denarna socialna pomoč (v nadaljevanju: IDSP), katere namen je kritje 

izrednih stroškov, ki so vezani na preživljanje in jih z lastnim dohodkom posameznika oz. 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, vključno z različnimi naravnimi nesrečami (npr. 

potres, poplava, ujma, druge naravne nesreče in višja sila). 

Tudi IDSP je (tako kot DSP) določena v ZSVarPre. Dodeli se v obliki enkratnega zneska ali za obdobje od 

3 do 6 mesecev. Kot določa 33. člen ZSVarPre, višina IDSP mesečno ne sme presegati višine enega 

minimalnega dohodka samske osebe ali družine, v enem koledarskem letu pa ne sme presegati višine 

petih njenih minimalnih dohodkov, od katerih se lahko višina treh njenih minimalnih dohodkov dodeli 

le za izredne stroške, nastale zaradi naravne nesreče ali višje sile.  

Višina IDSP je torej tako kot višina DSP vezana na osnovni minimalni dohodek, ki je od 1.1.2016 znašal 

288,81 evrov za samsko osebo (cenzus za samsko osebo), od 1.8.2016 292,56 evrov, od 1.8.2017 pa 

znaša 297,53 evrov. Za družino se zgornji možni mesečni znesek IDSP izračuna kot seštevek zneskov, ki 

lahko pripadajo posameznim članom (glede na uteži) – od 1.8.2017 tako štiričlanska družina z dvema 

odraslima osebama brez zaposlitve in dvema otrokoma lahko dobi mesečno do 889,62 evrov IDSP. 

IDSP je namenska pomoč, zato mora vlagatelj prošnje oz. vloge za IDSP v njej natančno navesti, za 

kakšen namen potrebuje pomoč in v kakšni višini (kot na primer: nakup pralnega stroja, štedilnika, 

hladilnika, poračun elektrike, nakup drv za ogrevanje, ipd.). Pridobljeno denarno pomoč (IDSP) je 

dolžan porabiti za namen, za katerega jo je pridobil v roku 30 dni od pridobitve sredstev ter pristojnemu 

CSD predložiti dokazila o namenski porabi sredstev v roku 45 dni od pridobitve izredne pomoči. Če 

upravičenec pridobljenih sredstev IDSP ne porabi za namen, za katerega mu je bila dodeljena, mora 

dodeljena sredstva vrniti. 

V Preglednici 5.15 so prikazani podatki o številu prejemnikov in upravičencev do IDSP ter višini 

izplačanih sredstev za obdobje od 1. septembra 2012 do 1. decembra 2017. Podatki kažejo, da število 

prejemnikov in upravičencev med meseci precej niha, vendar ta nihanja ustvarjajo relativno 

konsistenten vzorec, ki se med leti ponavlja. Izrazita sezonska nihanja, ki se pojavljajo vsa leta, so še 

bolj razvidna is slike 5.3, ki gibanje prejemnikov in upravičencev do IDSP prikazuje grafično. Tako za vsa 

opazovana leta velja, da število upravičencev do IDSP v času zimskih iz zgodnje spomladanskih mesecev 

precej naraste, saj gre za obdobje, ko se poveča potreba po denarnih sredstvih za plačilo ogrevanja 

(nakup drv, poračun elektrike, ipd.).  
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Preglednica 5.15: Mesečno število prejemnikov in upravičencev do IDSP ter višina izplačanih 

sredstev, september 2012 – december 2017 

 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 

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 

1. januar 2016 6.189 11.752 7.739 1.953.916,61 315,71 

1. februar 2016 8.532 15.917 10.670 2.676.759,19 313,73 
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 Število prejemnikov 
Število 

upravičencev 

Število 

odraslih 

upravičencev 

Višina 

sredstev 

Povprečna 

višina IDSP 

1. marec 2016 7.144 13.473 9.025 2.169.449,66 303,67 

1. april 2016 6.103 11.627 7.773 1.832.222,47 300,22 

1. maj 2016 5.024 9.383 6.291 1.482.580,77 295,1 

1. junij 2016 4.893 9.463 6.183 1.497.443,54 306,04 

1. julij 2016 5.019 10.403 6.422 1.502.325,74 299,33 

1. avgust 2016 4.209 8.584 5.355 1.229.794,67 292,18 

1. september 2016 4.351 8.538 5.470 1.337.386,82 307,37 

1. oktober 2016 5.509 10.174 6.934 1.654.705,08 300,36 

1. november 2016 5.590 10.355 6.956 1.679.655,09 300,47 

1. december 2016 6.148 11.656 7.745 1.791.894,45 291,46 

1. januar 2017 5.889 10.948 7.432 1.826.490,41 310,15 

1. februar 2017 8.218 15.112 10.409 2.564.860,66 312,10 

1. marec 2017 6.612 12.162 8.340 2.009.959,44 303,99 

1. april 2017 6.244 11.495 7.845 1.886.574,69 302,14 

1. maj 2017 4.637 8.511 5.842 1.400.361,80 302,00 

1. junij 2017 4.960 9.242 6.280 1.509.942,15 304,42 

1. julij 2017 4.740 9.569 6.024 1.421.626,05 299,92 

1. avgust 2017 4.310 8.876 5.448 1.294.617,49 300,38 

1. september 2017 4.409 8.670 5.515 1.394.565,52 316,30 

1. oktober 2017 5.944 10.892 7.400 1.841.091,22 309,74 

1. november 2017 5.742 10.659 7.166 1.746.028,35 304,08 

1. december 2017 6.261 11.753 7.856 1.850.205,64 295,51 

Vir: MDDSZ, ISCSD2 

 

 

 

Razmerje med prejemniki in upravičenci je pri IDSP v vseh opazovanih letih 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 5.16. 
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Slika 5.3: Mesečno gibanje števila prejemnikov in upravičencev do IDSP, Slovenija september 2012 

– december 2017 

 

 

 

Preglednica 5.16: Število prejemnikov IDSP po tipu družine, Slovenija (leta 2014, 2015, 2016, 2017) 

  

na dan 
1.12.2014 

na dan 
1.7.2015 

na dan 
1.12.2015 

na dan  
1.7.2016 

na dan  
1.12.2016 

število % število % Število % število % število % 

Samska oseba 3.230 49,4 2.254 44,55 3.104 49,75 2.342 46,66 3.208 52,18 

Zakonca / 
partnerja brez 
otrok  

700 10,71 532 10,51 653 10,47 527 10,5 706 11,48 

Enostarševska 
družina 

995 15,22 914 18,06 969 15,53 897 17,87 888 14,44 

Dvostarševska 
družina 

1.611 24,64 1.350 26,68 1.507 24,15 1.243 24,77 1.342 21,83 

Drugo 3 0,05 10 0,2 6 0,1 10 0,2 4 0,07 

Skupaj 6.539 100 5.060 100 6.239 100 5.019 100 6.148 100 

Vir: MDDSZ, ISCSD2 
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Preglednica 5.16: Število prejemnikov IDSP po tipu družine, Slovenija (leta 2014, 2015, 2016, 2017) 

(nadaljevanje) 

  

na dan 1.7.2017 na dan 1.12.2017 

število % število % 

Samska oseba 2.318 48,90 3.385 54,06 

Zakonca / partnerja brez otrok  518 10,93 716 11,44 

Enostarševska družina 848 17,89 897 14,33 

Dvostarševska družina 1.048 22,11 1257 20,08 

Drugo 8 0,17 6 0,10 

Skupaj 4.740 100 6.261 100 

Vir: MDDSZ, ISCSD2 
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5.3 Varstveni dodatek (VD)  

 

Varstveni dodatek (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).24  

Do VD so upravičene osebe:  

- ki so trajno nezaposljive ali trajno nezmožne za delo25 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.  

 

Višina minimalnega dohodka na 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. Od 1.1.2016 je znašal cenzus 

za varstveni dodatek za samsko osebo 470,76 evrov, od 1.8.2016 naprej je znašal 476,87, od 1.8.2017 

pa znaša cenzus za varstveni dodatek za samsko osebo 484,97 evrov. Če ima samska oseba tudi lastni 

dohodek, se VD določi v višini razlike med 484,97 evrov in lastnim dohodkom. Pri odločanju o VD za 

samsko osebo, se ne upoštevajo denarna sredstva (prihranki) v višini do 2500 evrov. 

Cenzus za VD za dvočlansko družino, v kateri oba člana izpolnjujeta pogoje za VD je (od 1.8.2017) 

755,73 evrov (v primeru dvočlanske družine, v kateri le en član izpolnjuje pogoje za VD pa 568,28 

evrov). V primeru družine se pri odločanju o VD ne upoštevajo denarna sredstva (prihranki) v višini do 

3500 evrov. Tudi v primeru družine se sicer VD določi v višini razlike med cenzusom za specifični tip 

družine in morebitnim lastnim dohodkom družine (seštevkom dohodkov družinskih članov). 

V preglednici 5.17 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 

                                                             
24 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.  

25 Kot trajno nezmožna za delo se šteje oseba, ki ima status invalida I. kategorije ali je invalidsko upokojena ali 
ima status invalida po zakonu, ki ureja varstvo telesno in duševno prizadetih oseb, ali ima mnenje invalidske 
komisije ZPIZ o trajni nezmožnosti za delo. Kot trajno nezaposljiva oseba, se šteje oseba, ki ima odločbo o 
nezaposljivosti ZRSZ po predpisih o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov oz. katerega ustreznega 
organa po predpisih, ki urejajo status invalidov. 
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veliki večini prejemnikov 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 ZPIZ (46.752 prejemnikov), in decembrom 2012, ko 

je bila pravica že 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). S prenosom iz pokojninskega v socialni 

sistem je VD dejansko postal drugačen tip pravice; če je bil prej bolj individualna pravica (povezan s 

posameznikovo pokojnino), je zdaj postal povezan z materialnim položajem družine. Se je pa dejansko 

krog upravičencev do VD s prenosom iz pokojninskega v socialni sistem razširil iz upokojencev z nizko 

pokojnino na vse osebe, ki so trajno nezmožne za delo oz. zaposlitev, kar se je odrazilo tudi v 

spremenjeni starostni strukturi prejemnikov in upravičencev do VD. V letu 2013 se je število 

prejemnikov in upravičencev do VD še nekoliko znižalo, nato pa se je stabiliziralo na okoli 10.000 

prejemnikov in nekaj več upravičencev. Decembra 2016 je bilo 11.275 prejemnikov VD in 11.706 

upravičencev VD. Tudi spremembe in popravki nove socialne zakonodaje, ki so 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 števila prejemnikov VD.  

Dejanski učinek na uveljavljanje VD pa je imela oz. ima konec leta 2016 sprejeta novela Zakona o 

socialnovarstvenih prejemkih, ki je med drugim ukinila zaznambo na nepremičnine in vračilo prejetega 

VD (in DSP) v primeru, ko ima posameznik ali družina v lasti stanovanje ali stanovanjsko hišo v vrednosti 

do 120.000 evrov. Spremembe so se začele uporabljati s februarjem 2017. Kot smo zapisali že v 

lanskem poročilu (Trbanc in drugi, 2017), je bilo pričakovano, da bo zaradi sprejete novele poraslo 

uveljavljanje VD tudi med starejšimi osebami z nizkimi pokojninami. Podatki potrjujejo naša 

pričakovanja, saj se je tako število prejemnikov VD kot število upravičencev do VD od februarja 2017 

naprej opazno povečalo, v vseh starostnih kategorijah, vendar najbolj med starejšimi. Od 11.706 

upravičencev do VD decembra 2016 se je število oseb, ki prejemajo VD, do decembra 2017 povišalo na 

17.949 upravičencev, kar pomeni da je bilo decembra 2017 53 % upravičencev do VD več kot leto pred 

tem. Opazen skok v številu prejemnikov in upravičencev VD se je zgodil že v februarju 2017 (torej takoj 

po uveljavitvi novele zakona), nato pa se je število prejemnikov in upravičencev zviševalo iz meseca v 

mesec. 

 

Preglednica 5.17: Število prejemnikov in upravičencev do VD (rednega in trajnega) ter višina 

sredstev, september 2012 – julij 2017 

 

Število vseh 

prejemnikov 

VD 

Število vseh 

upravičencev 

do VD 

Število 

upravičencev 

do TVD26 

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 

                                                             
26 trajni varstveni dodatek 
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Število vseh 

prejemnikov 

VD 

Število vseh 

upravičencev 

do VD 

Število 

upravičencev 

do TVD26 

Višina 

sredstev 

Povprečna 

višina VD 

Povprečna 

višina TVD 

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 

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 

1. januar 2016 10.380 10.761 477 1.614.668,28 154,45 178,61 

1. februar 2016 10.485 10.866 482 1.622.762,78 153,67 177,74 

1. marec 2016 10.554 10.936 488 1.627.625,84 153,1 177,40 

1. april 2016 10.582 10.968 471 1.620.894,52 152,45 168,78 

1. maj 2016 10.643 11.033 475 1.627.515,00 152,17 168,89 

1. junij 2016 10.699 11.092 478 1.631.100,96 151,7 168,66 

1. julij 2016 10.748 11.142 488 1.632.200,44 151,09 168,20 



65 
 

 

Število vseh 

prejemnikov 

VD 

Število vseh 

upravičencev 

do VD 

Število 

upravičencev 

do TVD26 

Višina 

sredstev 

Povprečna 

višina VD 

Povprečna 

višina TVD 

1. avgust 2016 10.816 11.209 485 1.674.679,26 154,08 170,9 

1. september 2016 10.879 11.279 486 1.684.653,25 154,13 170,49 

1. oktober 2016 10.980 11.395 493 1.697.119,11 153,84 170,09 

1. november 2016 11.134 11.551 497 1.715.118,27 153,32 169,62 

1. december 2016 11.275 11.706 505 1.736.088,39 153,24 169,76 

1. januar 2017 11.060 12.017 505 1.683.520,29 152,22 169,35 

1. februar 2017 13.230 14.452 508 1.960.611,50 148,19 169,06 

1. marec 2017 14.458 15.850 518 2.111.700,26 146,06 168,52 

1. april 2017 14.920 16.350 515 2.168.588,33 145,35 168,97 

1. maj 2017 15.154 16.610 519 2.198.115,47 145,05 168,71 

1. junij 2017 15.436 16.935 527 2.235.005,99 144,79 169,04 

1. julij 2017 15.616 17.136 531 2.260.414,41 144,75 168,80 

1. avgust 2017 15.829 17.369 539 2.469.658,34 150,17 173,02 

1. september 2017 15.944 17.499 543 2.485.016,44 150,02 172,70 

1. oktober 2017 16.119 17.700 547 2.513.353,66 150,11 172,74 

1. november 2017 16.214 17.791 551 2.529.248,61 150,15 173,18 

1. december 2017 16.357 17.949 552 2.548.110,05 149,98 173,21 

 
Vir: MDDSZ, ISCSD2 

 

 

Starostna struktura upravičencev do VD se je do konca leta 2016 počasi spreminjala, saj je med 

osebami, ki prejemajo VD upadalo število starejših prejemnikov, naraščalo pa število mlajših 

(Preglednica 5.18). Tako se je od julija 2014 do decembra 2016 delež mlajših prejemnikov VD (starih 

35 let in manj) povišal iz 6,5 % vseh prejemnikov na 9,1 %. Rahlo je narastel tudi delež prejemnikov VD 

v starostnih razredih 36-50 let in 51-65 let. Delež starejših prejemnikov VD se je v istem opazovanem 

obdobju posledično zmanjšal: delež starih 66-79 let med vsemi, ki prejemajo VD, se je od julija 2014 

do decembra 2016 zmanjšal iz 34,3 % na 32,4 %, delež starih 80 let in več pa iz 18,2 % med vsemi, ki 

prejemajo VD, na 14,4 %. Med osebami, ki prejemajo VD, je bilo sredi leta 2014 še več kot polovica 

(52,5 %) oseb starejših od 65 let, decembra 2016 pa je bilo med osebami, ki prejemajo VD, starejših od 

65 let le še 46,8 %. 

Z uveljavitvijo novele Zakona o socialnovarstvenih prejemkih februarja 2017, pa se je v letu 2017 ob 

opaznem porastu števila prejemnikov in upravičencev do VD počasi spet začela spreminjati tudi njihova 

starostna struktura. Število upravičencev do VD se je do decembra 2017 v primerjavi z decembrom 

2016 sicer povišalo v vseh starostnih razredih, vendar je največji porast števila opazen med upravičenci 

v višjih starostnih razredih (Preglednica 5.18). Tako se je do decembra 2017 glede na december 2016 

število upravičencev do VD v starostnem razredu do 35 let povečalo za 48 %, v starostnem razredu 36-

50 let za 36 %, v starostnem razredu 51-65 let za 45 %, v starostnem razredu 66-79 let za 65 % in v 

starostnem razredu 80 let in več za 81 %. V celoti gledano se je v letu 2017 število upravičencev do VD 

starejših od 65 let povečalo za 70 %. Prikazano z absolutnimi številkami: decembra 2016 je bilo med 

skupno 11.201 upravičenci do VD 5.242 upravičencev starejših od 65 let (46,8 % vseh upravičencev), 

decembra 2017 pa je bilo med skupno 17.397 upravičenci do VD 8.904 oseb starejših od 65 let (51,2 % 

vseh upravičencev). Kaže torej, da je bila zadnja sprememba socialne zakonodaje dobro zastavljena, 
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saj se njeni učinki že jasno kažejo tako v zvišanju celotnega števila prejemnikov in upravičencev do VD, 

kot tudi med starejšo populacijo. Ker je bil namen ukrepa izboljšati položaj starejših, med katerimi so 

zelo visoke stopnje tveganja revščine, še posebej starejših enočlanskih gospodinjstev, lahko ukrep 

ocenimo kot uspešen in predpostavljamo, da se bo v prihodnjih letih (ob postopno večjem zaupanju 

starejših in njihovem uveljavljanju VD) vsaj delno odrazil tudi v upadu stopnje tveganja revščine 

starejših. 

Gibanje števila upravičencev do VD in upravičencev do VD, starejših od 65 let, za obdobje od decembra 

2012 do decembra 2017, je grafično prikazano na Sliki 5.4. 

 

Preglednica 5.18: Število upravičencev do VD po starostnih razredih, julij 2015 - julij 2017 

  

1. julij  
2015 

1. december  
2015 

1. julij  
2016 

1. december 
2016 

1. julij  
2017 

1. december 
2017 

Št. % Št. % Št. % Št. % Št. % Št. % 

do vključno  
35 let 

851 8,4 887 8,7 941 8,8 1.023 9,1 1.352 8,1 1.514 8,7 

36-50 let 1.716 17,0 1.783 17,4 1.850 17,4 1.932 17,3 2.468 14,9 2.619 15,1 

51-65 let 2.553 25,3 2.667 26,0 2.888 27,1 3.004 26,8 4.125 24,8 4.360 25,1 

66-79 let 3.308 32,8 3.314 32,4 3.423 32,1 3.626 32,4 5.797 34,9 5.977 34,4 

80 let in več 1.658 16,4 1.593 15,6 1.552 14,6 1.616 14,4 2.863 17,2 2.927 16,8 

Skupaj 10.086 100 10.244 100 10.654 100 11.201 100 16.605 100 17.397 100 

Vir: MDDSZ, ISCSD2 

 

Slika 5.4: Gibanje števila upravičencev do VD, Slovenija december 2012 – december 2017 
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5.4 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 5.19 prikazuje število upravičencev do DSP in IDSP na 1.000 prebivalcev po statističnih 

regijah (za junij 2015, junij 2016 in junij 2017). 

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 2014 do junija 2015 naraslo v vseh regijah, razen v Spodnje 

posavski in Zasavski, kjer je upadlo za 2,3 osebe oziroma za 11,2 osebi na 1.000 prebivalcev. Junija 2016 

je v primerjavi z letom prej število upravičencev do DSP nekoliko upadlo v sedmih regijah, najbolj v 

Goriški (1,9 osebe na 1.000 prebivalcev), Koroški (1,7 osebe na 1.000 prebivalcev) in Notranjsko-kraški 

(1,1 oseba na 1.000 prebivalcev). Junija 2017 je v primerjavi z junijem 2016 opaznejši porast 

upravičencev do DSP v treh regijah, in sicer Podravski (2,3 osebe na 1.000 prebivalcev), Notranjsko 

kraški (2,2 osebe na 1.000 prebivalcev) in v Pomurski (1,4 osebe na 1.000 prebivalcev). Število 

upravičencev do DSP je upadlo v šestih regijah (v največji meri v Zasavski regiji, in sicer za 4,3 osebe na 

1.000 prebivalcev), v preostalih regijah pa se število oseb, ki prejemajo DSP ni bistveno spremenilo. 

Najvišje število oseb, ki prejemajo DSP je, tako kot v preteklih opazovanih letih, v Pomurski regiji (slabih 

61 oseb na 1.000 prebivalcev), sledita pa Podravska regija (slabih 55 oseb na 1.000 prebivalcev) in 

Zasavska regija, kjer DSP prejema nekaj več kot 48 oseb na 1.000 prebivalcev.  

Preglednica 5.19: Število upravičencev do DSP (redne in trajne) na 1000 prebivalcev, po regijah v 

Sloveniji za mesec junij 2015, 2016 in 2017.  

 
število upravičencev do DSP (redne in 

trajne) na 1000 prebivalcev 

število upravičencev do IDSP na 1000 

prebivalcev 

1.6.20151) 1.6.20162) 1.6.20173) 1.6.20151) 1.6.20162) 1.6.20173) 

Gorenjska 23,3 23,42 21,59 1,88 1,90 1,84 

Goriška 21,08 19,20 19,27 3,61 2,52 2,03 

Jugovzhodna Slovenija 48,91 49,32 47,82 4,66 4,76 4,80 

Koroška 37,04 35,36 34,06 5,57 5,42 4,42 

Notranjsko-kraška 30,97 29,83 32,05 3,62 4,82 3,99 

Obalno-kraška 34,58 36,25 36,66 10,68 10,45 6,27 

Osrednjeslovenska 31,67 32,35 32,50 3,43 3,29 3,31 

Podravska 53,03 52,31 54,65 6,03 4,86 5,62 

Pomurska 60,19 59,55 60,95 6,76 7,02 8,28 

Savinjska 49,5 48,50 48,01 5,92 5,52 5,51 

Spodnje posavska 41,96 43,02 42,82 6,49 4,46 4,86 

Zasavska 51,74 50,68 46,35 6,97 6,71 6,79 

SLOVENIJA 39,85 39,68 39,72 4,96 4,58 4,47 

Vir: MDDSZ, ISCSD2 (podatki o upravičencih do DSP), SURS (podatki o številu prebivalcev) 
Opombe:  
1) Podatki o številu prebivalstva na dan 1. julij 2015 
2) Podatki o številu prebivalstva na dan 1. januar 2016 
3) Podatki o številu prebivalstva na dan 1. januar 2017 
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Primerjava števila upravičencev do IDSP v juniju 2016 in juniju 2017 po statističnih regijah kaže, da se 

je število upravičencev zvišalo v treh regijah in sicer najbolj v Pomurski regiji (za 1,3 osebe, ki so prejele 

IDSP na 1.000 prebivalcev), sledita pa ji Podravska regija (za 0,76 upravičenca na 1.000 prebivalcev) in 

Spodnjeposavska regija (za 0,40 upravičenca na 1.000 prebivalcev). V sedmih regijah je prišlo v 

primerjavi z istim obdobjem lani do znižanja števila upravičencev do IDSP, in sicer največje znižanje so 

imeli v Obalno-kraški regiji (za 4,2 upravičenca na 1.000 prebivalcev), sledita pa ji Koroška (za 1 

upravičenca na 1.000 prebivalcev) in Notranjsko-kraška regija (za 0,8 upravičenca na 1.000 

prebivalcev). V preostalih regijah ni prišlo do opaznejših sprememb v številu upravičencev do IDSP. 

Preglednica 5.20 prikazuje število upravičencev do VD na 1000 prebivalcev po regijah na dan 1. junij 

2014, 1. junij 2015, 1. junij 2016 in 1. junij 2017. Podatki kažejo, da se število oseb, ki prejemajo VD, po 

regijah v obdobju od junija 2014 do junija 2016 ni bistveno spreminjalo. V letu 2015 je bil v primerjavi 

z letom 2014 opazen rahel upad v dveh regijah, in sicer Spodnje posavski (za 0,1 upravičenca na 1.000 

prebivalcev) in Zasavski (za 0,85 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 upravičenca 

na 1.000 prebivalcev). Med junijem 2015 in junijem 2016 je število upravičencev do VD poraslo v vseh 

regijah. Porast je le v Pomurski regiji presegel 1 upravičenca na 1.000 prebivalcev.  

Do večjega porasta števila upravičencev do VD je prišlo v letu 2017 (več o razlogih za porast v Poglavju 

5.3. Varstveni dodatek), in sicer v vseh regijah. Največji porast sta imeli Pomurska (za 6,4 upravičenca 

na 1.000 prebivalcev) in Podravska regija (za 5,8 upravičenca na 1.000 prebivalcev), ki imata vseh v 

opazovanih letih tudi največje število upravičencev do VD. Sledijo jim Notranjsko-kraška regija (za 4 

upravičence na 1.000 prebivalcev) ter Spodnjeposavska, Savinjska in Koroška regija, v katerih je bilo 

povišanje števila večje za vsaj 3 osebe na 1.000 prebivalcev. Najmanjši porast upravičencev do VD je 

opazen v Gorenjski (za 1 upravičenca na 1.000 prebivalcev) in Osrednjeslovenski regiji (za 1,1 

upravičenca na 1.000 prebivalcev). 

Junija 2017 je imela tako kot v preteklih letih daleč največje število upravičencev do VD Pomurska regija 

(17,6 prejemnika VD na 1.000 prebivalcev), sledi pa ji Podravska regija s 14,8 prejemnika VD na 1.000 

prebivalcev. 
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Preglednica 5.20: Število upravičencev do VD na 1000 prebivalcev, po regijah v Sloveniji za mesec 

junij 2014, 2015, 2016 in 2017 

 1.6.20141) 1.6.20152) 1.6.20163) 1.6.20174) 

Gorenjska 2,38 2,83 3,10 4,16 

Goriška 2,13 2,37 2,51 3,72 

Jugovzhodna Slovenija 3,45 3,84 4,00 6,85 

Koroška 5,29 6,13 6,64 9,91 

Notranjsko-kraška 3,75 4,15 4,40 8,41 

Obalno-kraška 4,15 4,81 5,20 7,39 

Osrednjeslovenska 2,59 3,03 3,24 4,42 

Podravska 7,79 8,78 9,08 14,86 

Pomurska 8,81 10,05 11,16 17,57 

Savinjska 5,89 6,12 6,28 9,53 

Spodnjeposavska 4,33 4,22 4,35 7,43 

Zasavska 7,8 6,95 7,21 8,82 

Slovenija 4,56 5,09 5,37 8,20 

Vir: MDDSZ, ISCSD2 (podatki o upravičencih do VD), SURS (podatki o številu prebivalcev) 
Opombe:  
1)Podatki o številu prebivalstva na dan 1. julij 2014 
2) Podatki o številu prebivalstva na dan 1. julij 2015 
3) Podatki o številu prebivalstva na dan 1. januar 2016 
4) Podatki o številu prebivalstva na dan 1. januar 2017 
 

 

V Preglednici 5.21 je skupaj prikazano število upravičencev do DSP, IDSP in VD, izraženo kot delež 

prebivalstva, po statističnih regijah za junij 2017. Junija 2017 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 8,7 % prebivalstva (delež je višji kot v juniju 2016, predvsem 

zaradi povišanja upravičencev do DSP). Na drugi strani je na Goriškem enega ali več od teh treh 

socialnih transferjev prejemalo 'le' 2,5 % prebivalstva. V povprečju je v Sloveniji vsaj enega ali več od 

treh opazovanih socialnih transferjev prejemalo nekaj več kot 5 % prebivalstva. 

 
  



70 
 

Preglednica 5.21: Število upravičencev do DSP, IDSP in VD, izraženo v deležu prebivalstva, po 

statističnih regijah za junij 2017, sortirano po višini deleža prebivalcev, upravičenega do DSP 

 1.junij 20171) 

DSP IDSP VD skupaj2) 

Pomurska 6,09 0,83 1,76 8,68 

Podravska 5,47 0,56 1,49 7,51 

Savinjska 4,80 0,55 0,95 6,30 

Jugovzhodna Slovenija 4,78 0,48 0,68 5,95 

Zasavska 4,64 0,68 0,88 6,20 

Spodnjeposavska 4,28 0,49 0,74 5,51 

Obalno-kraška 3,67 0,63 0,74 5,03 

Koroška 3,41 0,44 0,99 4,84 

Osrednjeslovenska 3,25 0,33 0,44 4,02 

Notranjsko-kraška 3,20 0,40 0,84 4,44 

Gorenjska 2,16 0,18 0,42 2,76 

Goriška 1,93 0,20 0,37 2,50 

Slovenija 3,97 0,45 0,82 5,24 

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 2017 
2) Delež oseb, ki prejema vsaj enega od treh opazovanih socialnih transferjev. 
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5.5 Otroški dodatek (OD) 

 

Trend gibanja števila otrok, ki so upravičeni do otroškega dodatka (v nadaljevanju OD), v obdobju od 

septembra 2012 do decembra 2017 je prikazan na Sliki 5.5. Podrobnejši podatki o številu otrok, ki so 

upravičeni do OD, številu družin, ki prejemajo OD, ter višini sredstev za OD za obdobje od septembra 

2012 do decembra 2017 pa so prikazani v Preglednici 5.22.  

S Slike 5.5 je razvidno, da se je število otrok, ki so bili upravičeni do OD, konec leta 2012 zmanjšalo in 

nato še nekoliko upadlo, počasi se je začelo povečevati šele od leta 2014 naprej. V letu 2012 in 2013 

sta ZUPJS in ZUJF precej omejila dostop do upravičenosti prejemanja OD (podrobneje smo o tem 

govorili v prejšnjih poročilih – Trbanc idr. 2015, Trbanc idr. 2016), medtem ko v zadnjem obdobju večjih 

sprememb socialne zakonodaje na tem področju ni bilo. S tem lahko razložimo prvi del krivulje na Sliki 

5.5, ki od decembra 2012 do januarja 2014 nekoliko upada. Od januarja 2014 naprej pa število otrok, 

upravičenih do OD (z vmesnimi nihanji) rahlo narašča. V decembru 2014 je tako OD prejemalo za 3,3 

% več otrok, kot v enakem obdobju leto poprej27. Do decembra 2017 se je število otrok, upravičenih 

do OD, v primerjavi z decembrom 2014 povišalo še za 3,3 %. Skladno s tem se nekoliko zvišujejo tudi 

sredstva za OD – do decembra 2017 za 5,3 % v primerjavi z decembrom 2014; slednje je povezano tudi 

s povišanjem zneskov OD v petem in šestem dohodkovnem razredu za 10 odstotkov v začetku leta 

2016 (na raven pred uveljavitvijo varčevalnih ukrepov). 

V letu 2016 je povprečno mesečno OD dobivalo 147.842 družin oziroma je bilo do njega upravičenih 

253.983 otrok. V letu 2017 je povprečno mesečno OD dobivalo 149.293 družin, do njega pa je bilo 

upravičenih 257.856 otrok (podatki preračunani iz Preglednice 5.22).  

Pričakujemo, da se bo v prihodnjem letu zvišalo tako število otrok, upravičenih do OD, kot tudi sredstva 

za OD, saj se bodo s 1.1.2018 na podlagi sprejetih izhodišč za pripravo sprememb proračuna 2018 na 

področju otroških dodatkov končali varčevalni ukrepi, ki jih je leta 2012 uvedel Zakon za uravnoteženje 

javnih financ (ZUJF). Ponovno bodo uvedeni otroški dodatki v 7. in 8. dohodkovnem razredu. MDDSZ 

predvideva, da bo otroške dodatke prejelo dodatnih 45.000 otrok. 

  

                                                             
27V 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 OD v povprečju prejemalo 80 % otrok iz ustrezne starostne skupine.  
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Slika 5.5: Trend gibanja števila otrok, upravičenih do OD, Slovenija september 2012 - december 
2017 

Vir: MDDSZ, ISCSD 

 

 

Preglednica 5.22: Število prejemnikov OD  ter višina sredstev, september 2012 – december 2017 

 
Število otrok 

prejemnikov OD 
Število družin, 
prejemnic OD 

Višina sredstev 
Povprečna 

višina/znesek OD 

1. september 2012 260.798 157.294 18.590.620,12 118,34 

1. oktober 2012 268.579 162.002 19.142.373,46 118,20 

1. november2012 273.229 164.854 19.476.165,15 118,17 

1. december 2012 276.923 167.121 19.732.429,97 118,05 

1. januar 2013 244.321 145.080 18.040.297,20 123,90 

1. februar 2013 246.113 146.042 18.298.411,25 124,80 

1. marec 2013 246.867 146.328 18.463.733,91 125,61 

1. april 2013 245.658 145.359 18.474.973,39 126,45 

1. maj 2013 242.007 142.707 18.393.287,90 128,12 
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 Število otrok 
prejemnikov OD 

Število družin, 
prejemnic OD 

Višina sredstev 
Povprečna 

višina/znesek OD 

1. junij 2013 240.703 141.763 18.383.222,95 128,88 

1. julij 2013 240.757 141.789 18.405.143,33 128,98 

1. avgust 2013 240.705 141.815 18.415.761,47 129,06 

1. september 2013 236.665 139.590 18.167.805,15 129,43 

1. oktober 2013 238.064 140.345 18.266.972,95 129,45 

1. november 2013 239.968 141.417 18.401.870,98 129,41 

1. december 2013 241.040 142.051 18.479.866,37 129,35 

1. januar 2014 239.515 140.944 17.802.023,12 125,54 

1. februar 2014 240.964 141.804 17.864.582,06 125,17 

1. marec 2014 241.713 142.170 17.921.433,41 125,21 

1. april 2014 242.079 142.275 17.963.648,04 125,41 

1. maj 2014 242.467 142.380 18.006.317,08 125,63 

1. junij 2014 242.975 142.650 18.045.381,33 125,61 

1. julij 2014 244.975 143.784 18.233.657,91 126,81 

1. avgust 2014 245.444 144.043 18.313.857,35 127,14 

1. september 2014 245.966 144.542 18.153.010,34 125,59 

1. oktober 2014 247.561 145.475 18.245.763,38 125,42 

1. november 2014 248.419 145.989 18.301.482,78 125,36 

1. december 2014 249.086 146.408 18.357.432,07 125,39 

1. januar 2015 242.064 141.880 17.939.912,65 126,44 

1. februar 2015 244.440 143.238 18.111.622,48 126,44 

1. marec 2015 246.084 144.207 18.252.018,95 126,57 

1. april 2015 247.183 144.786 18.342.276,83 126,69 

1. maj 2015 247.865 145.128 18.409.791,73 126,85 

1. junij 2015 248.296 145.284 18.460.861,38 127,07 

1. julij 2015 248.064 145.101 18.504.590,83 127,53 

1. avgust 2015 249.490 145.766 18.637.492,57 127,86 

1. september 2015 248.247 145.156 18.376.246,30 126,60 

1. oktober 2015 249.965 145.985 18.482.785,24 126,61 

1. november 2015 250.922 146.512 18.558.154,06 126,67 

1. december 2015 250.564 146.295 18.546.298,56 126,77 

1. januar 2016 250.157 145.927 18.600.525,87 127,46 

1. februar 2016 252.314 147.239 18.779.426,70 127,54 

1. marec 2016 253.470 147.868 18.900.802,86 127,82 

1. april 2016 254.058 148.121 18.985.059,60 128,17 

1. maj 2016 254.372 148.140 19.032.237,68 128,47 

1. junij 2016 254.491 148.108 19.058.552,21 128,68 

1. julij 2016 254.136 147.826 19.117.553,88 129,32 

1. avgust 2016 255.497 148.468 19.279.116,49 129,85 

1. september 2016 253.623 147.565 19.165.395,98 129,88 
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 Število otrok 
prejemnikov OD 

Število družin, 
prejemnic OD 

Višina sredstev 
Povprečna 

višina/znesek OD 

1. oktober 2016 254.931 148.139 19.277.543,92 130,13 

1. november 2016 255.681 148.517 19.343.919,72 130,25 

1. december 2016 255.071 148.184 19.317.632,37 130,36 

1. januar 2017 256.201 148.725 19.425.010,65 130,61 

1. februar 2017 257.668 149.516 19.557.577,68 130,81 

1. marec 2017 258.445 149.919 19.626.963,92 130,92 

1. april 2017 258.845 150.125 19.660.329,22 130,96 

1. maj 2017 259.075 150.196 19.678.329,73 131,02 

1. junij 2017 259.347 150.234 19.704.597,44 131,16 

1. julij 2017 258.235 149.506 19.679.265,33 131,63 

1. avgust 2017 259.266 149.910 19.765.152,47 131,85 

1. september 2017 255.165 147.632 19.234.295,89 130,29 

1. oktober 2017 256.980 148.456 19.328.151,73 130,19 

1. november 2017 257.811 148.841 19.371.786,18 130,15 

1. december 2017 257.232 148.451 19.331.503,67 130,22 

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 %) (glej 

Preglednico 5.23). Če pogledamo delež posameznih tipov družin prejemnic OD v celotni populaciji 

posameznih tipov družin, ugotavljamo, da med dvostarševskimi družinami OD prejema dobrih 43 % 

družin, med enostarševskimi družinami pa samo približno 15 % družin.28 

 

Preglednica 5.23: Število družin, prejemnic OD glede na tip družine, julij 2014 – julij 2017 

 

1.7.2014 1.7.2015 1.7.2016 1.7.2017 

število % število % število % število % 

enostarševska 21.580 15,01 21.308 14,68 21.513 14,57 21.760 14,55 

dvostarševska 122.036 84,87 123.615 85,19 126.138 85,43 127.556 85,32 

drugo 168 0,12 178 0,12 175 0,12 190 0,13 

skupaj 143.784 100 145.101 100 147.651 100 149.506 100 

Vir: MDDSZ, ISCSD2 

 

Za ugotavljanje ranljivosti posameznega tipa družine je smiselno upoštevati strukturo upravičencev do 

OD po posameznih dohodkovnih razredih (glej Preglednico 5.24). Iz razpoložljivih podatkov je razvidno, 

                                                             
28Za preračun podatkov o deležu prejemnikov OD znotraj posameznega tipa družine smo sicer vzeli SURS podatke iz leta 2015 

(podatke o skupnem številu posameznega tipa družin na dan 1. 1. 2015). Pri tem smo kot dvostarševske družine upoštevali 
zakonski par z otroki, zunajzakonska partnerja z otroki in istospolna partnerska skupnost z otroki, kot enostarševske družine 
pa mati z otroki in oče z otroki.  
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da enostarševske družine v povprečju razpolagajo z nižjimi dohodki kot dvostarševske družine, saj je 

teh v prvem dohodkovnem razredu OD neprimerno več, kot slednjih (približno tretjina).  

Opazovanje trenda skozi časovno obdobje zadnjih let za enostarševske družine pokaže spremembe v 

smeri izboljšanja dohodkovnega položaja najrevnejših družin (v juniju 2017 se je glede na leto poprej 

delež enostarševskih družin, ki se umeščajo v prvi dohodkovni razred OD, znižal za 2,8 o.t., delež 

enostarševskih družin, ki se umeščajo v drugi dohodkovni razred pa za 1,5 o.t.). Obenem so se v tem 

času povišali deleži v četrtem, petem in šestem razredu OD, kar lahko kaže na izboljšanje položaja 

enostarševskih družin.  

 

Preglednica 5.24: Struktura prejemnikov OD po dohodkovnih razredih glede na tip družine; v % 

razred OD 
1.7.2014 1.7.2015 1.7.2016 1.7.2017 

Dvo-
starševska  

Eno- 
starševska  

Dvo-
starševska  

Eno-
starševska  

Dvo-
starševska  

Eno-
starševska  

Dvo-
starševska  

Eno-
starševska  

1 14,1 34,8 13,7 33,0 13,4 31,2 11,6 28,4 

2 17,7 15,3 18,5 16,9 18,2 17,9 17,5 16,4 

3 11,6 11,6 12,3 12,4 12,6 13,6 11,8 13,2 

4 13,3 12,4 14,1 12,8 14,4 13,0 14,3 14,6 

5 24,8 16,3 24,6 16,6 25,1 16,4 26,5 18,5 

6 18,4 9,6 16,8 8,2 16,3 7,9 18,3 8,9 

Vir: MDDSZ, ISCSD2 

 

Glede enostarševskih družin je treba omeniti še eno posebnost. Zaradi ranljivega položaja so namreč 

pozitivno diskriminirane in imajo pravico prejemati zvišan OD29. 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. otrok 

po njem ne prejema prejemkov. Število in delež upravičencev, ki imajo zvišan OD, ker živijo v 

enostarševski družini, je prikazano v Preglednici 5.25 (za obdobje julij 2014 – december 2017). 

  

                                                             
29Po ZSDP so enostarševske družine upravičene do 30 % večje vrednosti OD na otroka. 
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Preglednica 5.25: Število in delež upravičencev, ki imajo zvišan OD, ker živijo v enostarševski družini 
(julij 2014 – december 2017) Vir: MDDSZ, ISCSD2 

na dan 
število upravičencev – 

zvišan OD 
število enostarševskih 
družin, prejemnic OD 

delež upravičencev z zvišanim OD 
med vsemi enostarševskimi 
družinami, prejemnicami OD 

1. julij 2014 1.238 21.452 5,77 

1. avgust 2014 1.235 21.406 5,77 

1. september 2014 1.269 21.231 5,98 

1. oktober 2014 1.261 21.327 5,91 

1. november 2014 1.272 21.473 5,92 

1. december 2014 1.282 21.547 5,95 

1. januar 2015 1.274 21.126 6,03 

1. februar 2015 1.285 21.232 6,05 

1. marec 2015 1.316 21.357 6,16 

1. april 2015 1.323 21.376 6,19 

1. maj 2015 1.329 21.411 6,21 

1. junij 2015 1.339 21.391 6,26 

1. julij 2015 1.333 21.308 6,26 

1. avgust 2015 1.343 21.311 6,30 

1 .september 2015 1.309 21.239 6,16 

1. oktober 2015 1.313 21.314 6,16 

1. november 2015 1.321 21.388 6,18 

1. december 2015 1.309 21.371 6,13 

1. januar 2016 1.334 21.277 6,27 

1. februar 2016 1.357 21.365 6,35 

1. marec 2016 1.369 21.474 6,38 

1. april 2016 1.383 21.535 6,42 

1. maj 2016 1.377 21.503 6,40 

1. junij 2016 1.371 21.481 6,38 

1. julij 2016 1.365 21.513 6,35 

1. avgust 2016 1.391 21.495 6,47 

1. september 2016 1.402 21.502 6,52 

1 .oktober 2016 1.424 21.603 6,59 

1. november 2016 1.421 21.653 6,56 

1. december 2016 1.414 21.627 6,54 

1. januar 2017 1.412 21.680 6,51 

1. februar 2017 1.411 21.772 6,48 

1. marec 2017 1.420 21.796 6,51 

1. april 2017 1.414 21.849 6,47 

1. maj 2017 1.423 21.858 6,51 

1. junij 2017 1.423 21.873 6,51 

1. julij 2017 1.436 21.760 6,60 

1. avgust 2017 1.457 21.726 6,71 

1. september 2017 1.448 21.445 6,75 

1 .oktober 2017 1.458 21.550 6,77 

1. november 2017 1.465 21.594 6,78 

1. december 2017 1.466 21.550 6,80 
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5.6 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. Medtem, ko število otrok, vključenih v javne vrtce 

v času od leta 2012 do 2015 ostaja praktično nespremenjeno, se, na drugi strani, hitro povečuje število 

otrok, vključenih v zasebne vrtce (v letu 2012 je bilo takih otrok 2.634, v letu 2013 3.074, v letu 2014 

3.471 in v letu 2015 že 4.261).  

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.  

Preglednica 5.26 prikazuje deleže otrok, vključenih v predšolsko izobraževanje, glede na višino 

subvencije vrtca (plačilo staršev v % od cene programa vrtca). Iz podatkov v preglednici se kaže trend 

rahlega naraščanja nižjega srednjega razreda.  

 

Preglednica 5.26: Delež otrok, vključenih v predšolsko izobraževanje, glede na višino subvencije vrtca 

(na dan 1. 12.) 

Plačilo staršev v % od cene 

programa vrtca30 
2014 2015 2016 2017 ind. 2017/2014 ind. 2017/2016 

0,01 3,77 3,49 3,37 3,37 0,89 1,00 

0,1 14,95 16,45 16,11 15,80 1,06 0,98 

0,2 9,44 11,32 11,03 10,72 1,14 0,97 

0,3 11,34 12,39 12,34 12,89 1,14 1,04 

0,35 20,22 21,14 21,50 21,72 1,07 1,01 

0,43 15,85 15,19 16,03 15,93 1,01 0,99 

0,53 14,19 11,90 12,18 12,22 0,86 1,00 

0,66 5,41 4,63 4,38 4,32 0,80 0,99 

0,77 4,85 3,48 3,06 3,03 0,62 0,99 

Skupaj 100 100 100 100 

Vir: MDDSZ, ISCSD2 

 

Podrobnejši pogled po posameznih tipih družin (Preglednica 5.27) kaže na upad deleža otrok, 

vključenih v predšolsko izobraževanje, v najnižjem in najvišjem dohodkovnem razredu (za čas od 

decembra 2012 do decembra 2017 se to najočitneje odraža pri dvostarševskih družinah z dvema 

otrokoma in pri enostarševskih družinah). Obenem se (kot omenjeno) krepi nižji srednji razred. Ob tem 

je potrebno opozoriti na položaj velikih družin in dvostarševskih družin z dvema otrokoma, saj so med 

vsemi tipi družin edine, pri katerih opažamo povečevanje najrevnejših družin v obdobju 2016/2017 

(glej Preglednico 5.27). 

 

                                                             
30 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. 
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Preglednica 5.27: Umeščenost otrok, vključenih v predšolsko izobraževanje, v dohodkovni razred 

glede na tip družine (v %) – Vir: MDDSZ, ISCSD2 

  1.12.2012 1.12.2013 1.12.2014 1.12.2015 1.12.2016 1.12.2017 
ind. 

2017/2012 
ind. 

2017/2016 

  DVOSTARŠEVSKA, EN OTROK   

1 2,8 3,26 3,74 2,83 2,71 2,39 0,85 0,88 

2 9,32 10,46 11,38 11,87 11,16 9,79 1,05 0,88 

3 6,99 6,92 7,19 7,09 6,62 6,38 0,91 0,96 

4 7,44 6,99 7,14 7,53 7,66 7,55 1,01 0,99 

5 17,71 17,32 17,2 19,96 20,42 21,02 1,19 1,03 

6 17,38 17,64 17,66 18,46 19,68 20,17 1,16 1,02 

7 19,5 20,05 19,19 17,92 18,46 19,07 0,98 1,03 

8 9,6 9,28 8,66 8,04 7,66 7,82 0,81 1,02 

9 9,26 8,09 7,84 6,3 5,62 5,81 0,63 1,03 

DVOSTARŠEVSKA, 2 OTROKA 

1 3,49 2,13 2,34 2,32 2,49 2,65 0,76 
1,06 

2 9,01 9,92 10,84 13,4 13,64 13,51 1,50 0,99 

3 9,14 8,04 8,31 10,7 10,94 10,59 1,16 0,97 

4 13,85 11,53 11,42 13,46 13,69 14,31 1,03 1,05 

5 21,43 22,46 22,71 23,12 23,81 23,95 1,12 1,01 

6 17,86 18,36 18,38 16,38 16,94 16,66 0,93 0,98 

7 14,37 16,45 15,42 12,46 11,84 11,81 0,82 1,00 

8 6,58 6,01 5,65 4,66 3,97 3,96 0,60 1,00 

9 4,27 5,11 4,92 3,5 2,67 2,57 0,60 0,96 

 DVOSTARŠEVSKA, 3 ALI VEČ OTROK  

1 6,73 3,53 3,86 5,33 5,41 5,60 0,83 
1,04 

2 16,36 17,86 18,81 22,72 24,19 25,07 1,53 1,04 

3 12,92 11,72 11,76 15,36 16,15 15,74 1,22 0,97 

4 16,81 15,03 15,03 14,02 14,51 15,76 0,94 1,09 

5 18,37 20,62 20,83 19,55 18,53 18,38 1,00 0,99 

6 13,51 13,85 13,44 11,78 11,09 10,63 0,79 0,96 

7 9,25 11,02 10,45 7,24 6,86 6,24 0,67 0,91 

8 3,65 3,74 3,35 2,36 2,01 1,47 0,40 0,73 

9 2,4 2,63 2,46 1,64 1,26 1,13 0,47 0,90 

 ENOSTARŠEVSKA  

1 11,04 9,38 9,47 8,81 7,61 7,12 0,64 
0,94 

2 28,83 30,61 33,38 33,27 33,68 33,18 1,15 0,99 

3 13,32 11,73 10,36 13,34 15,18 15,35 1,15 1,01 

4 14,05 13,41 13,2 13,69 13,71 14,66 1,04 1,07 

5 14,54 15,57 15,44 14,75 14,84 15,33 1,05 1,03 



79 
 

6 8,1 8,83 8,36 7,6 7,68 7,61 0,94 0,99 

7 6,46 6,78 6,63 5,61 4,93 4,66 0,72 0,95 

8 2,41 2,31 1,76 1,75 1,3 1,17 0,49 0,90 

9 1,26 1,39 1,4 1,19 1,08 0,92 0,73 0,85 

Vir: MDDSZ, ISCSD2 

 

 

5.7 Državna štipendija  

 

Državna štipendija je namenjena mladim (redno šolajočim se) posameznikom s slabšim socialnim 

položajem. Velja za dopolnilni 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).  

Preglednica 5.28: Število upravičencev do državne štipendije med leti 2010 in 2016 

 
Število prejemnikov  

Povprečna 
štipendija (v EUR) 

Porabljena 
sredstva (v EUR) 

vsi Dijaki Študenti 

2010 38.691 23.708 14.983 159 73.738.909,83 

2011 41.832 25.185 16.647 164 82.259.763,34 

2012 28.858 10.211 18.647 196 68.045.644,99 

2013 22.813 7.500 15.313 194 53.083.175,29 

2014 35.480 20.491 14.989 154 65.465.668,32 

2015 42.435 26.643 15.792 135 68.946.477,72 

2016 44.562 28.739 15.823 129 69.102.947,33 

* Št. prejemnikov predstavlja povprečno mesečno št. Prejemnikov v posameznem letu Vir: MDDSZ 

 

Število upravičencev do DŠ je do leta 2012 postopoma naraščalo, z uveljavitvijo nove socialne 

zakonodaje v letu 2012, ki je precej zaostrila pogoje za upravičenost do DŠ (polnoletnost, preverjanje 

celotnega materialnega položaja družine), pa je število prejemnikov v letih 2012 in 2013 precej upadlo.  

Popravki socialne zakonodaje sprejeti konec leta 2013 so v letu 2014 prinesli ponovno pravico 

mladoletnim dijakom do uveljavljanja DŠ, kar se kaže v porastu števila dijakov med prejemniki DŠ v 

letu 2014. V celoti gledano je od leta 2014 naprej opazen postopen porast števila dijakov, prejemnikov 

DŠ.  
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6 Ocene, mnenja in izkušnje nevladnih in humanitarnih organizacij  
 

Vloga humanitarnih in nevladnih organizacij pri pomoči ranljivim skupinam in posameznikom ter pri 

blaženju posledic slabega materialnega položaja in različnih stisk prebivalstva se je v obdobju krize 

močno povečala, pomembna pa ostaja tudi sedaj, ko makroekonomski kazalniki, gibanja na trgu dela 

in tudi splošni socialni kazalniki kažejo na občutno izboljšanje stanja. Ljudje, ki se znajdejo v socialnih 

stiskah, se na nevladne in humanitarne organizacije obračajo pogosto, dojemajo jih kot manj 

birokratske in formalizirane, manj omejene in bolj pravične v svojem delovanju. Nevladne in 

humanitarne organizacije so se v zadnjem desetletju zelo razvile, nekatere so se tudi bolj profilirale oz. 

usmerile v delo s specifičnimi ranljivimi skupinami (družine v stiski, pomoč otrokom, migranti, osebe 

brez zdravstvenega zavarovanja, ipd.), razvile so programe in aktivnosti za socialno vključevanje in 

podporo ranljivim skupinam in posameznikom, vsaj delno formalizirale pravila dodeljevanja materialne 

pomoči (kako pogosto, komu) ter sodelovanje z državo (MDDSZ) pri izvajanju različnih programov in 

ukrepov pomoči ljudem v stiskah. Dejansko so nevladne in humanitarne organizacije postale 

pomemben partner državi na socialnem področju, predvsem pri izvajanju različnih programov, pilotnih 

projektov in podobno (npr. pomoč v hrani, pomoč beguncem, večgeneracijski centri, pilotni projekt 

pomoči ob deložacijah, izvajanje nekaterih socialnovarstvenih programov). 

V nalogi Socialni položaj v Sloveniji vsako leto vključimo tudi ocene, mnenja in izkušnje nevladnih in 

humanitarnih organizacij o tem, kako se je v opazovanem obdobju spreminjal položaj ranljivih skupin 

in posameznikov, ki se na njih obračajo po pomoč. Sodelavci nevladnih in humanitarnih organizacij 

imajo neposreden stik z osebami v ranljivih situacijah in stiskah (te osebe so uporabniki njihovih 

programov in pomoči) ter lahko iz prakse posredujejo informacije o tem, kako se spreminja položaj 

njihovih uporabnikov in kaj se dogaja z njimi. S prošnjo za sodelovanje se obračamo predvsem na 

nevladne in humanitarne organizacije, ki delujejo tako na nacionalnem kot na lokalnem nivoju in so 

prisotne v različnih okoljih. Omeniti velja, da se mnenja, izkušnje in ocene nevladnih in humanitarnih 

organizacij včasih tudi razlikujejo, zato poskušamo v analizo vključiti vse, tudi včasih nasprotujoče si 

ocene in jih predstaviti v kontekstu. 

Za potrebe naloge Socialni položaj v Sloveniji smo v začetku decembra 2017 na pet humanitarnih 

organizacij in nevladnih organizacij po elektronski pošti naslovili devet sklopov vprašanj in jih prosili za 

pisni odgovor. Vprašanja so se nanašala na spremembe, ki jih opažajo glede položaja svojih 

uporabnikov, vrste pomoči, ki jih njihovi uporabniki najbolj potrebujejo, pogostost sodelovanja z 

javnimi službami pri nudenju pomoči, oceno vpliva sprememb na področju socialnih transferjev na 

položaj njihovih uporabnikov, oceno pristopa socialne aktivacije za njihove uporabnike, povezavo 

slabega socialnega položaja s stanovanjskim položajem pri uporabnikih, pogostost problematike 

prezadolženosti pri uporabnikih, ter oblike pomoči, ki jih nudijo uporabnikom na tem področju. Pri tem 

smo jih zaprosili, naj pri odgovorih poudarijo predvsem tisto, kar je v zadnjem letu in pol morda drugače 

oziroma novo glede na leta prej. Vprašanja, ki smo jih posredovali petim humanitarnim in nevladnim 

organizacijam, so v Prilogi 2. Organizacije, na katere smo naslovili vprašanja, pa so: Rdeči križ Slovenije, 

Slovenska Karitas, Slovenska Filantropija, Zveza prijateljev mladine Slovenije in Zveza društev 

upokojencev Slovenije. Vseh pet humanitarnih in nevladnih organizacij nam je tudi posredovalo 

odgovore. 

V nadaljevanju povzemamo zbrane ugotovitve po izpostavljenih tematikah. 
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6.1 Vpliv izboljšanih ekonomskih razmer in razmer na trgu dela na posameznike iz ranljivih 

skupin  

 

Od nevladnih in humanitarnih organizacij smo želeli pridobiti informacije o tem, ali pozitivni 

makroekonomski trendi in gibanja (na primer, ugodni gospodarski kazalniki in gibanja na trgu dela) 

vplivajo na položaj najranljivejših socialnih skupin in posameznikov, ki se obračajo po pomoč na njihove 

organizacije. Ocene predstavnikov humanitarnih organizacij glede tega so, podobno kot v lanskem letu, 

deljene. Na eni strani omenjajo, da se je socialni položaj uporabnikov, ki so dobili zaposlitev, izboljšal. 

Več njihovih uporabnikov ima razgovore za zaposlitev in več jih zaposlitev tudi dobi. To so predvsem 

mlajše osebe in tisti, ki so bili brezposelni krajši čas. Pri povečanem zaposlovanju pa predstavniki 

nevladnih organizacij izpostavljajo, da so te zaposlitve praviloma za določen čas, zaposlitve v okviru 

različnih programov ZRSZ (na primer, javna dela in druge subvencionirane zaposlitve za ranljive 

družbene skupine na trgu dela), prekarne zaposlitve, ki običajno ne prinašajo stabilne socialne varnosti, 

fizično izredno naporno delo v več izmenah ipd. Tudi za osebe s statusom begunca in prosilce za 

mednarodno zaščito, ki so prejeli delovno dovoljenje, je trenutno več možnosti za zaposlitev kot jih je 

bilo v preteklosti. Na Slovenski Filantropiji izpostavljajo, da se je uspelo zaposliti predvsem moškim z 

vsaj osnovnim znanjem slovenskega jezika, in sicer predvsem kot proizvodnim delavcem v 

večizmenskem delu večinoma za minimalno plačo. Za ženske pa se po njihovih opažanjih možnosti 

zaposlovanja niso izboljšale. Tudi pri osebah brez zdravstvenega zavarovanja opažajo nekoliko boljše 

socialne razmere, saj po spremembah socialne zakonodaje lažje dostopajo do DSP in tudi do osnovnega 

zdravstvenega zavarovanja.  

Na drugi strani predstavniki humanitarnih organizacij izpostavljajo kategorije ljudi, ki ostajajo njihovi 

uporabniki in do katerih ugodne makroekonomske razmere niso segle. Gre, na primer, za dolgotrajno 

(več let) brezposelne osebe, ki imajo vrsto kompleksnih zdravstvenih in socialnih težav, so dolgotrajno 

bolni in/ali invalidsko upokojeni, brez izobrazbe, imajo omejene delovne izkušnje ter so dolgotrajno 

izključeni iz trga dela, kar jih dela manj konkurenčne na trgu dela in praktično skoraj nezaposljive. 

Običajno tudi niso motivirani in/ali pa ne zmorejo rednega osemurnega delavnika. Pri pridobitvi dela 

imajo problem tudi osebe, ki so manj mobilne (npr. nimajo lastnega avta ali pa imajo slabe povezave z 

javnim prevozom) in ki nimajo urejenega varstva za otroke. Ugodne makroekonomske razmere v državi 

prav tako nimajo vpliva na starejše. Predstavnica ZDUS-a omenja, da najnižje pokojnine kljub 

usklajevanju višine v obdobju 2016 – 2017 ostajajo nizke, možnosti dodatnega dopolnilnega dela pa so 

omejene in ne omogočajo izboljšanja materialnega položaja upokojencev. Nekaj sogovornikov 

ocenjuje, da se stiske njihovih uporabnikov poglabljajo, saj število prošenj za finančno in materialno 

pomoč ne upada.  

 

6.2 Značilnosti uporabnikov nevladnih in humanitarnih organizacij, njihove ključne stiske 

in težave  

 

Uporabniki, ki prihajajo po pomoč na humanitarne organizacije, in ki kljub izboljšani splošni 

gospodarski in socialni sliki v državi ostajajo v slabem socialnem položaju, se večinoma srečujejo z 

različnimi kombinacijami stisk in težav; najpogosteje gre za kombinacijo (dolgotrajne) brezposelnosti 

ali prekarnega dela z nizkim in nerednim plačilom z različnimi zdravstvenimi težavami, kroničnimi, 
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dolgotrajnimi boleznimi, invalidnostjo in/ali težavami v duševnem zdravju. Veliko je tudi starejših oseb 

z nizkimi pokojninami. Na slab socialni položaj družine lahko vpliva tako slabše zdravstveno stanje ali 

invalidnost staršev kot tudi otrok. Veliko je tudi oseb, ki so težje oziroma trajno nezaposljive ali pa 

imajo pri delu določene omejitve (ne smejo dvigovati bremen, ne zmorejo dolgo stati ipd.), oseb, ki se 

v življenju ne znajdejo, imajo slabše razvite socialne spretnosti in veščine, bivajo v odročnih krajih s 

slabimi prometnimi povezavami, so osamljeni in zaprti vase. Po mnenju predstavnikov humanitarnih 

organizacij bi delodajalci, ki bi kljub številnim omejitvam tako osebo zaposlili za dlje časa, morali dobiti 

posebne spodbude. Zaposlovanja takih oseb brez prispevka, sofinanciranja države ni smiselno 

pričakovati, saj so te osebe na povsem odprtem trgu dela nekonkurenčne.  

Veliko uporabnikov pomoči humanitarnih organizacij živi samo od socialnih transferjev in se 

vsakodnevno ubadajo z eksistenčnimi težavami, kar jih dela naveličane, otopele in izčrpane. 

Predstavniki humanitarnih organizacij pa omenjajo tudi, da določen delež teh oseb ne zna razpolagati 

s svojimi sredstvi, saj pogosto nekritično trošenje denarja za različne drobnarije in priboljške privede 

do neporavnanih obveznosti in dolgov pri plačevanju rednih mesečnih stroškov (položnic). 

Pri prosilcih za azil in beguncih ključne ovire v procesu izboljšanja socialnega položaja predstavljajo 

neznanje jezika, vzpostavljanje življenja v novem okolju in kulturi, stereotipne predstave delodajalcev 

o migrantih, slabo psihofizično stanje kot posledica travm v njihovi matični državi in na poti. Pogosto 

jih pri integraciji in izboljšanju svojega socialnega položaja ovira tudi dejstvo, da nimajo državljanstva 

ter imajo zaradi tega manj pravic, subvencij in ugodnosti kot državljani RS.  

Že v lanskem in predlanskem poročilu smo na podlagi informacij predstavnic humanitarnih in nevladnih 

organizacij izpostavili nekaj novih kategorij ljudi, ki se poleg kategorij ljudi, ki so že sicer zelo socialno 

ogrožene (npr. družine brez delovno aktivnega člana, enostarševske družine, samske osebe, starejše 

ženske), obračajo k njim po pomoč. Glede na svoje področje delovanja oz. usmerjenost na posamezne 

ranljive skupine pri svojih aktivnostih, nevladne in humanitarne organizacije izpostavljajo različne 

ranljive kategorije. Povzamemo jih lahko v naslednje: 

a) Ponovno, tudi letos, nevladne in humanitarne organizacije izpostavljajo zaposlene oz. delovno 

aktivne osebe, ki s svojimi dohodki ne morejo preživeti sebe in ostalih družinskih članov. 

Nevladne in humanitarne organizacije omenjajo, da gre v večini primerov za prekarne delavce, 

osebe, ki prejemajo minimalne dohodke, tujce (migrante), ki delajo pri nas (velikokrat v slabih 

delovnih razmerah) in so zelo slabo plačani. Pojavljajo se tudi osebe, ki so zaposlene, vendar 

zaradi prezadolženosti ne uspejo razrešiti in izboljšati svoje socialne situacije. 

b) Več predstavnikov humanitarnih organizacij je tudi letos izpostavilo vse bolj številčno 

kategorijo oseb s težavami v duševnem zdravju (posebej izpostavljajo mlade s temi težavami) 

in vedenjskimi težavami. Pogosta je tudi kategorija odraslih moških, ki imajo izkušnje z zlorabo 

droge in kriminalne izkušnje v kombinaciji s težavami v duševnem zdravju.  

c) Izpostavljajo tudi osebe s priznano II. ali III. stopnjo invalidnosti, ki so na odprtem trgu dela 

realno gledano velikokrat nezaposljive; če pa imajo zaposlitev, pa so velikokrat bolniško 

odsotne, imajo nizke dohodke in praktično nobenih možnosti za napredovanje. Veliko je tudi 

družin, ki imajo otroka s posebnimi potrebami ali hudo bolnega otroka, kar družini prinaša 

obilo dodatnih stroškov (npr. plačljive terapije in doplačila za medicinsko tehnične 

pripomočke) ter oseb, ki zaradi nizkih prejemkov iz naslova invalidnosti pridejo po pomoč na 

humanitarne organizacije. 
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d) Izpostavljajo tudi starejše osebe z nizkimi pokojninami (zlasti tiste, ki živijo sami), ki velikokrat 

zaprosijo za pomoč pri nakupu oziroma doplačilu zdravil in medicinsko tehničnih pripomočkov 

(npr. očal, slušnih aparatov, akumulatorjev pri invalidskih vozičkih, ortopedskih čevljev ipd.). 

e) Veliko revščine je med priseljenci oziroma priseljenskimi družinami (begunci in migranti iz 

različnih delov sveta, priseljenci iz Albanije in republik bivše Jugoslavije, romske družine). V 

zelo težkem položaju so osebe, ki pridobijo status mednarodne zaščite in se morajo preseliti 

»na svoje«. Slovenska Filantropija izpostavlja, da ustrezno stanovanje oziroma namestitev zelo 

težko najdejo, še težje pa jo plačajo (tudi varščino), saj so po večini brez kakršnihkoli sredstev, 

socialne transferje (DSP, OD in denarno nadomestilo za zasebno nastanitev od MNZ) pa 

prejmejo s precejšnjo zamudo. Glede na to, so v tem vmesnem obdobju v veliki stiski. Menijo, 

da bi ljudje v takih primerih morali takoj ob dodelitvi statusa mednarodne zaščite (begunca) 

dobiti tudi DSP brez dodatnih postopkov (npr. 140 oseb v letu 2017). V izjemno težkem 

položaju so tudi tujci z dovoljenjem za začasno prebivanje v RS, ki ne morejo biti zdravstveno 

zavarovani kot samoplačniki. Če bi jim to zakonsko omogočili (tako kot imajo to možnost tujci 

s stalnim prebivanjem v RS), bi se verjetno večina odločila za ureditev zdravstvenega 

zavarovanja na ta način. 

Kot novo ranljivost v eni izmed nevladnih organizacij izpostavljajo družine oziroma starše, ki so močno 

izpostavljeni potrošniškemu liku idealnega starša oziroma družine. Podvrženi so neformalnim 

pritiskom po vedno novih nakupih, določenih oblikah bivanja, preživljanja prostega časa in počitnic, 

posedovanju določenih dobrin, ki v družbi predstavljajo statusni simbol. Bojijo se vrstniškega nasilja, 

izključevanja in pritiskov, zato se ves čas primerjajo z drugimi in se trudijo biti v trendu. Taka situacija 

utegne biti zelo frustrirajoča in stresna za družine, ki se soočajo z nizkimi dohodki, s katerimi ne morejo 

slediti vedno novim pričakovanjem in narekovanim trendom v družbi. 

Predstavniki Ambulante za osebe brez urejenega zdravstvenega zavarovanja, podobno kot v lanskem 

letu, izpostavlja dve skupini njihovih uporabnikov, ki so z vidika revščine in socialne izključenosti zelo 

ranljivi in ki zaradi dejstva, da morajo za zdravstvene storitve plačati sami, niso pravočasno oskrbljeni 

in zdravljeni. Gre za. 1) samoplačnike osnovnega zdravstvenega zavarovanja z zadržanimi pravicami do 

koriščenja zdravstvenih storitev (z izjemo nujnega zdravljenja) in 2) podjetnike z dolgovi pri plačilu 

zavarovanja, ki pogosto naletijo na zelo restriktivno tolmačenje nujnega zdravljenja s strani 

zdravstvenih institucij in ZZZS. Ker te osebe nimajo sredstev, da bi si plačale zdravstvene storitve, prav 

tako jih ne krije ZZZS, ostajajo brez oskrbe in zdravljenja, v Ambulanto za osebe brez urejenega 

zdravstvenega zavarovanja pa pridejo pogosto prepozno, z zastaranimi težavami, ki tudi podražijo in 

podaljšajo zdravljenje in okrevanje.  

 

6.3 Vrste pomoči nevladnih in humanitarnih organizacij in njihovo sodelovanje z drugimi 

(javnimi) institucijami in organizacijami pri zagotavljanju pomoči  

 

Predstavniki humanitarnih in nevladnih organizacij kot oblike pomoči, ki jih njihovi uporabniki najbolj 

potrebujejo (in jih nevladne in humanitarne organizacije tudi najpogosteje izvajajo), izpostavljajo:  

- materialno pomoč (hrana, oblačila, obutev, šolske potrebščine, higienski pripomočki, 

računalniška oprema), 
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- finančno pomoč za plačilo osnovnih položnic v gospodinjstvu,  

- poplačilo dolgov,  

- plačilo zdravstvenega zavarovanja, 

- finančno pomoč, ki se nanaša na šolanje otrok (za zimska in poletna letovanja ter kot 

štipendije), 

- pomoč v obliki informiranja, napotitev, zagovorništva, spremljanja na institucije (v primeru 

tujcev tudi spremstvo pri vpisu v vrtec, šolo, tečaje jezika, k zdravniku itd.),  

- pomoč pri urejanju uradnih zadev in izpolnjevanju obrazcev in vlog,  

- prevoze,  

- druženje,  

- pravno pomoč in svetovanje,  

- psihosocialno svetovanje in obravnavo,  

- terapevtsko pomoč in obravnavo, laično svetovanje in psihoterapijo, 

- pomoč pri osebni higieni in zdravstveni negi (predvsem za starejše),  

- krepitev socialnih veščin in spretnosti, prostočasne delavnice ter občutek, da jih nekdo posluša 

in sprejema. 

Zanimalo nas je tudi, kako pogosto nevladne in humanitarne organizacije v okviru zagotavljanja pomoči 

svojim uporabnikom sodelujejo z javnimi službami ter v katerih primerih. Glede na njihove odgovore v 

največji meri sodelujejo s CSD-ji, in sicer pri zagotavljanju finančne in materialne pomoči, pri 

medsebojnem informiranju in medsebojni izmenjavi mnenj in pogledov ter organizaciji in reševanju 

situacij na terenu. Povezujejo se tudi s šolami in vrtci (z njihovimi socialnimi službami) pri reševanju 

stisk in težav otrok, z institucijami oz. službami na področju zdravstva (zdravstvenimi domovi, zlasti s 

patronažno službo, bolnišnicami, porodnišnicami) ter ZZZS zlasti glede ureditve plačila zdravstvenih 

storitev. Sodelujejo tudi z upravnimi enotami, občinami in lokalnimi uradi za delo. V zvezi z reševanjem 

stanovanjskih težav uporabnikov sodelujejo z lokalnimi stanovanjskimi skladi. Pri reševanju težav in 

stisk starejših, zlasti ko so te vezane na organizacijo in zagotavljanje zdravstvene in socialne oskrbe 

zanje, se povezujejo z domovi za starejše in s patronažnimi službami. Patronažne službe namreč po 

ocenah predstavnice ZDUS-a ne izvajajo preventivnih obiskov, ampak le kurativne z napotnico 

zdravnika. Njihove prostovoljke tako večkrat naletijo na osebe, ki bi potrebovale oskrbo in v takih 

primerih se obrnejo na patronažno službo. Poleg sodelovanja z javnimi službami, predstavniki 

humanitarnih in nevladnih organizacij pri zagotavljanju pomoči najšibkejšim omenjajo tudi 

pomembnost sodelovanja z drugimi nevladnimi organizacijami (medsebojnega sodelovanja nevladnih 

in humanitarnih organizacij). 

 

6.4 Ocena vpliva sprememb na področju socialnih transferjev in pristopa v socialni politiki v 

zadnjih dveh letih   

 

O vplivu sprememb zakonodaje na področju socialnih transferjev na lajšanje položaja njihovih 

uporabnikov imajo predstavniki humanitarnih in nevladnih organizacij deljena mnenja. Nekaj jih 

spremembe v zadnjih letih ocenjuje kot pozitivne in dobrodošle. Ocenjujejo, da sta DSP in VD na 

podlagi sprememb pri zaznambi in upoštevanju lastništva nepremičnine postali bolj dostopni pravici 

za osebe, ki so se pred tem omenjenima pravicama zavestno odpovedale. Pozdravljajo dvig višine 
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osnovnega zneska minimalnega dohodka, ki vpliva na višino DSP in VD. Ocenjujejo, da pomembno 

vplivajo na razbremenitev stisk oseb z zelo nizkimi sredstvi in omejenimi možnostmi za izboljšanje 

lastnih razmer. Prav tako pozitivno ocenjujejo možnost pridobitve dodatka za delovno aktivnost k DSP, 

za osebe, ki opravljajo prostovoljno delo. 

Na drugi strani več predstavnikov humanitarnih organizacij odgovarja, da sprememb socialne 

zakonodaje, ki so bile sprejete v zadnjih dveh letih, njihovi uporabniki ne občutijo. Glede sprememb, ki 

se nanašajo na zaznambe in upoštevanje lastništva nepremičnine ocenjujejo, da so za tiste uporabnike, 

ki nimajo nepremičnin in drugega premoženja, irelevantne; tisti, ki pa imajo nepremičnine, pa državi 

ne zaupajo, da do zaznamb oz. poplačil (nekoč v prihodnosti) res ne bo prišlo. Glede zagotavljanja 

pravice do VD izpostavljajo težavo, ki nastane, ko CSD potencialnega prejemnika VD pozove k sklenitvi 

dogovora o preživljanju s svojimi otroki. Mnoge starejše to spravlja v stisko, saj ne želijo obremeniti 

svojih otrok, še zlasti, če tudi ti težko shajajo. Predstavnica ZDUS-a omenja primer, ko je starejša gospa 

prepisala premoženje na sina, sama pa zaradi nizkih sredstev za preživljanje zaprosila za VD. Ker je sin 

nasilen, ga gospa ne upa zaprositi za dogovor o preživljanju. Primerov, ko so starejše osebe v zvezi s 

sklenitvijo dogovorov o preživljanju s svojimi otroki v hudi stiski, je po njihovih ocenah veliko. 

Tudi ocene humanitarnih in nevladnih organizacij o socialni aktivaciji so različne. Nekateri sogovorniki 

začetek izvajanja socialne aktivacije, samo idejo in izhodišča pozdravljajo ter ocenjujejo kot nujen 

pristop v socialni politiki. Pomembna se jim zdi zlasti za dolgotrajne prejemnike DSP in pomoči 

humanitarnih organizacij ter za osebe, ki so v letih prejemanja pomoči postali pasivne, nemotivirane in 

brez volje, da bi tudi z lastnim angažmajem izšle iz slabega materialnega položaja, socialnih stisk in 

težav. 

Na drugi strani nekaj predstavnikov humanitarnih organizacij pristop in programe socialne aktivacije 

prepoznava kot neustrezne, premalo premišljene in premalo prilagojene konkretnim potrebam in 

stanju ciljnih skupin. Ena izmed sogovornic meni, da so aktivnosti socialne aktivacije zamišljene in 

določene »z vrha«, ne podpirajo pa dobrih praks in pristopov, ki so na terenu že preizkušeni in delujejo.  

Več sogovornikov je izpostavilo, da se učinki socialne aktivacije še ne kažejo, zato celoten projekt težko 

komentirajo. Zdi pa se jim, da je to za izvajalske organizacije zelo zahtevna, hkrati pa odgovorna naloga. 

Izpostavljajo namreč njihovo ključno vlogo pri uspešnosti celotnega projekta. Pojavlja se tudi 

pripomba, da v pristopu socialne aktivacije manjka opredelitev vloge delodajalcev. Pogrešajo ukrepe 

države, ki bi stimulirali in spodbudili delodajalce za vključitev ciljnih skupin socialne aktivacije v delo in 

zaposlitev. 

 

6.5 Povezava slabega socialnega položaja s slabim stanovanjskim položajem ter oblike 

pomoči humanitarnih in nevladnih organizacij za reševanje težav in stisk na 

stanovanjskem področju 

 

Po mnenju predstavnikov humanitarnih in nevladnih organizacij je slab stanovanjski položaj običajno 

le del splošne slabe socialne situacije posameznikov ali družin. Po njihovem mnenju je neprofitnih 

stanovanj za socialno najšibkejše (posebej izpostavljajo manjša stanovanja) premalo, prav tako je 

premalo tudi razpisov za ta stanovanja. Če osebe niso uspešne na razpisih za neprofitna stanovanja, 

potem običajno živijo v slabo vzdrževanih, dotrajanih in prenatrpanih zasebnih stanovanjih ali hišah, 
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za katere plačujejo tržne najemnine. Izpostavljajo primere, ko poleg najemnine po pogodbi lastniku 

plačujejo še določen delež najemnine »na roke«. Tudi subvencija najemnine, če jo uspejo pridobiti, je 

temu primerno nižja, saj se nanaša le na pogodbeno vrednost najemnine. Plačevanje najemnine torej 

lahko, kljub subvenciji, pomembno obremeni osebni oziroma družinski proračun. Običajno veliko 

obremenitev predstavljajo tudi stroški ogrevanja (zato je pomoč humanitarnih in nevladnih organizacij 

velikokrat namenjena pokrivanju teh stroškov) ter vzdrževanje in popravila v stanovanjih in hišah. 

Velikokrat se pojavljajo vlaga, dotrajane strehe in okna, neprimerne sanitarije in kopalnice. Posebej 

starejši, ki imajo nizke pokojnine in živijo sami v prevelikih hišah, teh ne zmorejo primerno ogrevati in 

vzdrževati. Ena izmed sogovornic izpostavlja pogost problem, ko so si ljudje, ki so bili zaposleni, uredili 

stanovanjsko vprašanje s pomočjo kreditov, vendar so kasneje izgubili zaposlitev ter se zaradi visokih 

stroškov kreditov, ki jih niso bili zmožni več odplačevati, znašli v začaranem krogu revščine in 

spopadanja z dolgovi. V primeru beguncev predstavnica Slovenske Filantropije ugotavlja, da se le ti 

velikokrat soočajo z velikimi težavami pri iskanju ustrezne nastanitve, z visokimi cenami tržnih 

najemnin, z že omenjenimi težavami pri plačilu varščine zaradi zakasnitev pri izplačilu socialnih 

transferjev ter občasno tudi z nesprejetjem s strani okolice. Tako za begunce kot tudi za osebe brez 

zdravstvenega zavarovanja pomeni ustrezna nastanitev, ki predstavlja varen in trajnejši dom, osnovni 

pogoj za nadaljnjo ureditev življenja na daljši rok.  

V humanitarnih in nevladnih organizacijah se pri svojem delu s socialno najšibkejšimi z nakopičenimi 

neplačanimi stroški, ki so povezani s stanovanjem oziroma bivanjem, srečujejo zelo pogosto. 

Posamezniki in družine se na njih obrnejo po pomoč takrat, ko se dolgovi naberejo, ko jim že grozijo 

odklopi (npr. elektrike, vode, ogrevanja) in deložacija, torej, ko so se vsi predhodni postopki že iztekli. 

Omenjajo, da nekateri uporabniki, kljub nizkim dohodkom, redno plačujejo najemnino in ostale 

stanovanjske stroške, drugi pa mesečne stroške plačujejo neredno, »kampanjsko«. Neporavnani računi 

se tako začnejo kopičiti in neredko se zgodi, da jim zakasnele obveznosti ne uspe poravnati. Posebej 

problematični so nepričakovani izredni stroški, ki se občasno pojavijo in ki tako dodatno pripomorejo 

k odlaganju rednih mesečnih stroškov in zapadu v dodatne dolgove, ki jih potem ne zmorejo poravnati. 

V takih situacijah ljudje neredko pristanejo tudi na nepravične dogovore ali izkoriščevalske obresti na 

posojila samo zato, da bi lahko poravnali nek izredni nepričakovan strošek. Velikokrat se izkaže, da so 

ljudje pri načrtovanju večjih stanovanjskih investicij računali na najboljši izid in se pri tem niso 

zavarovali, če se vmes zgodi kaj nepredvidenega (npr. smrt partnerja, ločitev, brezposelnost ipd.). 

Pomoč pri plačilu rednih mesečnih položnic, stanovanjskih stroškov in zakasnelih obveznosti (dolgov) 

v zvezi s tem je ena najpogostejših oblik pomoči humanitarnih in nevladnih organizacij svojim 

uporabnikom.  

Poleg omenjenega izvajajo tudi nekatere druge, bolj preventivne ukrepe, s katerimi skušajo preprečiti 

ali vsaj zmanjšati zadolženost pri socialno najšibkejših. V zvezi z razporejanjem osebnih financ in 

smotrno rabo denarja uporabnikom svetujejo, jih informirajo in prirejajo delavnice. Predstavijo jim vse 

možnosti uveljavljanja pravic iz javnih sredstev, oblike pomoči, ki obstajajo na lokalni in krajevni ravni 

ter v okviru nevladnega sektorja (npr. Inštitut Prelomi, ki zagotavlja psihosocialno pomoč v finančnih 

stiskah in dolgovih). V kritičnih situacijah, ko jim grozijo odklopi in deložacija, se povežejo z upniki, 

aktivirajo pomembne akterje na lokalni ravni (npr. občino, župnijo, stanovanjski sklad, itd.) in v nastalih 

okoliščinah skušajo povsem praktično pomagati posamezniku oziroma družini. Opozarjajo jih tudi npr. 

na sklepanje realnih dogovorov z upniki. Običajno te aktivnosti potekajo v sodelovanju s CSD in ostalimi 

omenjenimi akterji na lokalni ravni.  

http://www.prelomi.si/SOS_dolgovi.html
http://www.prelomi.si/SOS_dolgovi.html
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7 FOKUS: Stanovanjski položaj posameznikov in družin z nizkimi dohodki in 

ranljivih skupin 
 

7.1 Stanovanjske razmere gospodinjstev in njihov socialni položaj 

 

Socialni položaj posameznikov in gospodinjstev na večdimenzionalen in kompleksen način določajo 

različni dejavniki. Poleg dohodka je eden pomembnejših dejavnikov stanovanjski položaj oziroma 

stanovanjske razmere, ki se prepletajo s socialnim položajem, tako da a) socialni položaj določa 

stanovanjsko situacijo (kar pomeni, da dohodkovno prikrajšana gospodinjstva živijo v slabih 

stanovanjskih razmerah) in obenem b) stanovanjski položaj vpliva na socialno situacijo gospodinjstev 

(saj lahko dodatno otežuje že tako ranljiv materialni in finančni položaj). 

Podatki kažejo, da posamezniki in gospodinjstva, za katere je značilna slaba finančna situacija, živijo v 

slabših stanovanjskih razmerah in so v večji meri prikrajšani v tem oziru v primerjavi z drugimi. Vsi 

kazalniki stanovanjskega položaja to potrjujejo. Gospodinjstva, ki so glede na razpoložljivi dohodek 

umeščena v prvi dohodkovni kvintil, na primer, pogosteje živijo v stanovanjih, ki so v slabem stanju (kar 

pomeni, da pušča streha, da je stanovanje vlažno ali pa da ima trhle okenske okvirje ali trhla tla) in z 

neprimernim ogrevanjem. Na druge kazalnike stanovanjskih razmer, kot so težave s hrupom, 

onesnaženost in prisotnost kriminala, finančni položaj bistveno ne vpliva, saj so razlike med različnimi 

kvintili manj očitne. Kakovost bivalnega okolja merjena z omenjenimi kazalniki je v Sloveniji v splošnem 

zadovoljiva in je primerljiva s povprečjem EU-28 oziroma je celo nekoliko boljša, kar Filipović Hrast 

(2016) razlaga z manjšo stopnjo urbanizacije, ki je značilna za Slovenijo. 

 

Preglednica 7.1: Stanovanjske razmere gospodinjstev po dohodkovnih kvintilih (v %) 

  
Slabo stanje 
stanovanja 

Ni 
primernega 
ogrevanja 

Pretemno 
stanovanje 

Težave s 
hrupom 

Onesnaženost 
okolja 

Prisotnost 
kriminala 

SKUPAJ 24 6 5 15 16 9 

1. kvintil 33 14 7 16 14 7 

2. kvintil 26 6 6 16 18 9 

3. kvintil 22 3 5 14 16 9 

4. kvintil 19 2 3 14 16 9 

5. kvintil 15 1 3 12 18 10 

Vir: SURS (2017). 

 

Do podobnih ugotovitev pridemo, če pogledamo podatke o stopnji stanovanjske prikrajšanosti glede 

na status tveganja revščine (Preglednica 7.2). Slab finančni položaj je povezan s stopnjo stanovanjske 

prikrajšanosti, kjer dobra tretjina gospodinjstev pod pragom tveganja revščine, živi v stanovanjih, ki so 

v slabem stanju in slaba desetina v pretemnih stanovanjih, kar je precej večji delež kot pri 

gospodinjstvih nad pragom tveganja revščine. 
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Preglednica 7.2: Stopnja stanovanjske prikrajšanosti glede na status tveganja revščine (v %) 

  
Status tveganja 

revščine -
SKUPAJ 

Nad 
pragom 
tveganja 
revščine 

Pod pragom 
tveganja revščine 

Slabo stanje stanovanja 23,8 21,8 36,9 

Kad ali prha v stanovanju 0,4 0,1 2 

Stranišče na izplakovanje za 
lastno uporabo 0,3 0,1 1,7 

Pretemno stanovanje 4,7 4,2 7,8 

Vir: SURS (2017). 

 

Gledano po številu elementov prikrajšanosti 59,8 % gospodinjstev, ki živijo pod pragom tveganja 

revščine, ni prikrajšanih pri nobenem od skupaj štirih elementov prikrajšanosti (pri tistih nad pragom 

tveganja revščine je takih slaba petina); najpogosteje so prikrajšani na ravni enega elementa (33,3 %).  

Osebe, ki živijo v slabih življenjskih pogojih zaradi okrnjenih finančnih zmožnosti, razvijejo različne 

strategije spopadanja s težko situacijo. O načinih preživetja oziroma t.i. »preživetvenih strategijah« 

izvemo preko poglobljenih pogovorov z njimi (več o tem glej v Narat idr. 2016, Trbanc idr. 2016), 

povedni pa so tudi podatki uradne statistike. Filipović Hrast (2016), na primer, na podlagi analize 

podatkov SURS (2016) o stanovanjskem razmerju gospodinjstev pokaže na meddružinsko pomoč 

reševanja stanovanjske problematike, ko je v času krize narasel delež gospodinjstev, uporabnikov 

stanovanj (iz 11 % v letu 2006 na 16 % v 2012 in 14 % v 2015). 

Nadalje, gospodinjstva prikrajšana na ravni dohodka, so primorana živeti v prenaseljenih stanovanjih 

– nižji kot je dohodek gospodinjstva, višja je stopnja prenaseljenosti stanovanja (Preglednica 7.3). 

 

Preglednica 7.3: Stopnja prenaseljenosti stanovanja po dohodkovnih kvintilih (v %) 

Dohodkovni kvintil - 
SKUPAJ 12,6 

1. kvintil 19,9 

2. kvintil 15,3 

3. kvintil 13,2 

4. kvintil 8,9 

5. kvintil 5,4 

Vir SURS (2017). 

 

V Preglednici 7.4 je prikazano posedovanje izbranih dobrin v gospodinjstvih po dohodkovnih kvintilih. 

Večina gospodinjstev si, ne glede na dohodek, lahko privošči telefon, barvni TV in pralni stroj. Gre za 

osnovne dobrine, medtem ko si osebni računalnik in avto, tisti z najnižjimi dohodki že nekoliko težje 

privoščijo v primerjavi z ostalimi. Zanimiv je podatek, da ti obenem tudi najpogosteje odgovarjajo, da 

osebnega računalnika in avta sploh ne potrebujejo (zanemarljiv delež gospodinjstev iz prvega kvintila 
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se tako opredeljuje tudi pri ostalih izbranih dobrinah in po tem odstopa od odgovorov gospodinjstev z 

višjimi dohodki). Glede na to, da so v tem oziru razlike med kvintili precej opazne, odgovore 

gospodinjstev iz prvega kvintila lahko razumemo kot obrambno držo oziroma kot nekakšno strategijo 

spopadanja s situacijo. 

 

Preglednica 7.4: Posedovanje izbranih dobrin po dohodkovnih kvintilih (v %) 

  

Telefon Barvni TV Osebni računalnik Pralni stroj Avto 

si dobrine 
ne morejo 
privoščiti 

dobrine 
ne 

potrebuje
jo 

si dobrine 
ne morejo 
privoščiti 

dobrine 
ne 

potrebuje
jo 

si dobrine 
ne morejo 
privoščiti 

dobrine 
ne 

potrebuje
jo 

si dobrine 
ne morejo 
privoščiti 

dobrine 
ne 

potrebuje
jo 

si dobrine 
ne morejo 
privoščiti 

dobrine 
ne 

potrebuje
jo 

SKUPAJ 0 1 1 2 5 18 1 1 6 11 

1.  1 2 3 4 13 31 3 3 17 24 

2.  0 0 0 1 5 25 0 1 4 11 

3.  0 0 0 1 2 13 0 0 3 6 

4.  0 0 0 1 2 8 0 0 0 4 

5.  0 0 0 1 0 5 0 1 0 3 

Vir: SURS (2017). 

 

Med pogosteje uporabljenimi strategijami (med strokovno javnostjo v preteklosti že prepoznanimi) je 

neplačevanje položnic za stanovanjske stroške (oziroma plačevanje z zamudo). Slaba tretjina (31,1 %) 

gospodinjstev, ki živijo pod pragom tveganja revščine zamuja s plačili za hipoteko, najem ali druge 

stanovanjske stroške (pri ostalih gospodinjstev je delež 15,2 %) (EU-SILC 2017). 

Predstavljeni podatki potrjujejo, da višji kot je dohodek gospodinjstev, boljše so stanovanjske razmere. 

Na podlagi tega bi potem lahko sklepali, da v kolikor se stanovanjske razmere in nasploh stanovanjska 

situacija poslabša, to nakazuje tudi na poslabšanje finančnega položaja gospodinjstev, in obratno. 

Če vse prej omenjene kazalnike stanovanjskih razmer gospodinjstev primerjamo med leti, opazimo da 

se stanovanjska situacija gospodinjstev izboljšuje (Slika 7.1). V navezavi na predpostavko, da je 

stanovanjski položaj dober pokazatelj finančnih zmožnosti gospodinjstva, lahko zaključimo, da se 

potemtakem finančna situacija gospodinjstev v Sloveniji izboljšuje (kar dokazujejo tudi drugi makro 

ekonomski kazalniki). V obdobju zadnjih desetih let so bile stanovanjske razmere najslabše v času 

gospodarsko ekonomske krize (npr. glede na kazalnik »zamude pri odplačevanju položnic«, »slabo 

stanje stanovanja«), ko se je gospodinjstvom poslabšal razpoložljivi dohodek. 
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Slika 7.1: Izbrani kazalniki stanovanjskega položaja gospodinjstev, trend31(v %) 

 
Vir: EU-SILC (2017), SURS (2017). 

 

Med različnimi tipi gospodinjstev se s slabimi stanovanjskimi razmerami najpogosteje spopadajo 

enostarševska gospodinjstva z vzdrževanimi otroki, ki so glede na kazalnik, ki meri stopnjo tveganja 

revščine, med najranljivejšimi. Za enostarševska gospodinjstva tako v večji meri velja, da živijo v 

ekstremni stanovanjski prikrajšanosti (enostarševska gospodinjstva = 13,2 %, gospodinjstva z 

vzdrževanimi otroki = 2,6 %), v slabih stanovanjskih razmerah (enostarševska gospodinjstva = 33,0 %, 

skupaj = 24,0 %), zamujajo pri plačevanju stanovanjskih stroškov (enostarševska gospodinjstva = 39,1 

%, gospodinjstva z vzdrževanimi otroki = 13,4 %), so zelo obremenjena s stanovanjskimi stroški 

(enostarševska gospodinjstva = 42,0 %, skupaj = 32,0 %) in živijo v prenaseljenih stanovanjih 

(enostarševska gospodinjstva = 28,2 %, gospodinjstva z vzdrževanimi otroki = 17,0 %) (SURS 2017, EU-

SILC 2017). V Preglednici 7.5 (A, B, C) zaradi lažje preglednosti prikazujemo podatke le za prve tri 

kazalnike. 

  

                                                             
31 Pri vseh kazalnikih zaradi sprememb v metodologiji nismo uspeli prikazati trenda za obdobje 2006–2016.   
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Preglednica 7.5 (A): Slabe stanovanjske razmere gospodinjstev, glede na tip gospodinjstva (v %) 

SKUPAJ 24 

Enočlansko gospodinjstvo 23 

Dva odrasla brez vzdrževanih otrok 24 

Druga gospodinjstva brez vzdrževanih otrok 26 

Enostarševsko gospodinjstvo z vsaj enim vzdrževanim 
otrokom 33 

Dva odrasla z vsaj enim vzdrževanim otrokom 21 

Druga gospodinjstva z vzdrževanimi otroki 28 

Vir: SURS (2017). 

Preglednica 7.5 (B): Zamude pri odplačevanju položnic, glede na tip gospodinjstva (v %) 

Skupaj 17,4 

Enočlansko gospodinjstvo 14,1 

Enostarševsko gospodinjstvo z vzdrževanimi otroki 39,1 

Dva odrasla z enim vzdrževanim otrokom 20,5 

Dva odrasla z dvema vzdrževanima otrokoma 18,7 

Dva odrasla s tremi vzdrževanimi otroki 16,7 

Gospodinjstva z vzdrževanimi otroki 13,4 

Gospodinjstva brez vzdrževanih otrok 20,7 

Vir: EU-SILC (2017) 

Preglednica 7.5 (C): Ekstremna stanovanjska prikrajšanost, glede na tip gospodinjstva (v %) 

Enočlansko gospodinjstvo 1,8 

Enostarševsko gospodinjstvo z vzdrževanimi otroki 13,2 

Dva odrasla z enim vzdrževanim otrokom 3,9 

Dva odrasla z dvema vzdrževanima otrokoma 3,5 

Dva odrasla s tremi vzdrževanimi otroki 6,1 

Gospodinjstva z vzdrževanimi otroki 2,6 

Gospodinjstva brez vzdrževanih otrok 6,0 

Vir: EU-SILC (2017) 

 

Socialni položaj torej določa stanovanjsko situacijo. Na drugi strani pa tudi stanovanjski položaj lahko 

še dodatno poslabšuje že tako ranljiv položaj dohodkovno depriviranih gospodinjstev in s tem vpliva 

na njihov socialni položaj. Za primer vzemimo kazalnik o stanovanjskem razmerju, kjer podatki kažejo, 

da je za gospodinjstva, ki živijo v revščini, neprimerno bolj pogosto najemniško stanovanjsko razmerje 

v primerjavi z ostalimi (Preglednica 7.6). Revnim gospodinjstvom plačevanje najemnine tako še 

dodatno znižuje razpoložljivi dohodek32. 

 

                                                             
32 Za najrevnejše stroški, povezani s stanovanjem, predstavljajo eno večjih finančnih bremen (takoj za prehrano). 
(Narat idr. 2016). 
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Preglednica 7.6: Stanovanjsko razmerje glede na tveganje revščine (v %) 

  
Pod pragom tveganja 
revščine 

Nad pragom tveganja 
revščine 

Lastnik 54,5 78,5 

Lastnik s hipoteko ali posojilom 4,3 11,6 

Najemnik, tržna najemnina 12,5 4,1 

Najemnik, znižana najemnina ali brez 
te 33,0 17,4 

Vir: EU-SILC (2017). 

 

Med vsemi tipi gospodinjstev je predvsem za enostarševska gospodinjstva značilen višji delež 

najemnikov, kot tudi uporabnikov stanovanj (Preglednica 7.7). Med leti opazno narašča delež 

najemnikov neprofitnih stanovanj (od 2 % leta 2007 na 12 % v letu 2015). Glede na to, da za 

enostarševska gospodinjstva z otroki ugotavljamo tako ranljiv socialni kot tudi stanovanjski položaj, bi 

omenjeni prebivalstveni skupini pri oblikovanju ukrepov s tega področja veljalo nameniti posebno 

pozornost. 

 

Preglednica 7.7: Stanovanjsko razmerje gospodinjstev glede na tip gospodinjstva (v %) 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

  Enostarševsko z vsaj enim vzdrževanim otrokom 

Lastniki 64 62 62 54 55 53 59 58 56 

Najemniki s tržno 
najemnino 13 10 12 11 12 10 9 12 7 

Najemniki z najemnino, 
nižjo od tržne 2 5 7 8 8 8 6 11 12 

Uporabniki 21 23 19 26 25 28 26 18 24 

  Gospodinjstva brez otrok 

Lastniki 84 85 84 79 79 77 77 79 78 

Najemniki s tržno 
najemnino 6 5 4 5 6 6 6 6 5 

Najemniki z najemnino, 
nižjo od tržne 1 2 2 3 3 4 4 4 6 

Uporabniki 9 9 10 13 13 13 13 12 12 

  Gospodinjstva z otroki 

Lastniki 76 75 76 73 71 70 72 71 71 

Najemniki s tržno 
najemnino 6 6 5 6 7 7 7 7 6 

Najemniki z najemnino, 
nižjo od tržne 2 2 2 3 3 3 3 4 5 

Uporabniki 15 16 17 19 19 20 19 18 19 

Vir: SURS (2016) (v Filipović-Hrast (2016)). 
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7.2 Politike in ukrepi na stanovanjskem področju 

 

7.2.1 Ključni akterji, zakoni in določila 

 

Temeljni zakon, ki ureja področje stanovanjske politike je Stanovanjski zakon (SZ-1; Ur.l. 69/03). SZ-1 

ureja vrste stanovanjskih stavb, pogoje za vzdrževanje stanovanjskih stavb, pogoje za načrtovanje 

stanovanj, lastninsko-pravna razmerja in upravljanje v večstanovanjskih stavbah, stanovanjska 

najemna razmerja, gradnjo in prodajo novih stanovanj, pomoč pri pridobitvi in pri uporabi stanovanja, 

pristojnosti in naloge države na stanovanjskem področju, pristojnosti in naloge občin na stanovanjskem 

področju, pristojnosti organov in organizacij, ki delujejo na stanovanjskem področju, registre ter 

inšpekcijsko nadzorstvo nad uresničevanjem določb tega zakona (SZ-1, 1. člen).  

Z vidika stanovanjskih ukrepov za ranljive skupine prebivalstva SZ-1 (4. odst. 2. člena) opredeljuje 

stanovanjske stavbe za posebne namene. To so stavbe, namenjene začasnemu reševanju 

stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb, stavbe za bivanje starejših, zavetišča za brezdomce, 

vzgojni domovi, domovi za skupnosti ter druge stavbe, namenjene za izvajanje socialnih programov, ki 

vključujejo bivanje.  

Nadalje SZ-1 podrobneje opredeljuje tudi stanovanjske enote v vseh vrstah stanovanjskih stavb za 

posebne namene (2. in 3. odst. 6. člena): to so bivalne enote, ki se glede na namen in način uporabe 

razvrščajo na bivalne enote s souporabo sanitarij in kuhinje, bivalne enote s sanitarijami oziroma 

kopalnico in souporabo kuhinje ter bivalne enote s kopalnico in mini kuhinjo. Bivalne enote, namenjene 

začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb, so lahko tudi v drugih 

stanovanjskih objektih, ne le v stanovanjskih stavbah za posebne namene.  

Oskrbovana stanovanja so stanovanja za starejše, v katerih lahko stanovalci dobijo pomoč 24 ur dnevno 

iz določene ustanove, pod pogojem, da so arhitektonsko prilagojena kot stanovanja za starejše ljudi z 

lastnim gospodinjstvom v večstanovanjski stavbi ali v drugi obliki strnjene gradnje (SZ-1, 3. odst. 8. 

člena).  

Minister, pristojen za stanovanjske zadeve, predpiše za večstanovanjske stavbe, oskrbovana 

stanovanja za starejše ter za stanovanjske stavbe, namenjene začasnemu reševanju stanovanjskih 

potreb socialno ogroženih oseb (SZ-1, 2. odst. 8. člena): 

▪ površinske normative in funkcionalne standarde;  

▪ kategorizacijo vseh vrst stanovanjskih enot;  

tehnične pogoje;  

▪ standarde vzdrževanja večstanovanjskih stavb in skupine funkcionalno povezanih  

večstanovanjskih stavb. 

 

Stanovanjski sklad Republike Slovenije je javni finančni in nepremičninski sklad, ki je bil leta 1991 

ustanovljen za financiranje in izvajanje nacionalnega stanovanjskega programa, spodbujanje 

stanovanjske gradnje, prenove in vzdrževanja stanovanj in stanovanjskih stavb. Ustanovitelj sklada je 

Republika Slovenija, Sklad pa sodi v delovno področje Ministrstva za okolje in prostor (ZS-1, 146. člen; 

Stanovanjski sklad 2016, str. 6; Akt o ustanovitvi SSRS). Pristojnosti sklada – sklad iz zbranih sredstev 

(ZS-1, 148. člen): 
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▪ daje dolgoročna posojila z ugodno obrestno mero fizičnim in pravnim osebam za 

pridobivanje neprofitnih najemnih stanovanj;  

▪ daje dolgoročna posojila z ugodno obrestno mero fizičnim osebam za pridobivanje lastnih 

stanovanj in stanovanjskih stavb z nakupom, gradnjo ali za vzdrževanje in rekonstrukcijo 

stanovanj in stanovanjskih stavb;  

▪ investira v gradnjo stanovanj in stavbna zemljišča;  

▪ daje pomoč pri odplačevanju posojil;  

▪ posluje z nepremičninami z namenom zagotavljanja javnega interesa;  

▪ zagotavlja finančne spodbude za dolgoročno stanovanjsko varčevanje, zlasti v obliki premij za 

hranilne vloge fizičnih oseb;  

▪ spodbuja različne oblike zagotavljanja lastnih in najemnih stanovanj: z rentnim odkupom 

stanovanj in njihovim oddajanjem v najem, s prodajo stanovanj na časovni zakup (lizing), s 

sovlaganjem z javnimi ali zasebnimi investitorji in podobno;  

▪ opravlja druge zakonske naloge in naloge za izvajanje nacionalnega stanovanjskega 

programa. 

 

Sklad neprofitna najemna stanovanja pridobiva v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi, njihovimi 

proračunskimi skladi, javnimi nepremičninskimi skladi in neprofitnimi stanovanjskimi organizacijami 

(Stanovanjski sklad 2016: 9).  

Pri dodeljevanju posojil imajo prednost in večje ugodnosti mlade družine, družine z večjim številom 

otrok, družine z manjšim številom zaposlenih, mladi, invalidi in družine z invalidnim članom, prosilci z 

daljšo delovno dobo, ki so brez stanovanja ali pa so podnajemniki (Splošni pogoji poslovanja SSRS, 20. 

člen).  

Na področju stanovanjske politike, namenjene ranljivim skupinam prebivalstva, imajo pomembno 

vlogo občine. Občine imajo predvsem naslednje pristojnosti in naloge (SZ-1, 154. člen): 

▪ sprejemajo in uresničujejo občinski stanovanjski program;  

▪ zagotavljajo sredstva za graditev, pridobitev in oddajanje neprofitnih stanovanj ter 

stanovanjskih stavb, namenjenih začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno 

ogroženih oseb;  

▪ zagotavljajo sredstva za subvencioniranje najemnine in za izredno pomoč pri uporabi 

stanovanja.  

 

Načine izvajanja izredne pomoči pri uporabi stanovanja in načine zagotavljanja ustreznih oblik pomoči 

za nastajanje in delovanje neprofitnih stanovanjskih organizacij določa občinski stanovanjski program, 

ki ga sprejme občinski svet (SZ-1, 156. člen).  

Občina lahko zaradi zagotavljanja javnega interesa na stanovanjskem področju ustanovi javni 

stanovanjski sklad, ki med drugim skrbi za gradnjo, nakup, prenovo in vzdrževanje neprofitnih 

stanovanj (SZ-1, 157. člen). Sredstva za poslovanje javnega stanovanjskega sklada se zagotavljajo: 

▪ v občinskem proračunu (iz rednih proračunskih sredstev; dela sredstev, ustvarjenih s prodajo 

družbenih stanovanj; vračila anuitet za predhodno dana stanovanjska posojila; prihodkov od 

najemnin); 

▪ iz presežka prihodkov nad odhodki;  
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▪ z namenskimi sredstvi, ki jih prejmejo od domačih in tujih pravnih in fizičnih oseb (SZ-1, 158. 

člen).  

 

Sredstva za subvencioniranje najemnine neprofitnega najemnega stanovanja zagotavljajo državni 

proračun in občinski proračuni, vsak do ene polovice. Potrebna sredstva se med letom zagotavljajo iz 

občinskih proračunov. Po zaključku koledarskega leta se na zahtevo občinskih organov iz državnega 

proračuna povrnejo založena sredstva plačanih zneskov subvencij (SZ-1A,  121.b člen). 

 

Resolucija o nacionalnem stanovanjskem programu 2015-2025 (ReNSP15-25) je bila sprejeta 24. 11. 

2015. Nacionalni stanovanjski program (NSP) oblikuje aktivno stanovanjsko politiko. Vlogo glavnega 

izvajalca nacionalne stanovanjske politike opravlja Stanovanjski sklad Republike Slovenije (SSRS). K 

uspešni izvedbi programa z zemljiško politiko in zagotavljanjem zadostnih količin komunalno 

opremljenih zemljišč za gradnjo, zlasti javnih najemnih stanovanj33, prispevajo lokalne skupnosti 

(ReNSP15-25: 1).  

Eden od ciljev stanovanjske politike (glej ReNSP15-25) je, da Stanovanjski sklad RS v prvi vrsti postane 

ponudnik javnih najemnih stanovanj. Trenutno vlogo investitorja in graditelja stanovanj, namenjenih 

prodaji, mora nadomestiti z vlogo ponudnika in skrbnika najemnih stanovanj in tako prispevati k večji 

dostopnosti do stanovanj za vse prebivalce, zlasti tiste, ki si stanovanja ne morejo kupiti sami. Večji 

fond najemnih stanovanj v ponudbi Stanovanjskega sklada RS naj bi v prihodnje oblikoval protiutež 

tržnim najemnim stanovanjem ter tako prispeval k stabilizaciji in ureditvi najemnega trga. Za povečanje 

fonda najemnih stanovanj bo Stanovanjski sklad RS prevzel vlogo javne službe za najemniško 

posredovanje. Nova najemna stanovanja bo pridobival tudi z učinkovitim poslovanjem z lastnim 

premoženjem. Pri tem bo moral spoštovati načelo, da vsako prodano najemno stanovanje nadomesti 

z vsaj enim novim najemnim stanovanjem (ReNSP15-25).  

Gradnja tako javnih kot zasebnih najemnih stanovanj je eden izmed glavnih dolgoročnih ciljev 

stanovanjske politike. Glavno vlogo pri povečanju javnega najemnega fonda v skladu z Resolucijo 

prevzema Stanovanjski sklad RS v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi, pomembno vlogo pa ohranja 

tudi Nepremičninski sklad PIZ na področju zagotavljanja najemnih stanovanj za starejše (ReNSP15-25: 

4).   

Resolucija predvideva naslednje nujne ukrepe za povečanje dostopnosti do stanovanj za ranljivejše 

skupine prebivalstva (ReNSP15-25): 

❖ Postopna uvedba nove najemninske politike naj bi olajšala vzdrževanje javnih najemnih stanovanj, 

spodbudila investitorje za vlaganje v nov najemni stanovanjski fond, hkrati pa bo upoštevala 

potrebo po korekciji sposobnosti ekonomsko šibkejšega prebivalstva za plačilo najemnine.  

❖ Vsako prodano javno najemno stanovanje se nadomesti z vsaj enim javnim najemnim 

stanovanjem.  

                                                             
33 V NSP so pod enotnim poimenovanjem »javna najemna stanovanja « mišljena občinska najemna stanovanja v 
lasti občin oziroma občinskih stanovanjskih skladov in stanovanjskih organizacij ter najemna stanovanja v lasti 
SSRS, ki se oddajajo za neprofitno najemnino upravičencu do neprofitnega stanovanja, namenska najemna 
stanovanja in tržna najemna stanovanja. Službena stanovanja so posebna kategorija stanovanj, ki so namenjena 
reševanju stanovanjskih potreb javnih uslužbencev in funkcionarjev v državni upravi in so v skladu s kadrovsko 
politiko Vlade Republike Slovenije in se obravnavajo v skladu s Stanovanjskim pravilnikom Stanovanjske komisije 
Vlade Republike Slovenije in notranjimi pravilniki ministrstev ter drugimi akti (ReNSP15-25, str. 27).  
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❖ Izboljša in poveča se nabor možnih rešitev za reševanje stanovanjskega problema predvsem 

mladih, oseb s posebnimi potrebami in starejših oseb.  

❖ Stanovanjski fond, namenjen reševanju stanovanjske stiske najbolj ogroženih skupin prebivalstva, 

se poveča v skladu s potrebami in prilagodi na način, da zagotovi minimalne finančne obremenitve 

za uporabnika.  

❖ Predvidena je tudi ureditev odkupa stanovanj z doživljenjsko rento, zagotovitev stanovanj za 

prebivalce s posebnimi potrebami,  zmanjševanje pojava energetske revščine, zagotavljanje 

stanovanjskih enot za deložirane posameznike in družine, vzpostavitev stanovanjskih zadrug, 

izgradnja stanovanjskih skupnosti za mlade, zagotavljanje ugodnih najemnih stanovanj na 

območjih, kjer je povpraševanje mladih največje, spodbujanje sobivanja starejših oseb v večjih ali 

skupnih gospodinjstvih). 

 

7.2.2 Neprofitna najemna stanovanja  

 

SZ-1 (83. člen) kot neprofitno najemno stanovanje opredeljuje stanovanje, ki se oddaja za neprofitno 

najemnino in stanovanje, ki se oddaja upravičencu do najema neprofitnega stanovanja. Kot namensko 

najemno stanovanje pa opredeljuje stanovanje, namenjeno institucionalnemu varstvu starejših oseb, 

upokojencem ali posebnim skupinam odraslega prebivalstva.  

Z neprofitnimi stanovanji lahko upravljajo neprofitne stanovanjske organizacije. Skladno s 151. členom 

ZS-1  je to pravna oseba, ki je ustanovljena za pridobivanje, upravljanje in oddajanje neprofitnih 

stanovanj ter pridobivanje in upravljanje lastnih stanovanj pod posebnimi pogoji. Pogoje predpiše s 

pravilnikom minister in se nanašajo predvsem na način poslovanja in usmerjanje profita, izrabo 

pridobljenih zemljišč in upravljanje z njimi, oddajo del v vseh fazah pridobivanja stanovanj z natečaji, 

spoštovanje predpisanih standardov in normativov ter oblikovanje najemnin. V skladu s 152. členom 

ZS-1 ministrstvo, pristojno za stanovanjske zadeve, na podlagi predloga pravne osebe za vpis v register 

neprofitnih stanovanjskih organizacij ugotovi, ali ta izpolnjuje pogoje, predpisane z omenjenim 

pravilnikom.  

Stanovanjski sklad je imel na dan 31. 12. 2016 v lasti 3.149 najemnih neprofitnih stanovanj, od tega 2 

bivalni enoti v samskem domu v Ljubljani in 53 oskrbovanih stanovanj v Tolminu in Kobaridu. 

Stanovanja so razporejena po celotni Sloveniji, in sicer v 118 občinah oziroma v 12 regijah. Število 

neprofitnih najemnih stanovanj se je v letu 2016 povečalo za 186 enot. Za prenovo in vzdrževanje 

lastnega stanovanjskega fonda skozi tekoče vzdrževanje je Sklad namenil 2.025.007 EUR (Stanovanjski 

sklad 2016: 9). Stanovanjski sklad RS z občinskimi stanovanjskimi skladi sklene pogodbo o upravljanju 

neprofitnih stanovanj, za katere občinski stanovanjski skladi tudi opravijo razpise. 

Podatki občin kažejo, da na neprofitno najemno stanovanje čaka okrog 6.600 gospodinjstev, od tega 

okrog 2.500 samo v Ljubljani (ReNSP15-25: 5). Javni stanovanjski sklad Ljubljane je bil v letu 2014 

zmožen stanovanje zagotoviti samo 14,9 % prosilcem, 85 % jih je ostalo brez stanovanja. Čeprav je 

povpraševanje dosti manjše v Mariboru, tudi tam lahko nastanijo zgolj približno petino vseh tistih, ki 

so do stanovanja upravičeni. Leta 2014 so v Mariboru nastanili 119 družin in posameznikov, medtem 

ko jih 415 upa na naslednji javni razpis (Pirnat 2016).  
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Dodaten problem predstavlja velika zadolženost javnih stanovanjskih skladov. Zadolženi so vsi večji 

javni stanovanjski skladi. Zadolženost je najvišja v Murski Soboti - tam znaša 23,3 % proračuna javnega 

sklada oziroma 1,056.248 evrov. Sledi Ljubljana z 11,1 % oziroma dobrimi 28 milijoni evrov trenutnega 

dolga (Pirnat 2016).  

Podatki kažejo, da lokalne skupnosti obstoječ javni najemni stanovanjski fond zmanjšujejo z odprodajo 

najemnih stanovanj34 in hkrati niso zainteresirane za večje pridobivanje novih najemnih stanovanj. Z 

namenom, da se zagotovi ohranjanje stanovanjskega fonda, namenjenega javni stanovanjski oskrbi, 

Resolucija predvideva zakonodajno uveljavljeno načelo nadomestitve vsakega prodanega javnega 

najemnega stanovanja z najmanj enim javnim najemnim stanovanjem (ReNSP15-25). 

 

7.2.3 Subvencija najemnine (neprofitne in tržne) 

 

Subvencije najemnim prvenstveno ureja Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS), ki 

določa (28. člen): 

❖ Do subvencioniranja najemnine je upravičen najemnik v neprofitnem stanovanju, namenskem 

najemnem stanovanju, bivalni enoti, tržnem najemnem in hišniškem stanovanju. Meja dohodkov 

za ugotavljanje upravičenosti do subvencije najemnine je ugotovljeni dohodek najemnika in oseb, 

ki so navedene v najemni pogodbi, ki ne presega višine minimalnega dohodka, določenega skladno 

s predpisi, ki urejajo socialnovarstvene prejemke, povečanega za 30% ugotovljenega dohodka, in 

za znesek neprofitne najemnine, določene po predpisih, ki urejajo stanovanjske zadeve, ali za 

znesek priznane neprofitne najemnine pri tržnih in hišniških stanovanjih. Ne glede na določbe 

zakona, ki ureja socialnovarstvene prejemke, se pri izračunu minimalnega dohodka najemnik in 

osebe, ki so navedene v najemni pogodbi, štejejo v družino. 

❖ Subvencija najemnine se določi v višini kot določa zakon, ki ureja stanovanjska razmerja. Poleg 

subvencije iz prejšnjega stavka se upravičencem do subvencije v tržnih in hišniških stanovanjih 

prizna še subvencija do priznane neprofitne najemnine na način, kot je določen za subvencije 

neprofitnih najemnin.  

❖ Najemnik v tržnem stanovanju, ki sklene najemno pogodbo z najemodajalcem, s katerim je sam ali 

kateri izmed uporabnikov stanovanja v krogu zakonitih dedičev do drugega dednega reda po 

predpisih, ki urejajo dedovanje, ni upravičen do subvencije najemnine.  

 

O pravici do subvenciji najemnine neprofitnega najemnega stanovanja, namenskega najemnega 

stanovanja in bivalne enote odločajo CSD (ZUPJS, 6. člen). Za potrebe ugotavljanja upravičenosti do 

subvencije najemnine se upoštevajo najemnik in osebe, navedene v najemni pogodbi (ZUPJS, 10. člen).  

Nadalje je subvencioniranje neprofitnih najemnin opredeljeno tudi v Stanovanjskem zakonu (SZ-1), ki 

določa (121. člen): 

❖ Za določitev subvencionirane najemnine se pri izračunavanju višine neprofitne najemnine 

upošteva dejanska površina stanovanja, ki jo najemnik zaseda, vendar ne večja kot znaša primerna 

                                                             
34 V letu 2000 so imele slovenske občine v lasti 21.260 stanovanj. V obdobju med letoma 2000 in 2009 so zgradile 
4.513 stanovanj. Kljub gradnji so imele občine leta 2009 v lasti le še 15.728 stanovanj. Občine so torej stanovanjski 
fond, namenjen reševanju stanovanjskega problema ekonomsko šibkejšega prebivalstva, v devetih letih 
zmanjšale za 5.532 stanovanj (DzP – MzIP, 2014. Stanovanjska problematika v RS, str. 7.). 
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površina glede na število oseb po pravilniku iz 87. člena tega zakona. Če lastnik stanovanja 

zaračunava nižjo najemnino kot bi jo lahko glede na metodologijo iz 117. člena tega zakona, se 

subvencija izračunava od nižje najemnine. Znesek subvencije se obračunava od najemnine brez 

vpliva rente.  

❖ Najemniku stanovanja, ki je upravičen do subvencionirane najemnine, se subvencija določi v višini 

razlike med neprofitno najemnino, določeno v prejšnjem odstavku, in ugotovljenim dohodkom, 

zmanjšanim za minimalni dohodek in za 30 % ugotovljenega dohodka. Ugotovljeni dohodek se 

ugotavlja na način, kot ga za ugotavljanje upravičenosti do denarne socialne pomoči določajo 

predpisi, ki urejajo socialno varstvo. Subvencija se določi največ v višini 80 % neprofitne najemnine. 

❖  Za izračunani znesek subvencije lastnik stanovanja zniža najemnino najemniku, lastniku pa ta 

znesek povrne pristojni občinski organ.  

❖ Najemniki so upravičeni do subvencioniranih najemnin največ za dobo enega leta in se med letom 

zneski subvencij ne spreminjajo. V primeru, da se najemniku med letom spremeni ugotovljeni 

dohodek ali spremeni število oseb, ki so navedene v najemni pogodbi, lahko najemnik zaprosi za 

nov izračun pripadajoče subvencije.  

❖ Po preteku dobe, za katero je bila najemniku odobrena subvencionirana najemnina, lahko ponovno 

zaprosi zanjo, če se okoliščine, ki so bile podlage za subvencionirano najemnino, niso spremenile.  

❖ Pristojni občinski organ lahko v skladu z občinskim stanovanjskim programom dodeli subvencijo 

po tem členu tudi najemniku v tržnem stanovanju. 

 

V zvezi s subvencijami tržnih najemnin pa so določbe sledeče (spremenjeni 121.a in 121.b člen SZ-1, 

po SZ-1C): 

❖ Do subvencije k plačilu tržne najemnine so upravičeni prosilci, ki plačujejo tržno najemnino in so 

se uvrstili na prednostno listo na zadnjem javnem razpisu za dodelitev neprofitnega najemnega 

stanovanja v občini stalnega prebivališča, z izjemo prosilcev, ki zavrnejo zagotovljeno neprofitno 

najemno stanovanje. Upravičen prosilec je najemnik ali član gospodinjstva, ki se je skupaj z 

najemnikom uvrstil na prednostno listo. Subvencijo k plačilu tržne najemnine izplačuje pristojni 

organ občine stalnega prebivališča, ne glede na to, v kateri občini ima prosilec v najemu tržno 

stanovanje in urejeno začasno prebivališče.  

❖ Če je bil javni razpis za dodelitev neprofitnega najemnega stanovanja nazadnje objavljen pred več 

kot letom dni, lahko prosilci vložijo vlogo za subvencijo najemnine neposredno na CSD. V takem 

primeru mora CSD pridobiti od pristojne lokalne skupnosti mnenje tudi o izpolnjevanju pogojev po 

zadnjem objavljenem javnem razpisu za dodelitev neprofitnega najemnega stanovanja, pri čemer 

lokalna skupnost upošteva razmere ob vložitvi vloge za subvencijo najemnine. V takem primeru je 

do subvencije k plačilu tržne najemnine upravičen prosilec, ki plačuje tržno najemnino in izpolnjuje 

pogoje po zadnjem objavljenem javnem razpisu za dodelitev neprofitnega najemnega stanovanja 

ob upoštevanju razmer ob vložitvi vloge za subvencijo najemnine.  

❖ Če javni razpis za dodelitev neprofitnega najemnega stanovanja v občini stalnega bivališča prosilca 

ni bil objavljen, je do subvencije k plačilu tržne najemnine upravičen prosilec, ki plačuje tržno 

najemnino ter izpolnjuje pogoje in merila iz 87. člena tega zakona.  

❖ Subvencija k plačilu tržne najemnine je mesečni znesek, izračunan na način, določen v četrtem 

odstavku 121. člena tega zakona, upoštevaje priznano neprofitno najemnino (neprofitni del), in 

povečan za razliko med priznano tržno najemnino in priznano neprofitno najemnino (tržni del). Če 

lastnik stanovanja zaračunava nižjo tržno najemnino od priznane tržne najemnine, se subvencija 

izračuna od nižje najemnine. 
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Toda določila ZUPJS, ki je v dokajšni meri izenačeval razlike med socialno ogroženimi posamezniki, ki 

živijo v neprofitnih stanovanjih in tistimi, ki živijo v tržnih (slednji lahko po zakonu - glej zgoraj - 

prejemajo subvencionirano najemnino za tržno stanovanje, subvencija pa pokrije strošek najemnine 

do višine, ki bi jo socialno šibki plačevali za neprofitno stanovanje), so bila ukinjena v začetku leta 2015, 

ko se je začel uporabljati Zakon o ukrepih za uravnoteženju javnih financ občin (ZUUJFO), ki je ukinil 

dodatek stanovanjske subvencije za stanovanja s profitno najemnino. To je prosilce neprofitnih 

stanovanj, ki niso uspeli na razpisu, postavilo v občutno slabši položaj, saj so morali ljudje v tržnih 

stanovanjih plačevati med 50 % in 90 % več kot prej (Pirnat 2016). ZUUJFO (25. člen) je namreč navajal, 

da se v ZUPJS črta stavek: "Poleg subvencije iz prejšnjega stavka se upravičencem do subvencije v tržnih 

in hišniških stanovanjih prizna še subvencija do priznane neprofitne najemnine na način, kot je določen 

za subvencije neprofitnih najemnin" (drugi stavek 2. odstavka 28. člena ZUPJS). Kasneje je bila ta 

ureditev odpravljena, tako da so socialno ogroženi, ki še niso uspeli na razpisih za neprofitna stanovanja 

in imajo sklenjene pogodbe o tržni najemnini, upravičeni do subvencije razlike med neprofitno in tržno 

najemnino. Neenak položaj oz. razlika pa še vedno ostaja, saj lahko osebe, ki bivajo v neprofitnih 

stanovanjih za plačilo neprofitne najemnine pridobijo še dodatno subvencijo, ki lahko pokrije tudi do 

80 % neprofitne najemnine. 

Dejansko število in višina dodeljenih subvencij za leto 2014 je prikazana v Preglednici 7.8. 

 

Preglednica 7.8: Prikaz subvencij v letu 2014 
 

 Vrsta stanovanja  Število upravičencev  Vsota subvencij (EUR)  

bivalna enota  282  144.248  

neprofitno stanovanje  8.112  8.866.598  

tržno stanovanje  3.741  7.142.136  

SKUPAJ  12.135  16.152.982  
Vir: ReNSP15-25: 6-7. 

 
 
Preglednica 7.9 prikazuje število oseb z veljavno odločbo za subvencijo stanovanjske najemnine 
(podatki iz sistema ISCSD2) na dan 1.6.2014, 1.6.2015 in 1.6.2016. Kot je razvidno iz preglednice, se 
število oseb z veljavno odločbo za subvencijo najemnine od leta 2014 počasi, postopno zvišuje. 
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Preglednica 7.9: Število upravičencev do subvencije stanovanjske najemnine (število oseb z veljavno 
odločbo za subvencijo najemnine) na dan 1.6.2014, 1.6.2015 in 1.6.2016 
 

Število vseh upravičencev, ki jim je priznana (odobrena) subvencija 

Statistična regija 1. 6. 2014 1. 6. 2015 1. 6. 2016 

Gorenjska 593 632 615 

Goriška 326 363 366 

Obalno-Kraška 593 690 671 

Primorsko-
Notranjska 

240 213 245 

Osrednjeslovenska 1727 2007 2272 

Koroška 550 577 555 

Podravska 1701 1761 1835 

Pomurje 328 360 350 

Zasavje 719 829 817 

Posavska 316 359 369 

Savinjska 1749 1912 1925 

Jugovzhodna 316 345 362 

Slovenija 9158 10048 10382 
Vir: MDDSZ, ISCSD2 

 

 

7.2.4 Začasne namestitve, interventne enote 

 

Bivalne enote so namenjene začasnemu reševanju stanovanjskih težav najbolj ogroženih in ranljivih 

skupin prebivalstva, tj. prebivalcev, ki ostanejo brez strehe nad glavo ali jim grozi brezdomstvo, in 

prebivalcev, ki živijo v izredno nevzdržnih razmerah (npr. ženske, ki so doživele nasilje, pa tudi 

posamezniki, ki zaradi deložacije ali naravne nesreče ostanejo brez nastanitve). Bivalne enote ne 

pomenijo trajne rešitve stanovanjskih problemov in so namenjene le začasni dodelitvi. Gre za 

stanovanja, ki zagotavljajo kakovostno bivanje, a hkrati predstavljajo minimalno finančno obremenitev 

za njihove uporabnike. (ReNSP15-25: 17).  

V primeru naravnih in drugih katastrof Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje organizira 

Nastanitveni center in mobilni stacionarij. Pri postavitvi zasilnih prebivališč sodelujejo tudi Enote za 

postavitev začasnih prebivališč, ki jih organizirata Zveza tabornikov Slovenije in Združenje Slovenskih 

katoliških skavtinj in skavtov. Naloge enot za postavitev zasilnih prebivališč so:  

▪ postavljanje začasnih prebivališč za ogrožene prebivalce;  

▪ sodelovanje pri zagotavljanju potrebnih življenjskih pogojev v začasnih prebivališčih;  

▪ pomoč pri vzpostavljanju stacionarijev za posebne kategorije oseb v skladu z načrti oziroma 

zagotavljanju začasne nastanitve in oskrbe nastanjenih oseb.  
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7.2.5 Socialnovarstveni programi za brezdomce in za stanovanjsko ogrožene skupine 

 

V skladu z določili aktualnega nacionalnega programa socialnega varstva (Resolucija o nacionalnem 

programu socialnega varstva za obdobje 2013 – 2020) MDDSZ med socialnovarstvenimi programi 

sofinancira tudi programe, ki so namenjeni brezdomnim in stanovanjsko izključenim oziroma 

ogroženim. V letu 2016 je na tem področju MDDSZ sofinanciralo 13 programov, ki uporabnikom nudijo 

ležišča. Gre za tako imenovane nastanitvene programe, ki pa se v zadnjih letih vse bolj usmerjajo tudi 

v nastanitveno podporo in celovito pomoč brezdomnim in stanovanjsko izključenim. V tem sklopu 

programov imamo tako programe zavetišč (24-urna nastanitev) in prenočišč (odprti tip zavetišča 

oziroma nočna nastanitev), programe individualizirane nastanitve podpore ter programe, ki 

brezdomcem nudijo celostno pomoč in nastanitev. MDDSZ je v preteklem letu sofinanciralo še štiri t. 

i. dnevne programe, kot so dnevni centri, sprejemališče in terensko delo ter en program pomoči ob 

deložacijah.  

Število sofinanciranih programov za brezdomce v zadnjih letih nekoliko narašča, prav tako višina 

sredstev MDDSZ v ta namen. Programi lahko od ministrstva prejmejo sredstva največ v višini 80 % vseh 

predvidenih odhodkov programa, ostali sofinancerji programa so še občine, FIHO, donatorji, 

uporabniki sami, itd. Približno dve tretjini programov sta od MDDSZ sofinancirani za obdobje petih let, 

ostala tretjina pa za eno leto. V programe na tem področju se vsako leto vključi dobrih 2.000 

uporabnikov. 

 

Preglednica 7.10: Izbrani podatki o programih za brezdomce, ki jih sofinancira MDDSZ (2012 – 2016) 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Število programov 13 15 16 15 18 

Višina sredstve od 
MDDSZ € 

803.863,6 917.496,1 923.667,6 921.833,5 1.164.207,9 

Število vključenih 
uporabnikov 

2.243 2.670 2.320 2.653 2.132 

Vir: Smolej Jež S. in drugi, 2013; Smolej Jež S. in drugi, 2017. 

 

Z vidika zagotavljanja varne namestitve za ženske in otroke, ki imajo izkušnjo nasilja in so posledično 

tudi stanovanjsko ogroženi, so pomembni zlasti programi varnih hiš in zatočišč za ženske in otroke, 

žrtve nasilja, ter materinski domovi. Tudi te programe sofinancira MDDSZ, in sicer v letu 2016 16 

programov varnih hiš, zatočišč in kriznih centrov za ženske in otroke, žrtve nasilja ter 8 programov 

materinskih domov.  

Varne hiše, zatočišča in krizni centri so namenjeni predvsem ženskam in njihovim otrokom, ki so se 

zaradi doživljanja nasilja (v družini, v partnerskih, sorodstvenih odnosih ipd.) umaknili v zatočišče s 

tajno lokacijo in potrebujejo pomoč pri urejanju življenjske situacij, socialnih stisk in težav. Ciljno 

skupino predstavljajo tudi ženske, žrtve nasilja, ki nimajo otrok, vendar potrebujejo varno namestitev 

ter umik iz nasilnega okolja.  

Materinski domovi se konceptualno nekoliko razlikujejo od varnih hiš, in sicer so namenjeni zlasti 

nosečnicam in materam z majhnimi otroki, ki se znajdejo v stiski. Konkretneje so programi materinskih 

domov, ki jih sofinancira MDDSZ, namenjeni ženskam (nosečnicam, porodnicam, materam z mlajšimi 

otroki do 15. leta starosti), ki doživljajo oziroma so doživljale nasilje, so v socialni stiski, potrebujejo 

strokovno pomoč, so brez socialne mreže in brez drugih možnosti bivanja skupaj z otrokom in so 
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pripravljene reševati svojo stisko. MDDSZ je programom varnih hiš in materinskih domov v letu 2016 

namenilo 2.091.951,8 EUR (Smolej Jež S. in drugi, 2017). 

 

 

7.3 Izkušnje občin na stanovanjskem področju 

 

V tem razdelku povzemamo rezultate ankete izvedene novembra in decembra 2017 med občinami 

oziroma njihovimi stanovanjskimi skladi. Namen ankete je bil pridobiti informacije s strani občin oz. 

njihovih javnih stanovanjskih skladov o njihovih aktivnostih in izkušnjah na stanovanjskem področju.  

Anketo smo objavili na spletnem mestu https://www.1ka.si/a/145380 in 21. 11. 2017 k izpolnjevanju 

povabili vseh 212 občin. Naslovili smo jo na občinske oddelke, ki pokrivajo stanovanjsko področje 

(anketa je v Prilogi 3). Odgovore smo z vmesnim ponovnim pozivom (28. 11. 2017) zbirali do 6. 12. 

2017. Skupno je na anketo odgovorilo 130 predstavnikov občin oz. občinskih javnih stanovanjskih 

skladov, kar predstavlja 61 % vseh občin. Od tega je 109 predstavnikov anketo izpolnilo v celoti, 21 pa 

le delno.  

Trinajst občin, ki so sodelovale v anketi, navaja, da imajo ustanovljen javni stanovanjski sklad. Te občine 

so Ankaran, Celje, Koper, Ljubljana, Logatec, Loška Dolina, Maribor, Murska Sobota, Muta, Rače-Fram, 

Slovenske Konjice, Starše, Tabor. Občina Ankaran in mestna občina Koper sta stanovanjski sklad 

ustanovili skupaj, prav tako je ustanovljen javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor z 

ustanoviteljicami mestno občino Maribor, ter občinami Rače-Fram, Starše, Duplek, Miklavž na 

Dravskem Polju in Hoče-Slivnica. S spleta je razvidno, da je izmed v anketi nesodelujočih občin javni 

stanovanjski sklad ustanovila tudi mestna občina Nova Gorica. Posamezne občine, ki so odgovorile na 

anketo (občina Laško) navajajo, da so ustanovljen občinski javni stanovanjski sklad ukinile, slednje je iz 

spletnih podatkov razvidno tudi pri nekaterih drugih občinah (na primer občine Cerkno, Gornji 

Petrovci, Idrija, Lendava, Postojna, Šmarje pri Jelšah, Velenje, Zreče, …). 

Približno ena četrtina (24 %) občin, ki so odgovorile na anketo, navaja, da ima njihova občina sprejet 

(veljaven) občinski stanovanjski program.  

V anketi sodelujočih občinah brez ustanovljenega javnega stanovanjskega sklada, stanovanjsko 

problematiko občanov vodijo organi občinske uprave (anketiranci največkrat izpostavijo urad za 

operativne in splošne zadeve, oddelek za gospodarske dejavnosti, oddelek za družbene dejavnosti, 

posamezne občine navajajo urad za razvoj in investicije, oddelek za okolje in prostor in komisijo za 

izvajanje stanovanjske dejavnosti). Za upravljanje stanovanj pa imajo občine, ki so odgovorile na 

anketo, dostikrat sklenjene pogodbe z zunanjimi izvajalci t.i. stanovanjskimi podjetji (»upravniki«), ali 

pa so stanovanjsko podjetje ustanovile bodisi same bodisi z drugimi občinami. Eden izmed primerov je 

stanovanjsko podjetje ZARJA d.o.o., ki je bilo ustanovljeno v času skupne občine Novo Mesto, sedaj so 

novo nastale občine na tem območju solastnice podjetja. Nekatere občine, ki so sodelovale v anketi, 

so v ta namen ustanovile proračunski stanovanjski sklad (na primer občine Žalec, Ljutomer, Dravograd, 

Idrija), spet druge so deležne tudi sofinanciranja Stanovanjskega sklada Republike Slovenije. Največ 

(slabi dve tretjini) v anketi sodelujočih občin stanovanjsko problematiko svojih občanov rešuje z 

oddajanjem neprofitnih stanovanj v najem. Posamezne občine, ki so odgovorile na anketo, navajajo, 

da neprofitnih stanovanj nimajo. Kot pogost način reševanja stanovanjske problematike se je pokazala 

tudi oddaja tržnih stanovanj v najem. V primeru pomanjkanja neprofitnih stanovanj nekatere v anketi 
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sodelujoče občine omogočajo možnost subvencioniranja najemnin tržnih stanovanj, posamezne so 

posebej pozorne na subvencioniranje stanovanj za mlade družine. Posamezne občine, ki so odgovorile 

na anketo, razpolagajo z oskrbovanimi stanovanji, bivalnimi enotami za socialno ogrožene ali 

službenimi stanovanji, štiri pa se glede na 29. člen Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v 

najem poslužujejo ukrepa izjemne dodelitve neprofitnih stanovanj v najem. Kot eden izmed načinov 

reševanja problematike je gradnja novih stanovanj, ali adaptacija starih, posamezne v anketi 

sodelujoče občine stanovanja prodajajo. Občine, ki so odgovorile na anketo, služijo tudi kot 

informativna točka za občane glede stanovanj. Sedem v anketi sodelujočih občin ne opaža 

stanovanjskih težav, saj obsegajo podeželsko območje, kjer je večina oseb lastnikov hiš ali pa si hiše 

deli več generacij. Kot razlog za nepojavnost težav na stanovanjskem področju navajajo tudi 

izseljevanje iz občin. Na eni izmed v anketi sodelujočih občin se zaradi kadrovske podhranjenosti s 

stanovanjsko problematiko ne ukvarjajo. 

Kot že rečeno, velik delež občin, ki so odgovorile na anketo, razpolaga z neprofitnimi stanovanji. V 

spodnji preglednici je razvidna pogostost občinskih razpisov za neprofitna stanovanja. Največ v anketi 

sodelujočih občin objavi razpis na več kot dve leti ali na dve leti. Sledijo tiste, ki to naredijo enkrat letno, 

devetnajst občin pa razpis objavi glede na druge kriterije (na primer po potrebi, ob sprostitvi 

stanovanja, ko je deset enot na voljo za dodelitev in podobno), spet druge pa nimajo razpisov ali pa 

niti nimajo v lasti neprofitnih stanovanj. 

 

Preglednica 7.11: Pogostost občinskih razpisov za neprofitna stanovanja 

Enkrat letno Več kot 

enkrat letno 

Na dve leti Na več kot 

dve leti 

Nikoli Drugo Skupaj 

19 3 28 39 14 19 122 

VIR: anketa med občinami, IRSSV, nov – dec 2017. 

 

Večina občin, ki so odgovorile na anketo, je zadnji razpis objavila v letu 2017 (43 od 107), leta 2016 (30 

od 107) ali leta 2015 (14 od 107), ostale so to storile pred letom 2014 (17 občin od 107).  

Okoli 40 % občin, ki so odgovorile na anketo, periodično preverja materialni položaj oseb, ki živijo v 

neprofitnih stanovanjih, s katerimi upravlja občina ali stanovanjski sklad. Skladno s SZ-1 večina od 

občin, ki so odgovorile, da preverjajo materialni položaj oseb v neprofitnih stanovanjih, pogoje 

izpolnjevanja preverja na vsakih pet let. Ostale preverjajo enkrat letno, po potrebi ali odvisno od 

primera, posamezne mesečno, posamezne le ob razpisih, ena izmed občin je začela preverjati šele z 

letošnjo spremembo zakonodaje. Slaba polovica občin, ki so odgovorile na anketo in preverjajo 

materialni položaj oseb v neprofitnih stanovanjih, to stori s pridobitvijo dokazil najemojemalcev o 

premoženjskem stanju (dokazila o dohodku, lastništvu nepremičnin oz. drugega premoženja, statusu 

otrok itd.), in/ali pa s pridobitvijo podatkov iz uradnih evidenc (največkrat omenjajo GURS, FURS in 

CSD, nekaj pa se jih obrne tudi na ZZZS, ZRSZ, ali sodišče (ZK)). Za posamezne v anketi sodelujoče občine 

materialni položaj najemnikov preverja zunanji izvajalec – upravnik stanovanj. Posamezne občine, ki 

so odgovorile na anketo, materialni položaj preverjajo le občasno ali pa ga sploh ne. V eni izmed v 

anketi sodelujočih občin ne preverjajo materialnega stanja upokojenih najemnikov. Kot eden izmed 

pogostih razlogov za odsotnost preverjanja občine, ki so sodelovale v anketi, navajajo majhnost občine 

in s tem osebno poznanstvo občanov ter njihovega materialnega položaja. Najpogosteje so najemniki 
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neprofitnih stanovanj tudi upravičeni do subvencionirane najemnine, ki jih v anketi sodelujoče občine 

vodijo v drugih evidencah, zato v preverjanju ne vidijo potrebe. Poleg tega pa socialni položaj 

najemnikov večinoma ostaja enak. Šest občin, ki so odgovorile na anketo, razloge najde v kadrovski 

podhranjenosti, torej pomanjkanju časa in osebja za ukvarjanje s to problematiko. Manjši del v anketi 

sodelujočih občin upravičenosti do nadaljnjega bivanja v neprofitnem stanovanju ne preverja, ker ne 

opaža potreb po tem, ali pa do sedaj tega niso preverjale, načrtujejo pa to delati v prihodnje. 

Posamezne pa ne preverjajo zato, ker se v občini ne pojavljajo novi prosilci za neprofitna stanovanja.  

V morebitnih primerih neplačevanja obveznosti najemnikov neprofitnih stanovanj se v večini občin, ki 

so odgovorile na anketo, s tem ukvarjajo zaposleni na občinski upravi. Za nekatere v anketi sodelujoče 

občine pa to ureja upravnik stanovanj, v kolikor imajo z njim sklenjeno pogodbo ali pa občinski 

stanovanjski sklad, če je ta ustanovljen. Občine, ki sodelovale v anketi, rešujejo omenjeno 

problematiko na sledeče načine: 

• Napotijo najemnike na center za socialno delo (lahko so upravičeni do izredne denarne 

socialne pomoči, s katero poravnajo neplačane stroške).  

• Skušajo urediti subvencijo najemnine ali kakšno drugo vrsto denarne pomoči iz občinskega 

fonda.  

• Najemnike povežejo z humanitarnimi organizacijami (npr. Rdeči križ, Karitas) ali z 

nevladnimi organizacijami, v kolikor te v občini obstajajo.  

• V večini občin, ki so odgovorile na anketo, se pred drugimi ukrepi najprej poslužijo 

opominov, skušajo se individualno dogovoriti z najemniki, v ta namen sklicujejo razgovore 

za iskanje rešitev.  

• Dogovorijo se za obročno odplačevanje dolgov.  

• V primeru neuspešnosti opominov se poslužijo izvršb najemnikov ter nadalje deložacij, 

vendar je za velik delež občin to skrajni ukrep.  

• Na podlagi Stanovanjskega zakona SZ-1 občine, ki so sodelovale v anketi, same poravnajo 

obratovalne stroške, saj nosijo subsidiarno odgovornost lastnika.  

• Najemnikom ponudijo preselitev v stanovanjske enote z nižjo najemnino ali v bivalno 

enoto, starejše občane skušajo premestiti v dom starejših občanov. 

• Najemojemalce vključijo v javna dela in kompenzirajo dolg.  

Petina občin, ki je odgovorila na anketo, trdi, da nima težav z neplačevanjem obveznosti, oziroma je 

delež tovrstnih težav zanemarljiv, na drugi strani pa manjši delež občin slednje izpostavlja kot velik 

problem, ki z leti narašča. 

Na vprašanje, kako občine rešujejo stanovanjsko problematiko v primeru akutnih potreb, ki presegajo 

razpoložljive stanovanjske enote, občine, ki so odgovorile na anketo, navajajo naslednje odgovore:  

• Predlagajo napotitev občanov v najem tržnega stanovanja, pri tem jim nekateri poskusijo 

urediti subvencionirano najemnino.  

• Napotijo občane k pristojnim (socialnovarstvenim) institucijam in organizacijam (večina jih 

omeni CSD, nekaj Rdeči Križ, materinski dom, posamezne varno hišo v primeru nasilja v družini, 

krizni center, zavetišče za brezdomce).  

• Razpolagajo s prostimi neprofitnimi stanovanji (bodisi izrecno za ta namen bodisi, ker nimajo 

najemnikov).  

• Izvedejo ukrep izjemne dodelitve neprofitnega stanovanja, v kolikor je ta možen.  
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• Ponudijo prosto službeno stanovanje, namestijo občane v prosto stanovanje v gasilskem domu 

ali v hostel.  

• Razpolagajo z bivalnimi enotami ali pa v izjemnih primerih predelajo nevseljiva stanovanja, 

posamezne na novo zgradijo stanovanje.  

• Sodelujejo z Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja ali k 

Stanovanjskim skladom RS, v kolikor obstaja, pa tudi s stanovanjskim podjetjem.  

• Sodelujejo s sosednjimi občinami.  

• Manjši delež v anketi sodelujočih občin je v takih primerih primoran pomoč občanom odkloniti, 

saj nimajo stanovanjskih kapacitet.  

• Kar precejšnje število predstavnikov občin navaja, da se do sedaj s tovrstnimi izrednimi 

situacijami še niso srečali. 

Kot že prej omenjeno, občine, ki so odgovorile na anketo, v zvezi z reševanjem stanovanjske 

problematike socialno najšibkejših v občini največ sodelujejo z organizacijami kot so CSD, Rdeči križ in 

Karitas. Omenjajo tudi zdravstveni dom, dom starejših občanov, varno hišo, osnovno šolo, domače 

obrtnike, lokalne gospodarske družbe ali nevladne organizacije (na primer Zveza Prijateljev mladine, 

Kralji ulice, Zveza paraplegikov, Zveza sonček, Društvo Šent, Društvo Altra, Društvo gluhih in naglušnih), 

v kolikor so te v občini prisotne. Z omenjenimi organizacijami največ sodelujejo glede ureditve 

nastanitvenih možnosti občanov, denarne in materialne pomoči, nakupa stanovanjske opreme in 

potrebščin, svetovanja, prenosa informacij in izdelave mnenj v primeru izjemnih dodelitev stanovanj, 

odpisa terjatev, raznih subvencij. 

Občine, ki so sodelovale v anketi, so glede socialne problematike v občini navajale tudi druge izzive: 

• Pomanjkanje sredstev za urejanje stanovanjske problematike (za obnovo, gradnjo stanovanj). 

• Pomanjkanje bivalnih enot, neprofitnih in tržnih stanovanj. 

• Pomanjkanje enot primernih za gibalno ovirane. (Težava se veča tudi zaradi vse večjega deleža 

starejše populacije v občinah, kar kaže na potrebe po organizaciji bivanja starejših v skupnosti, 

ki ne zmorejo skrbeti zase). Stanovanjske enote primerne za gibalno ovirane ima 42% občin, ki 

so odgovorile na anketo (52 od 123). 

• Neplačevanje obveznosti najemnikov neprofitnih stanovanj zaradi socialnih okoliščin 

(pomanjkanje dohodka) − zaradi instituta subsidiarne odgovornosti lastnika, občinam 

omenjeno predstavlja dodatne stroške. 

• Neregulirano področje urejanja stanovanjske problematike glede tujih delavcev. 

• Medsosedski spori najemnikov, uničevanje stanovanjske opreme, izigravanje sistema 

subvencij. 

• Na demografsko ogroženih prihaja do pojava številnih praznih hiš. 
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7.4 Problematika deložacij – Pilotni projekt podpore in pomoči družinam, ki so bile 

prisilno izseljene na območju RS 

 

Zaradi dlje trajajoče gospodarske krize, v kateri se je povečalo število družin in posameznikov v slabih 

socialnih razmerah, je v letu 2015 MDDSZ pripravilo paket ukrepov za pomoč socialno najšibkejšim. 

Med njimi je tudi ukrep, ki se nanaša na stanovanjsko ogrožene in deložirane družine Pilotni projekt 

podpore in pomoči družinam, ki so bile prisilno izseljene na območju RS, ki ga MDDSZ izvaja skupaj s 

tremi nevladnimi humanitarnimi organizacijami.  

Omenjen ukrep je sestavljen iz dveh delov. S prvim se je oblikoval nabor 12 stanovanj, ki se po 

posebnem postopku dodeljujejo družinam, ki so bile deložirane. Drugi del ukrepa z naslova pomoči pri 

deložacijah pa je dogovor s humanitarnimi organizacijami – Rdečim križem Slovenije – Zveza združenj, 

Škofijsko Karitas in Zvezo prijateljev mladine Slovenije, glede izvajanja ukrepa začasne podpore in 

pomoči družinam, ki jim grozi prisilna izselitev. Bistven del dogovora je poseben transakcijski račun, na 

katerem se zbirajo sredstva za doplačilo najemnin in obratovalnih stroškov družinam, ki jim grozi 

prisilna izselitev in ki bodo začasno nameščene v stanovanjih, ki so v lasti Republike Slovenije in v 

brezplačni uporabi Stanovanjskega sklada Republike Slovenije (SSRS).  

Iz Informacije o izvajanju aktivnosti, predvidenih v Resoluciji o nacionalnem stanovanjskem programu 

2015-2025 (MOP, 2017), ki jih je za Vlado RS pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor (dne 16. 3. 2017) 

izhaja, da je bil v januarju 2016 ustanovljen projektni svet v okviru katerega MDDSZ v sodelovanju z 

MOP, SSRS in tremi humanitarnimi organizacijami v RS pripravlja in izvaja Pilotni projekt podpore in 

pomoči družinam, ki so bile prisilno izseljene na območju Republike Slovenije in na podlagi katerega 

bodo pripravljeni predlogi za oblikovanje sistemske rešitve za podporo in pomoč prisilno izseljenim 

družinam in posameznikom, na podlagi celovite evalvacije oziroma ocene pilotnega projekta.   

Iz omenjene informacije izhaja, da je pilotni projekt razdeljen v tri faze, s skupno predvidenim trajanjem 

29 mesecev. V letu 2016 je bila izvedena prva in začetek druge faze projekta. SSRS je v projekt vključil 

11 stanovanj po celotni Sloveniji. V prvi fazi so bili s strani projektnega sveta sprejeti dokumenti, ki so 

omogočili začetek delovanja projektnega sveta in zagon pilotnega projekta, CSD pa so prejeli  usmeritve 

in obvestila v zvezi s potekom projekta. V skladu z dogovorom je Rdeči križ Slovenije odprl tekoči račun 

za pomoč družinam, vključenih v pilotni projekt, na katerem je bilo s pomočjo donatorjev v letu 2016 

zbranih 17.500 EUR. Izvedli so tudi informiranje, vezano na pilotni projekt in izvajanje deložacij.   

V drugi fazi projekta so se začele izvajati namestitve družin in posameznikov, celovita strokovna pomoč 

ter okrepljeno sodelovanje s CSD, SSRS in humanitarnimi organizacijami ter deležniki na lokalnem 

nivoju. Sodelovanje vseh navadnih deležnikov na lokalnem nivoju je v letu 2016 preprečilo številne 

najavljene prisilne izselitve. V primerih, kjer lokalne skupnosti in drugi deležniki niso uspeli zagotoviti 

ustreznih rešitev in so družine oziroma posamezniki privolile v pristop k projektu, je bila izvedena 

začasna namestitev v razpoložljivih stanovanjih. Projektni svet je odločal o sedemnajstih predlogih za 

začasno namestitev, skupaj z vsemi vpletenimi iskal rešitve, pridobival dodatne informacije in na 

različne načine pomagal obravnavanim družinam in posameznikom. V skladu s kriteriji pilotnega 

projekta, zagotovljenim soglasjem vključenih družin in posameznikov ter možnostjo zagotovitve želene 

lokacije je Projektni svet zagotovil namestitev štirim družinam/posameznikom, od tega imata dve 

družini že sklenjeno podaljšanje najemne pogodbe (po preteku 6 mesecev). Ena družina je iz pilota 

izstopila pred potekom najemne pogodbe, ostali pa izvajajo načrt aktivnosti in si z vso potrebno 
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pomočjo urejajo trajnejšo namestitev (MDDSZ, 2017). Vse družine in posamezniki so na CSD podpisali 

Dogovor o aktivnem reševanju socialne problematike, v katerega so vključene tudi aktivnosti za trajno 

rešitev stanovanjskega problema in družbeno integracijo družine/posameznikov (MOP, 2017).   

V decembru 2016 je Projektni svet v sodelovanju s Skupnostjo centrov za socialno delo organiziral 

delovno srečanje, katerega namen je bil predstaviti dosedanje aktivnosti v okviru pilotnega projekta, 

predvsem pa  pregledati prakso in postopke v zvezi z deložacijami ter v razpravi oblikovati priporočila 

za deležnike, ki so bili tudi udeleženci srečanja (predstavniki občin in stanovanjskih skladov, CSD ter 

predstavniki podpisnikov Dogovora o izvajanju Pilotnega projekta podpore in pomoči družinam, ki so 

bile prisilno izseljene).  

 

* * * * * 

Z namenom pridobitve informacij in refleksije (ocene) o različnih fazah omenjenega Pilotnega projekta, 

o njegovem izvajanju in ukrepih, o njihovih lastnih pričakovanjih na začetku projekta in pogledih na 

celoten projekt sedaj ter na splošno o problematiki deložacij, smo s člani Projektnega sveta in 

nekaterimi deležniki (predstavniki sodelujočih CSD) izvedli fokusno skupino.35 Vprašanja za fokusno 

skupino, ki so jih udeleženci dobili vnaprej, so v Prilogi 4. 

V nadaljevanju povzemamo zbrane ugotovitve, mnenja in ocene sodelujočih na fokusni skupini po 

izpostavljenih tematikah.  

 

7.4.1 Problematika deložacij v Sloveniji: ključne značilnosti oseb, ki so deložirane ali jim 

grozi deložacija  

 

Sogovornice so na fokusni skupini izpostavile, da do situacije, ko posamezniku ali družini grozi 

deložacija oziroma je le ta realizirana, običajno pripelje kombinacija več dejavnikov, ki se kažejo v 

prepletenosti in kompleksnosti težav na različnih življenjskih področjih. Do grožnje z deložacijo oziroma 

deložacije običajno pride po dolgotrajni izrazito slabi socialni situaciji ali pa, ko se posamezniku ali 

družini v kratkem času nakopičijo različni negativni dejavniki, težave ter stiske na različnih področjih 

življenja pa le še eskalirajo. Veliko je tudi povratnikov (periodično ponavljanje podobnih situacij na 

nekaj let) ter medgeneracijskega prenosa revščine, ko v podobno slabi socialni situaciji živi že več 

generacij in so v družini naučeni vzorci funkcioniranja v takih okoliščinah zelo izraziti. Ena izmed 

sogovornic je omenila primer družine, s katero je delala in se v različnih obdobjih srečala s pripadniki 

treh generacij te družine, ki živijo na podoben način in se srečujejo s podobnimi stiskami in težavami 

(DSP, brezposelnost, slab socialni položaj ipd.) 

Sogovornice deložacije največkrat povezujejo z nakopičenimi dolgovi, ko ljudje zaradi pomanjkanja 

sredstev in že omenjene izrazito slabe socialne situacije ne zmorejo več plačevati mesečnih položnic. 

Omenjajo tudi, da nekateri sčasoma razvijejo navado, da prenehajo s plačevanjem tistih stroškov, za 

katere ocenijo, da se ne bo nič drastičnega zgodilo, če jih ne bodo poravnali (na primer plačilo vrtca ali 

prehrane v šoli), ali pa da se niso pripravljeni/zmožni odreči nekaterim navadam oziroma razvadam, 

                                                             
35 Več podrobnosti o izvedbi fokusne skupine in udeleženkah se nahaja v poglavju 2 Konceptualna umestitev in 
metodološki pristop.  
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osnovne mesečne stroške pa na ta račun pustijo neporavnane. Ko se zaostanki plačila osnovnih 

stroškov (dolgovi pri plačilu osnovnih položnic) naberejo, jih občasno poravnajo z izredno DSP ali pa 

jim pomagajo nevladne humanitarne organizacije. Če do tega ne pride, pa se situacija običajno bolj 

zaostri (npr. odklop elektrike, grožnja z deložacijo itd.).  

Deložirane osebe (ali z grožnjo deložacije) zaznamujejo izrazito nizki dohodki (tudi na primer v obdobju 

začasne zaposlenosti), (v večini dolgotrajna) brezposelnost, zdravstvene težave, invalidnost ali pa 

težave v duševnem zdravju. Srečujejo se tudi s posamezniki oziroma bolj pogosto posameznicami po 

razpadu zakonske zveze ali partnerstva ali po odhodu od nasilnega partnerja. Večini je skupno slabo 

znanje/zmožnost upravljanja in razporejanja razpoložljivih virov ter odpor do institucij oziroma 

formalnih služb (na primer CSD, ZRSZ). Več zaupanja in pozitivnejši odnos izražajo do nevladnih in 

humanitarnih organizacij, ki pri dodeljevanju pravic niso podvržene različnim formalnim pogojem in 

preverjanju materialnega položaja prosilca, kot je to praksa na CSD-jih. 

Sogovornice ugotavljajo, da je med osebami, ki jim grozi deložacija, vedno več posameznikov – samskih 

oseb. Gre za odrasle in starejše, ki imajo različne oviranosti ter kompleksne težave na različnih 

področjih življenja.  

 

7.4.2 Delo z osebami, ki jim grozi deložacija in deložiranimi osebami  

 

Sogovornice so nam pojasnile, da v večini primerov, ko najemnikom grozi deložacija, do le te ne pride, 

saj imajo javni občinski stanovanjski skladi in Stanovanjski sklad RS opredeljenih vrsto korakov, ki 

omogočajo, da lahko deložacijo preprečijo. Najemniku za plačilo nastalega dolga pri plačilu najemnine 

in stroškov pošljejo več opominov, vendar že pri tem večkrat naletijo na problematiko vročanja. Če se 

najemnik odzove, proučijo njegove okoliščine, ki so pripeljale do nastanka dolga ter se dogovorijo za 

način odplačila dolga. Če do tega ne pride oziroma se najemnik ne drži dogovora o načinu poravnave 

dolga, sledi tožba za odpoved najemne pogodbe. Nadaljnji postopek potem vodi sodišče, ki lahko 

predlaga mediacijo, lahko pride do sodne poravnave, vendar je vse odvisno od zmožnosti in realizacije 

dogovorov glede poravnave dolgov in rednih mesečnih obveznosti. Če sodba o odpovedi najemne 

pogodbe postane izvršljiva, najemnika pozovejo k prostovoljni predaji stanovanja v roku 60 dni od 

pravnomočnosti sodne odločbe. Če so tega ne pride, sodišče določi sodnega izvršitelja, da razpiše 

deložacijo. Če najemnik zaprosi za odlok deložacije in se izkaže, da bo dolg lahko poravnal, se mu ugodi 

in se ga obvesti, da lahko ponovno kandidira na razpis za dodelitev neprofitnega stanovanja. Če do tega 

ne pride, se postopek deložacije nadaljuje. Po pojasnilih predstavnice Stanovanjskega sklada RS o 

celotnem postopku obvestijo tudi  CSD, ki se na ta način vključi v proces reševanja situacije 

posameznika ali družine. Uporabniki v tem obdobju običajno zaprosijo za pomoč CSD in različne 

humanitarne organizacije. Kot že omenjeno, imajo uporabniki več zaupanja in pozitivnejši odnos do 

nevladnih in humanitarnih organizacij kot pa do CSD-jev, pomoč pa v večini sprejemajo kot 

samoumevno. Na CSD pridejo po informacije o tem, kaj jim država v njihovi situaciji lahko ponudi, torej 

kaj jim pripada in na kakšen način jim bodo strokovni delavci pomagali. CSD jim običajno pomoč nudi 

v okviru storitve prve socialne pomoči, seveda pa jih informirajo tudi o vseh pravicah iz javnih sredstev 

(če jih slučajno še ne prejemajo). V kolikor so zmožni, na CSD-ju pričakujejo tudi nek njihov aktivni 

pristop in angažma pri reševanju situacije, zato skušajo skupaj z njimi pripraviti načrt iskanja rešitev. V 
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tej fazi reševanja problema se veliko uporabnikov umakne in poišče pomoč na humanitarnih 

organizacijah, nekateri pa tudi preko medijev.  

Na CSD-jih velikokrat rešujejo akutne situacije pred deložacijami ali pa na primer pred odklopom 

elektrike, ko z izredno DSP poravnajo nekajmesečne dolgove za najemnino in osnovne stroške. 

Predstavnica Skupnosti CSD izpostavlja, da je večina izrednih DSP namenjena prav povračilu dolgov pri 

plačilu osnovnih življenjskih stroškov. Tovrstno pomoč ljudje dobijo tudi na humanitarnih 

organizacijah. Sogovornice izpostavljajo, da se nekateri tovrstne pomoči in takega načina življenja (ko 

po nekaj mesecev ne plačajo osnovnih stroškov, potem pa se obrnejo po pomoč na CSD in humanitarne 

organizacije) navadijo in ga niso zmožni ter pripravljeni spremeniti, spet drugi pa niso zmožni sami 

skrbeti za plačilo mesečnih obveznosti in bi pri tem potrebovali kontinuirano pomoč in vodenje.  

Na splošno predstavnice CSD-jev, humanitarnih organizacij in Stanovanjskega sklada RS menijo, da bi 

bilo treba osebam, ki živijo v tveganih namestitvah in, ki so konstantno stanovanjsko ogroženi zaradi 

neplačevanja rednih mesečnih stroškov, zagotoviti stalno, kontinuirano pomoč pri upravljanju s 

financami, neke vrste terensko delo, konkreten načrt kako poravnati redne mesečne stroške, pomoč 

in vodenje pri razpolaganju virov, ki jih imajo ter spremljanje, če so osnovni stroški poravnani, s čimer 

bi lahko preprečili večino groženj z odklopi in deložacijami. Omenjajo tudi osveščanje, informiranje, 

finančno opismenjevanje, delo na spreminjanju navad in prevzemanju odgovornosti, skratka o različnih 

aktivnostih t.i. stanovanjske oskrbe. Zavedajo se, da ljudje z izredno nizkimi dohodki oziroma resursi 

težko razporejajo te vire, potrebno je konstantno odpovedovanje in skrbno načrtovanje porabe, 

vendar trošenje za ustaljene navade (razvade) po njihovem mnenju ni na mestu, nekoliko pa bi 

pomagala že sprememba nekaterih »banalnih« navad, kot na primer zapiranje vrat hladilnika in pozimi 

zapiranje oken v stanovanju. Omenjajo tudi potrebo po več povezovanja in usklajenega delovanja med 

CSD in humanitarnimi organizacijami ter večjo vključenost in angažiranost občin. 

 

7.4.3 Izkušnje sodelovanja v Pilotnem projektu podpore in pomoči družinam, ki so bile 

prisilno izseljene na območju RS  

 

Projekt se je v začetku usmerjal predvsem v skrb in pomoč družinam, ki so bile deložirane. Cilji se 

nanašajo na pomoč pri reševanju stanovanjskega vprašanja ter na skrb, da deložirane družine ostanejo 

skupaj. Sčasoma, ko se je projekt že izvajal, se je izkazalo, da je dejansko deložiranih družin relativno 

malo (predvsem zato, ker se z velikim angažmajem različnih javnih služb deložacija v veliki večini 

primerov prepreči oz. do nje ne pride) in da imajo tiste redke družine, ki so deložirane praviloma že 

zagotovljene druge namestitve. Zato je bila v času trajanja projekta narejena sprememba oz. razširitev 

ciljne skupine za vključitev v projekt iz samo deložiranih družin na vse deložirane, torej tudi 

posameznike, ki so se znašli v akutni potrebi po stanovanjski namestitvi (npr. tudi po odpustu iz 

zapora). Poleg tega je ciljna skupina za vključitev v projekt razširjena iz že deložiranih tudi na tiste, ki 

se soočajo z grožnjo prisilne izselitve. 

Sogovornice kot značilnost pilotnega projekta izpostavljajo velika pričakovanja nosilcev projekta 

(politike oz. MDDSZ) in javnosti do projekta. Splošen vtis v javnosti je bil, da se število deložiranih družin 

drastično povečuje ter da se bo projekt usmerjal v pomoč tem družinam. Dejansko pa se izvajalci, 

vključeni v projekt, na terenu niso srečali z množičnostjo tega pojava, ampak z najtežjimi primeri, ki so 
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zaradi hudih socialnih stisk, kompleksnih družinskih situacij in lastnosti, posebnosti ali bolezni 

posameznikov ali posameznih družinskih članov težko rešljivi. Izkazalo se je namreč, da so nekatere 

družine, ki so bile deložirane, ob pomoči CSD, nevladnih organizacij, lokalne skupnosti in pristojnim 

stanovanjskim skladom že našle začasno ali trajnejšo rešitev. V projekt so bili tako vključeni res zahtevni 

primeri, katerih zgodbe so zelo različne. Več družinam in posameznikom so nudili stanovanjsko oskrbo 

in podporo, z nekaterimi začeli delati in jim skušali najti ustrezno obliko namestitve oziroma bivanja, 

nudili informacije in ustrezno pomoč, štirim družinam oziroma posameznikom pa našli ustrezno 

enoletno namestitev v okviru projekta. 

Nekaj sogovornic je problematiziralo začasnost namestitev, ki jih projekt zagotavlja. Zdi se jim namreč, 

da je eno leto prekratko obdobje za rešitev običajno zelo kompleksnih težav in stisk v družini oz. pri 

posameznikih ter iskanje trajnejše namestitve, saj občine običajno razpise za neprofitna stanovanja 

objavljajo le na vsakih nekaj let. Drugih namestitev za socialno ogrožene, razen stanovanj, ki jih lahko 

najamejo po tržnih cenah, pa praktično ni. Po njihovem mnenju so problematične predvsem manjše 

občine, ki nimajo niti nujnih bivalnih enot, saj jim ni v interesu, da bi se socialno ogroženi v njihovi 

občini sploh naseljevali.  

Sogovornice ugotavljajo, da sicer za stanovanjsko ogrožene družine in posameznike v Sloveniji obstaja 

vrsta storitev in oblik pomoči na institucionalni oziroma formalni ravni, ki jo zagotavljajo različne službe 

(CSD, državni in občinski stanovanjski skladi, občine), vendar pa ta pomoč v najtežjih primerih ni 

zadosti, je premalo usklajena, mogoče tudi ne dovolj pravočasna. Protokoli in postopki delovanja 

stanovanjske podpore bi morali biti bolj dodelani, utečeni in v določenih primerih celo avtomatski. V 

praksi pa je delo na posameznih primerih velikokrat kampanjsko, nepravočasno in neusklajeno. Ena 

izmed sogovornic meni, da se bo potrebno naučiti, kako zagotoviti sistemske mehanizme pomoči, tem 

ljudem na institucionalen - formaliziran način (v okviru služb, ki jih predvideva stanovanjska 

zakonodaja) bolje pomagati ter hkrati delovati na individualni ravni, se posvetiti vsakemu primeru 

posebej. Ko so situacije že zelo težke in kritične, večinoma pomagajo humanitarne organizacije, preko 

medijskih kampanj, z donacijami ipd., kar pa niso sistemski ukrepi. 

V projektu se je izkazalo, da so posamezniki in družine težko zapustile območje (kraj oziroma regijo), 

kjer so živele. Ena izmed sogovornic je omenila, da je bila lokacija namestitve problematična v približno 

80 % primerov, ki so jih obravnavali v projektu. V nekaterih regijah (na primer na Gorenjskem, 

Koroškem in na območju Maribora) ni bilo na voljo dovolj stanovanj, na primer v Ljubljani pa so bile 

enote za namestitev družin premajhne. Kot neprimerne so se izkazale tudi namestitve, kjer je 

predvidena souporaba toaletnih prostorov (stranišče in kopalnica). 

Na podlagi izkušenj, pridobljenih v projektu, bodo predstavniki vključenih institucij dali priporočila za 

sistemske rešitve za pomoč in podporo prisilno izseljenim posameznikom in družinam (vključno z 

morebitnimi predlogi za spremembo zakonodaje na različnih področjih). 
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PRILOGA 1: Podatki o prejemnikih in upravičencih do DSP in VD po CSD 
 

Preglednica A: Prejemniki in upravičenci do DSP (redne in trajne) in IDSP po centrih za socialno 

delo, na dan 1.6.2017 

 

Prejemniki 
DSP 

Upravičenci 
do DSP 

Odrasli 
upravičenci 

so DSP 

Upravičenci 
do TDSP 

Prejemniki  
IDSP 

Upravičenci 
do IDSP 

Odrasli 
upravičenci 

IDSP 

AJDOVŠČINA 328 493 364 7 21 45 27 

BREŽICE 677 1.072 788 0 61 105 79 

CELJE 2.534 4.103 2.928 15 328 708 434 

CERKNICA 230 363 268 5 18 33 23 

ČRNOMELJ 469 989 611 0 22 42 26 

DOMŽALE 842 1.236 942 14 72 136 93 

DRAVOGRAD 216 318 244 5 25 58 33 

GORNJA 
RADGONA 

726 1.043 814 9 133 247 181 

GROSUPLJE 582 1.067 707 16 54 108 69 

HRASTNIK 355 579 427 0 58 114 75 

IDRIJA 165 207 178 2 29 59 39 

ILIRSKA 
BISTRICA 

302 442 343 0 27 52 35 

IZOLA 388 608 446 3 40 66 48 

JESENICE 535 755 602 0 18 29 21 

KAMNIK 460 709 512 0 47 97 57 

KOČEVJE 908 1.647 1.111 4 197 364 250 

KOPER 1.365 2.109 1.537 33 164 296 204 

KRANJ 1.268 1.951 1.444 7 89 168 108 

KRŠKO 875 1.543 1.044 1 84 156 113 

LAŠKO 464 682 526 12 27 36 33 

LENART 425 601 479 2 23 37 29 

LENDAVA 1.059 1.629 1.234 0 193 328 254 

LITIJA 393 607 441 4 26 51 33 

LJUBLJANA-
BEŽIGRAD 

1.073 1.588 1.195 11 41 61 47 

LJUBLJANA-
CENTER 

724 1.043 806 2 43 68 50 

LJUBLJANA-
MOSTE POLJE 

2.699 4.451 3.163 30 329 665 414 

LJUBLJANA-
ŠIŠKA 

2.118 3.338 2.401 6 171 354 220 

LJUBLJANA-VIČ 
RUDNIK 

1.556 2.393 1.757 13 44 96 58 

LJUTOMER 523 750 601 6 62 109 80 

LOGATEC 226 389 265 3 32 77 40 

MARIBOR 6.040 9.522 6.903 17 444 779 547 

METLIKA 268 523 339 0 21 38 28 



116 
 

 

Prejemniki 
DSP 

Upravičenci 
do DSP 

Odrasli 
upravičenci 

so DSP 

Upravičenci 
do TDSP 

Prejemniki  
IDSP 

Upravičenci 
do IDSP 

Odrasli 
upravičenci 

IDSP 

MOZIRJE 360 503 399 0 51 88 64 

MURSKA 
SOBOTA 

2.429 3.583 2.777 15 158 268 197 

NOVA GORICA 854 1.236 943 3 75 119 87 

NOVO MESTO 1.308 2.578 1.557 3 89 166 115 

ORMOŽ 574 812 660 8 45 86 62 

PESNICA 681 1.042 761 52 89 160 114 

PIRAN 501 720 562 4 106 193 135 

POSTOJNA 547 869 631 3 74 122 91 

PTUJ 2.239 3.208 2.501 4 245 437 306 

RADLJE OB 
DRAVI 

385 550 434 7 40 78 56 

RADOVLJICA 523 725 568 9 44 65 50 

RAVNE NA 
KOROŠKEM 

566 762 613 7 78 118 97 

RIBNICA 234 432 279 2 18 39 27 

RUŠE 493 742 555 0 41 76 53 

SEVNICA 439 616 487 5 59 107 67 

SEŽANA 472 693 526 0 82 160 105 

SLOVENJ 
GRADEC 

498 744 562 5 38 58 40 

SLOVENSKA 
BISTRICA 

1.037 1.602 1.181 7 135 252 179 

SLOVENSKE 
KONJICE 

573 907 660 12 63 123 79 

ŠENTJUR PRI 
CELJU 

517 763 573 1 40 67 49 

ŠKOFJA LOKA 412 571 456 5 35 69 43 

ŠMARJE PRI 
JELŠAH 

949 1.466 1.099 1 47 96 57 

TOLMIN 226 314 247 2 9 17 9 

TRBOVLJE 829 1.302 979 7 103 189 136 

TREBNJE 353 618 443 9 14 32 17 

TRŽIČ 266 393 298 0 23 50 30 

VELENJE 1.269 2.013 1.435 25 130 251 160 

VRHNIKA 430 664 488 0 31 71 42 

ZAGORJE OB 
SAVI 

483 762 563 5 48 85 59 

ŽALEC 1.114 1.688 1.245 2 11 25 12 

Skupaj 52.354 81.628 59.902 430 4.964 9.249 6.286 
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Preglednica B: Prejemniki in upravičenci do VD po centrih za socialno delo, na dan 1.6.2017  

 
Prejemniki VD Upravičenci do VD Upravičenci do TVD 

AJDOVŠČINA 96 101 16 

BREŽICE 176 191 0 

CELJE 606 631 19 

CERKNICA 77 80 8 

ČRNOMELJ 112 123 0 

DOMŽALE 147 150 17 

DRAVOGRAD 65 69 3 

GORNJA RADGONA 337 379 8 

GROSUPLJE 93 95 32 

HRASTNIK 133 144 0 

IDRIJA 52 55 2 

ILIRSKA BISTRICA 181 196 0 

IZOLA 90 94 3 

JESENICE 225 231 0 

KAMNIK 88 90 0 

KOČEVJE 218 238 2 

KOPER 382 400 36 

KRANJ 226 230 6 

KRŠKO 203 213 1 

LAŠKO 158 165 11 

LENART 245 266 2 

LENDAVA 343 380 0 

LITIJA 105 112 5 

LJUBLJANA-BEŽIGRAD 205 211 11 

LJUBLJANA-CENTER 210 218 2 

LJUBLJANA-MOSTE POLJE 587 606 49 

LJUBLJANA-ŠIŠKA 383 391 4 

LJUBLJANA-VIČ RUDNIK 255 265 12 

LJUTOMER 195 217 4 

LOGATEC 54 55 2 

MARIBOR 1.843 1.946 14 

METLIKA 68 72 0 

MOZIRJE 137 143 0 

MURSKA SOBOTA 953 1.024 16 

NOVA GORICA 175 179 4 

NOVO MESTO 325 345 2 

ORMOŽ 335 375 7 

PESNICA 262 293 64 

PIRAN 154 161 4 

POSTOJNA 147 156 2 

PTUJ 1.224 1.365 3 

RADLJE OB DRAVI 210 224 7 
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Prejemniki VD Upravičenci do VD Upravičenci do TVD 

RADOVLJICA 142 152 15 

RAVNE NA KOROŠKEM 205 220 8 

RIBNICA 63 65 1 

RUŠE 127 135 0 

SEVNICA 154 159 4 

SEŽANA 136 140 0 

SLOVENJ GRADEC 161 165 4 

SLOVENSKA BISTRICA 288 307 7 

SLOVENSKE KONJICE 139 148 10 

ŠENTJUR PRI CELJU 173 181 1 

ŠKOFJA LOKA 123 127 16 

ŠMARJE PRI JELŠAH 386 421 1 

TOLMIN 77 80 1 

TRBOVLJE 226 236 5 

TREBNJE 113 114 9 

TRŽIČ 70 71 0 

VELENJE 308 321 61 

VRHNIKA 62 63 0 

ZAGORJE OB SAVI 102 111 6 

ŽALEC 303 315 0 

Skupaj 15.438 16.410 527 
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PRILOGA 2: Pisna vprašanja za NVO in humanitarne organizacije 
 

Vprašanja za nevladne oz. humanitarne organizacije (nanašajo se na leti 2016 in 2017), december 

2017 

ORGANIZACIJA: ________________________ 

1. Gospodarski kazalniki in kazalniki trga dela (rast zaposlovanja, upadanje brezposelnosti) v 

zadnjih dveh letih kažejo ugodno sliko, ki se na splošno odraža tudi v izboljšani splošni socialni 

situaciji v Sloveniji (višji razpoložljivi dohodek gospodinjstev, višje plače, manj brezposelnih, 

nekoliko nižja stopnja tveganja revščine). Ob tem nas zanima: 

 

- Ali tudi pri vaših uporabnikih opažate, da se jim socialni položaj počasi izboljšuje, da si 

urejajo socialno situacijo, se zaposlujejo?  

 

- Če ne oz. za tiste, ki se jim položaj ne izboljšuje: katere so kombinacije problemov oz. 

okoliščin, zaradi katerih ostajajo v težkem socialnem položaju? Kakšni ukrepi socialne 

politike bi jim lahko pomagali glede na njihove probleme? 

 

- Ali se v z zadnjih dveh letih oblikujejo kakšne nove skupine/kategorije revnih oz. oseb v 

stiski? Če da: za katere skupine/kategorije gre in katere so njihove opažene (socialne in 

druge) težave? 

 

 

2. Katere vrste pomoči vaši uporabniki najbolj potrebujejo (na primer materialno – hrana, 

oblačila, finančno, poplačilo položnic, pogovor, svetovanje, pomoč, informiranje, 

zagovorništvo v odnosu do institucij in javnih služb…)?  

 

3. Kako pogosto pri pomoči posameznim uporabnikom sodelujete z javnimi službami (CSD, ZRSZ, 

zdravstveni domovi, ipd.)? Ali gre pri tem tudi za zagovorništvo ali predvsem za pomoč pri 

dostopu do denarnih pravic in storitev v javni mreži? 

 

 

4. V kolikšni meri spremembe na področju socialnih transferjev (predvsem denarne socialne 

pomoči in varstvenega dodatka) v letošnjem in lanskem letu vplivajo na lajšanje položaja vaših 

uporabnikov? Vprašanje se nanaša na zvišanje višine DSP in VD, spremembo pogojev glede 

lastništva nepremičnine do vrednosti 120.000 evrov, odpravo zaznambe na nepremičnine in 

predvsem odpravo vračanja prejete denarne pomoči in varstvenega dodatka. 

 

5. Kako ocenjujete pristop socialne aktivacije in programe socialne aktivacije z vidika ustreznosti 

za vaše uporabnike?  
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6. Koliko je v primeru vaših uporabnikov slab socialni položaj povezan s slabim stanovanjskim 

položajem?  

Če je to pomemben del problematike vaših uporabnikov: kakšni ukrepi bi bili primerni za 

reševanje njihove stanovanjske problematike? 

 

 

7. Kako pogosto se pri vaših uporabnikih srečujete s prezadolženostjo, odlaganjem plačevanja 

stroškov (npr. elektrika, plin, voda, ogrevanje…), kopičenjem neplačanih računov in podobno? 

 

 

8. Ali na področju prezadolženosti, neplačevanja stanovanjskih stroškov in podobno izvajate 

kakšne aktivnosti, svetovanje za uporabnike, plačilo dolgov ali podobno? Če da, prosimo 

naštejte (kratko opišite). 

 

 

9. Želite še kaj poudariti, zapisati še kak razmislek ali izkušnjo iz prakse? 
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PRILOGA 3: Vprašanja ankete med občinami na temo stanovanjske 

problematike 
 

V okviru študije Socialni položaj v Sloveniji 2016-2017, ki jo Inštitut RS za socialno varstvo izvaja za 

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, pripravljamo tudi posebno fokusno poglavje na 

temo stanovanjskega položaja oseb z nizkimi dohodki in ranljivih skupin. Znotraj fokusa o stanovanjskem 

položaju posameznikov in družin z nizkimi dohodki in ranljivih skupin bi želeli pridobiti tudi informacije o 

dejavnosti občin na področju socialnih stanovanj ter podatke o potrebah glede neprofitnih stanovanj po občinah. 

Posredujemo vam kratek vprašalnik in vas prosimo za odgovore. Vprašalnik naslavljamo na občinske oddelke za 

družbene dejavnosti in vas prosimo, da presodite, kdo je ustrezna oseba za odgovarjanje na vprašanja; če imate v 

vaši občini (ali skupaj z drugimi občinami) ustanovljen javni stanovanjski sklad, lahko vprašalnik izpolni tudi 
zaposleni iz stanovanjskega sklada (v tem primeru vas prosimo, da vprašalnik prepošljete na stanovanjski 

sklad).Vprašalnik je v elektronski obliki, odgovarjanje pa vam bo vzelo največ 15 minut (pod pogojem,da 

odgovarja oseba, ki pozna stanovanjsko problematiko v občini). V primeru kakršnih koli nejasnosti, sva vam za 

pojasnila in odgovore na voljo Martina Trbanc, tel. 01/2000 253, elektronska pošta 

martina.trbanc@guest.arnes.si ali Simono Smolej Jež, tel. 01/2000 258 ali elektronska pošta 

simona.smolej@guest.arnes.si .  
 
Q1 - Prosimo, da iz spodnjega seznama izberite občino (občine), za katero(e) odgovarjate.  
Možnih je več odgovorov. Za nadaljevanje ankete se pomaknite na konec seznama in kliknite gumb  
NAŠTETE VSE OBČINE 

 

 Q2 - Ali imate v vaši občini ustanovljen javni stanovanjski sklad?   
 

 Da  

 Ne  
 
IF (1) Q2 = [1] ( Da )    
Q3 - Ali je stanovanjski sklad ustanovila le vaša občina ali več občin skupaj?    
 

 Samo ena občina  

 Več občin skupaj  
 
IF (2) Q3 = [2] ( Da )    
Q4 - Katere občine so skupaj ustanovile javni stanovanjski sklad? 

  

  

 
IF (3) Q2 = [2]   
Q5 – Na kakšen način v vaši občini pokrivate (se soočate s) stanovanjsko problematiko vaših občanov?   
 

  

 

 
Q6 - Ali imate v občini sprejet (veljaven) občinski stanovanjski program?   
 

 Da  

 Ne  
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Q7 - Ali imate v vaši občini stanovanjske enote primerne za gibalno ovirane?   
 

 Da  

 Ne  
 
Q8 - Kako pogosto imate razpise za neprofitna stanovanja?    
 

 Enkrat letno  

 Več kot enkrat letno  

 Na dve leti  

 Na več kot dve leti  

 Nikoli  

 Drugo:  
 

 
IF (4) Q8 = [1, 2, 3, 6, 4]   
Q9 - Kdaj ste imeli zadnji razpis za neprofitna stanovanja (mesec in leto)?   
 

  

 
IF (4) Q8 = [1, 2, 3, 6, 4]   
Q10 – Kolikšen delež oseb, ki so se prijavile na ta razpis, na razpisu ni bil izbran?   
 

  

 
IF (4) Q8 = [1, 2, 3, 6, 4]   
Q11 - Ali periodično preverjate materialni položaj oseb, ki živijo v neprofitnih stanovanjih, s katerimi 

upravlja vaša občina (stanovanjski sklad)?   
 

 Da  

 Ne  
 
IF (4) Q8 = [1, 2, 3, 6, 4]   
IF (5) Q11 = [1]   
Q12 – Kako preverjate materialni položaj oseb, ki živijo v neprofitnih stanovanjih, s katerimi upravlja 

vaša občina (stanovanjski sklad)?   
 

  

 
IF (4) Q8 = [1, 2, 3, 6, 4]   
IF (5) Q11 = [1]   
Q13 – Kako pogosto preverjate materialni položaj oseb, ki živijo v neprofitnih stanovanjih, s katerimi 

upravlja vaša občina (stanovanjski sklad)?    
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IF (4) Q8 = [1, 2, 3, 6, 4]   
IF (6) Q11 = [2]   
Q14 – Zakaj ne preverjate materialnega položaja oseb, ki imajo sklenjeno najemno pogodbo za neprofitno 

stanovanje, s katerim upravlja vaša občina (stanovanjski sklad)?   
 

  

 
IF (4) Q8 = [1, 2, 3, 6, 4]   
Q15 - Kako se soočate s problematiko neplačevanja najemnin, neplačevanja stroškov, odklopi elektrike, 

ipd. pri osebah v neprofitnih stanovanjih, s katerimi upravlja vaša občina (stanovanjski sklad)?   
 

  

 
Q16 - Kako rešujete stanovanjsko problematiko, kadar pride do akutnih potreb, ki presegajo vaše 

razpoložljive stanovanjske enote?   
 

  

 
Q17 - S katerimi organizacijami in zavodi (npr. CSD, Karitas, Rdeči Križ, zdravstveni dom) in na kakšen 

način v zvezi z reševanjem stanovanjske problematike socialno najšibkejših v vaši občini sodelujete?   
 

  

 
Q18 - Bi v zvezi s stanovanjsko problematiko v vaši občini omenili še kakšno težavo ali pojav?   
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PRILOGA 4: Vprašanja za fokusno skupino glede deložacij 
 

Fokusna skupina s člani Projektnega sveta za izvajanje Pilotnega projekta podpore in pomoči 

družinam, ki so bile prisilno izseljene na območju RS (in drugimi deležniki) 

IRSSV, 20.6.2017 (10.30-12.00) 

 

Namen fokusne skupine: pridobiti informacije in refleksije (ocene) članov Projektnega sveta 

(predstavnikov ministrstev, SSRS in NVO) in drugih deležnikov o problematiki deložacij, o različnih 

fazah projekta, pogledih na njegovo izvajanje in pogledih glede ukrepov po koncu pilotnega projekta. 

Fokusna skupina ni namenjena evalvaciji pilotnega projekta. 

 

Okvirna vprašanja za razpravo 

1. Problematika deložacij v Sloveniji na splošno: 

 

- Kaj so (iz vaših izkušenj) glavne težave in problematike, ki pripeljejo do prezadolženosti, 

neplačevanja stroškov/najemnin in posledično do grožnje deložacije? 

- Ali se te glavne težave in problematike z leti spreminjajo, se morda kažejo novi elementi 

ranljivosti? 

- Kakšno je razmerje med posamezniki in družinami glede situacij grozečih deložacij? Ali je 

več družin v tem položaju ali posameznikov? Morebitne spremembe v teh razmerjih skozi 

leta. 

- Ali imajo družine, ki jim grozi deložacija ali so deložirane kakšne skupne značilnosti? Če 

da, katere (kako bi jih opisali)? 

 

2. Reševanje problematike preden pride do deložacij: 

 

- Ali je po vašem mnenju zgodnje obravnavanje posameznikov in družin, pri katerih se 

pokaže prezadolženost ali neplačevanje finančnih obveznosti, relativno uspešno? Ali je 

zgodnje obravnavanje v nekaterih primerih sploh možno (npr. pri ljudeh, ki ne hodijo na 

CSD ali na NVO)? 

- Kolikšen je obseg takih obravnav (dela z družinami in posamezniki), ali se z leti povečuje 

njihovo število? 

- Ali CSD in NVO pomagajo družinam oz. posameznikom, ki jim grozi deložacija, pri 

dogovarjanju o odloku plačila, obročnem odplačilu ipd. – opravljajo vlogo mediatorja? 

- Na kakšen način bi bilo mogoče sistemsko okrepiti preventivne pristope (zgodnje 

ugotavljanje in pomoč) na področju deložacij? 
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3. Pričakovanja ob začetku pilotnega projekta (ob začetku sodelovanja v pilotnem projektu): 

 

- Kakšna so bila vaša pričakovanja ob vstopu v sodelovanje v pilotnem projektu? Kako ste 

videli svojo vlogo (vlogo vaše organizacije)? 

- Je bil cilj pilotnega projekta jasno določen? Je bila jasno določena vaša vloga v njem? 

 

4. Izkušnje iz sodelovanja v projektu: 

 

- Kaj ste se iz sodelovanja v pilotnem projektu 'naučili', kaj je (bila) za vas pomembna 

izkušnja ali spoznanje? 

- V pilotnem projektu ste uspeli vključiti 4 deložirane družine. Kako gledate na to število 

vključenih in na sploh na težave pri 'iskanju' družin za vključitev v projekt? V čem so 

ključni problemi pri odločitvah o nameščanju deložiranih oseb (družin) v začasna 

stanovanja (in spremljevalne ukrepe)? Zakaj deložirane družine morda niso 

zainteresirane za vključitev? 

- Kakšni so bili spremljevalni ukrepi za družine vključene v pilotni projekt? Za kakšne vrste 

strokovno podporo in pomoč gre? 

- Ali menite, da bi bilo smiselno v projekt vključevati tudi deložirane posameznike in pare 

brez otrok? Zakaj se je pilotni projekt fokusiral samo na družine – z osnovnošolskimi 

otroki? 

- Ali menite, da bi bilo smiselno omogočiti podaljšanje časa bivanja vključenih v pilotni 

projekt v začasnih stanovanjih? 

 

5. Ocena (pogled) na pilotni projekt zdaj: 

 

- Kaj bi danes zastavili drugače, če bi znova (od začetka) pripravljali pilotni projekt oz. se 

vanj vključevali? 

- Kako bi lahko zastavili projekt, da bi se bolj približali potrebam deložiranih družin (oseb)? 

- Ali ocenjujete pilotni projekt kot uspešen? Zakaj (da ali ne, razlaga)? 

 

6. Zapisani cilj pilotnega projekta je bil priprava sistemskih rešitev za podporo in pomoč 

izseljenim družinam. 

- Kako ocenjujete doseganje tega cilja? Kaj lahko rečete glede priprave sistemskih rešitev, 

kakšne bi te sistemske rešitve lahko bile? 

- Na kakšen način okrepiti sodelovanje deležnikov? 

- Kako zagotoviti ustrezne stanovanjske enote? 

- Kako okrepiti zgodnje prepoznavanje problematike in ukrepe za preprečevanje deložacij? 

 

 

7. Morebitni drugi razmisleki ali sporočila.  

 


