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1 Uvod 

 

Pričujoče poročilo predstavlja končno poročilo pri nalogi Socialni položaj v Sloveniji za obdobje 2019 – 

2020. Naloga je določena v letnem načrtu dela IRSSV za leto 2020 po pogodbi z Ministrstvom za delo, 

družino, socialne zadeve in enake možnosti (v nadaljevanju: MDDSZ).   

Osnovni namen naloge Socialni položaj v Sloveniji 2019 – 2020 je, kot pri vseh letnih poročilih o 

socialnem položaju do sedaj, pripraviti celovit in kompleksen pregled sprememb socialne situacije v 

Sloveniji v zadnjih dveh letih in znotraj tega še posebej sprememb položaja ranljivih skupin ter vpliva 

različnih dejavnikov na te spremembe. Po šestih letih relativno ugodnih trendov gospodarskega razvoja 

in rasti, ugodne situacije na trgu dela in posledično izboljševanja sociale situacije nasploh in vsaj delno 

tudi za bolj socialno ranljive skupine, je prišlo do nenadne zaostritve zaradi pandemije Covid-19 in 

številnih povezanih omejitvenih ukrepov, ki so posegli na vsa družbena področja. Pandemija Covid-19 

ni le zdravstvena kriza in nima posledic le za gospodarsko aktivnost (omejitve, še posebej na področju 

storitev) in za trg dela (čakanje na delo, povečan priliv med brezposelne), ampak so tako pandemija 

kot ukrepi za njeno omejitev posegli na vsa področja življenja ljudi (izobraževanje, delo, prostočasovne 

aktivnosti, vzorci nakupovanja in trošenja, vzorci druženja, ipd.). Turbulentno dogajanje ima in bo imelo 

tudi širše in dolgotrajnejše socialne posledice (posledice brezposelnosti, negotovosti, povečane 

socialne ranljivosti ljudi, poslabšanja socialne situacije in še posebej poslabšanje situacije ranljivih 

skupin) in širše družbene posledice (krhanje družbene kohezije, nezaupanje v institucije, splošno 

nezaupanje v družbi, medgeneracijski odnosi). Nekatere teh posledic so že opazne tudi iz podatkov in 

kazalnikov za leto 2020, ki jih prikazujemo v tem poročilu, nekatere pa se šele nakazujejo ali bodo pri 

podatkih opazne šele z nekaj časovnega zamika. Končno poročilo naloge Socialni položaj v Sloveniji v 

obdobju 2019 – 2020 se tako nanaša na dve izjemno različni leti: leto 2019, ki je bilo po vseh statističnih 

kazalnikih in tudi ocenah nevladnih organizacij zelo ugodno, na nek način višek nekajletnega obdobja 

ugodnih trendov gospodarske, zaposlitvene in blaginjske rasti v Sloveniji, in leto 2020, ko so se razmere 

na vseh področjih družbenega življenja zaradi pandemije Covid-19 zelo hitro spremenile.  

Letošnje poročilo o socialnem položaju v Sloveniji je že sedmo po vrsti. Poročilo je vsa leta strukturirano 

na podoben način, s štirimi osnovnimi poglavji, in sicer: (1) okoliščine, gibanja in ukrepi, ki vplivajo na 

socialni položaj ljudi, (2) življenjska raven prebivalcev Slovenije, (3) gibanje in struktura prejemnikov 

transferjev iz javnih sredstev, odvisnih od materialnega položaja posameznikov in družin, (4) ocene, 

mnenja in izkušnje nevladnih in humanitarnih organizacij. Vsa dosedanja letna (končna in potrjena s 

strani naročnika) poročila naloge Socialni položaj v Sloveniji so dostopna na spletni strani IRSSV.1 

Pričujoče poročilo je strukturirano v 7 poglavij. Poleg uvoda in seznama virov in literature ga sestavljajo: 

poglavje 2 o konceptualni umestitvi in metodološkem pristopu, poglavje 3 o okoliščinah, gibanjih, 

dohodkih in ukrepih, ki vplivajo na socialni položaj ljudi, poglavje 4 o življenjski ravni prebivalcev 

Slovenije in posameznih ranljivih kategorij, poglavje 5 o gibanju transferjev iz javnih sredstev, odvisnih 

od materialnega položaja posameznikov in družin, ter strukturi prejemnikov in poglavje 6 o ocenah, 

mnenjih in izkušnjah nevladnih in humanitarnih organizacij. Poročilu je v Prilogi 1 priložen vprašalnik 

za nevladne in humanitarne organizacije.  

 

 
1 Spletna stran IRSSV, zavihek Raziskovalna poročila, zavihek Socialne zadeve: 
https://www.irssv.si/index.php/raz-porocila/socialne-zadeve#socialni-polo%C5%BEaj 

https://www.irssv.si/index.php/raz-porocila/socialne-zadeve#socialni-polo%C5%BEaj
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*** 

  

 

Avtorice poročila se zahvaljujemo Slovenski Filantropiji, Zvezi prijateljev mladine Slovenije, Zvezi 

društev upokojencev Slovenije, Slovenski karitas, Rdečemu križu Slovenije – Zvezi združenj in Društvu 

za pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice za odgovore na posredovan vprašalnik. Prav tako se 

zahvaljujemo MDDSZ za pomoč pri dostopu do podatkov iz podatkovne baze ISCSD2 ter Službi za 

analize ZRSZ za posredovanje nekaterih podatkov o brezposelnih in vključenih v programe APZ, kateri 

še niso javno objavljeni. 
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2 Konceptualna umestitev in metodološki pristop 

 

Namen naloge Socialni položaj v Sloveniji 2019–2020 je pripraviti celovit in kompleksen pregled 

sprememb socialne situacije v Sloveniji v zadnjih dveh letih ter okoliščin, ki so na te spremembe 

vplivale. Naloga zajema dve zelo različni leti, saj je bilo leto 2019 glede ekonomskih kazalnikov (rast 

BDP), kazalnikov trga dela (zaposlenost, brezposelnost) in kazalnikov življenjske ravni (tveganje 

revščine, socialne izključenosti, materialna prikrajšanost, ipd.) zelo ugodno, relativno ugodne (sicer z 

nekoliko upočasnjeno rastjo BDP in zaposlenosti) so bile tudi napovedi za leto 2020, potem pa so se 

razmere v marcu 2020 zaradi Pandemije Covid-19, razglasitve epidemije in spremljevalnih 

(omejevalnih) ukrepov hitro precej spremenile. Zajeti dve tako različni leti je predstavljalo precejšen 

izziv tudi za pričujoče poročilo.  

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

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, status aktivnosti (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 so-vplivajo. V nalogi se 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 ranljivih skupin in posameznikov. 

Kako pomembno lahko ukrepi države blažijo socialne posledice ekonomskih omejitev in zaostrenih 

razmer na trgu dela, se je pokazalo v letu 2020, ko je Vlada RS z interventnimi zakoni (protikoronski 

paketi) ublažila potencialno naraščanje brezposelnosti (npr. ukrep sofinanciranja nadomestila plače za 

čas čakanja na delo, ukrep sofinanciranja manj kot polnega delovnega časa, temeljni mesečni dohodek 

za samozaposlene, družbenike in kmete), z izplačili enkratnih solidarnostnih dodatkov pa tudi olajšala 

položaj kategorij z najnižjimi dohodki v času omejitev in negotovosti zaradi epidemije. 

Poleg omenjenih ukrepov in politik so za socialni položaj ljudi neposredno zelo 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).  

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 nevladnih in 

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 
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s časovnim zamikom in/ali ker v njih manjše populacijske kategorije ali skupine niso zajete), jih pa 

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

V poročilu 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 EU-SILC analiziramo 

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

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 letošnje naloge Socialni položaj v Sloveniji na letih 2018 in 2019, 

smo prikazali vse zgoraj omenjene podatke za daljše časovno obdobje (nekatere od leta 2008 naprej, 

nekatere pa za zadnjih nekaj let), tako da so bolj razvidna gibanja in trendi pri posameznih kazalnikih 

ter da tudi lažje umestimo spremembe zadnjih dveh let v kontekst dogajanja na socialnem področju. 

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

podatkov o prejemnikih in upravičencih do različnih pravic iz javnih sredstev, katere so odvisne od 

materialnega položaja posameznika oz. družine, ter njihovi strukturi in gibanju. IRSSV ima s strani 

MDDSZ odobren dostop do modula statistik v podatkovni bazi ISCSD2, v katerem so zbrani 

anonimizirani podatki o različnih kategorijah prejemnikov in upravičencev do pravic. ISCSD2 

podatkovna baza se sicer napaja s podatki iz vlog za pravice in iz odločb o pravicah iz javnih sredstev, 

odvisnih od materialnega položaja oseb oz. gospodinjstev. Skrbnik baze je MDDSZ. Analizirane podatke 

statistik iz baze ISCSD2 prikazujemo v poglavju 5 (transferji iz javnih sredstev), v katerem prikazujemo 

gibanje števila in strukturo prejemnikov in upravičencev do redne in izredne denarne socialne pomoči, 

varstvenega dodatka, otroškega dodatka in subvencije vrtca. V istem poglavju je tudi razdelek o 

državnih štipendijah, vendar ta ne temelji na podatkih iz baze ISCSD2 (podatkov o državnih štipendijah 

ni v tej bazi).  

Od kvalitativnih pristopov smo za pripravo poglavja 6 (Ocene in izkušnje nevladnih in humanitarnih 

organizacij) pripravili pisni vprašalnik za izbrane nevladne oz. humanitarne organizacije. Izbor 

nevladnih in humanitarnih organizacij, ki smo jih zaprosili za izpolnitev vprašalnika, je temeljil 

predvsem na dejstvu, da gre za organizacije, ki delujejo na območju celotne Slovenije in imajo tako 

pregled nad različnimi okoliščinami, vidiki in spremembami položaja ranljivih skupin. Vprašalnik smo 

tako naslovili na šest nevladnih in humanitarnih organizacij, in sicer na Zvezo prijateljev mladine 

Slovenije, Slovensko Filantropijo, Slovensko karitas, Rdeči križ Slovenije – Zvezo združenj, Zvezo društev 

upokojencev Slovenije in Društvo za pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice. Vprašalnik je bil 

odprtega tipa, respondenti so vanj zapisovali proste odgovore, ki smo jih kasneje obdelali po metodi 

analize vsebine. Vprašalnik smo po elektronski pošti na naštete organizacije (s prošnjo za izpolnitev) 

naslovili v začetku januarja 2021. Od vseh organizacij smo dobili vrnjene izpolnjene vprašalnike; v 

primeru Slovenske Filantropije smo dobili vrnjena dva izpolnjena vprašalnika – enega z odgovori za 

Ambulanto za osebe brez zdravstvenega zavarovanja in enega z odgovori za druge programe Slovenske 

Filantropije. Vprašalnik za nevladne in humanitarne organizacije je priložen temu poročilu kot Priloga 

1. 
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3 Okoliščine, gibanja in ukrepi, ki vplivajo na socialni položaj ljudi 

 

3.1 Makroekonomske razmere, gibanja na trgu dela, demografska gibanja in njihove posledice 
 

Dogajanje v letu 2020 je izrazito zaznamovala pandemija Covid-19, njene posledice in posledice nujnih 

omejitev in zaščitnih ukrepov v vseh družbenih sistemih (zdravstveni sistem, gospodarstvo, trg dela, 

sistem socialnega varstva…). Epidemija je bila v letu 2020 v Sloveniji uradno razglašena dvakrat (sredi 

marca, s trajanjem do konca maja ter v drugi polovici oktobra in konec leta še traja); napovedovanje 

njenega trajanja oz. trajanja omejitev in zaščitnih ukrepov je, kljub cepivu, zelo negotovo, zato je 

verjetno, da bodo njene posledice v Sloveniji (kot tudi v drugih državah EU in po svetu) precej 

dolgotrajne in so oz. bodo, kljub številnim interventnim ukrepom, še posebej prizadele bolj ranljive 

kategorije in skupine ljudi (preko brezposelnosti, negotovosti, povečane socialne ranljivosti ipd.). 

Po letu 2014 pa vse do začetka leta 2020 so bile za Slovenijo značilne ugodne ekonomske razmere z 

relativno visoko gospodarsko rastjo, ki je dosegla vrh v letu 2017, s 4,8 % rastjo BDP, v naslednjih dveh 

letih pa se je rast BDP nekoliko umirila in bila v letu 2018 4,4 % in v letu 2019 3,2 % (UMAR 2020c: 24). 

Umirjanje gospodarske rasti v letih 2018 in 2019 je bila predvsem posledica umirjanja izvoza zaradi 

upočasnitve gospodarske rasti v državah trgovinskih partnericah. Kljub umirjanju v zadnjih letih je bila 

rast BDP vse od leta 2015 višja kot v povprečju držav EU (UMAR 2020a).  

Relativno ugodne gospodarske napovedi za naslednja leta je marca 2020 prekinila epidemija Covid-19. 

Ta je (v kombinaciji s strogimi zdravstvenimi in zaščitnimi ukrepi) povzročila velik padec gospodarske 

aktivnosti zaradi zaustavitve poslovanja nenujnih storitvenih dejavnosti. Gospodarska aktivnost je bila 

v Sloveniji v prvem polletju 2020 za skoraj 8 % nižja kot v enakem obdobju lani, še posebej izrazito se 

je zmanjšala v drugem četrtletju 2020, ko je bil medletni upad BDP 13 %. Upad gospodarske aktivnosti 

je bil sicer izrazit v celotnem evrskem območju in Slovenija po padcu BDP v prvi polovici leta 2020 ne 

izstopa. V povprečju je bil padec BDP v evrskem območju v prvi polovici leta 2020 skoraj 9 %, samo v 

drugem četrtletju 2020 pa skoraj 15 % (UMAR 2020b: 4). 

Po koncu prvega vala epidemije, postopnem rahljanju in sproščanju ukrepov se je v poletnih mesecih 

začelo okrevanje gospodarske aktivnosti, ki je bilo po ugotovitvah UMAR (2020c) v tretjem četrtletju 

bolj živahno od pričakovanj. Vendar je zaradi rasti števila okužb jeseni ponovno prišlo do uvedbe 

strogih zajezitvenih ukrepov tako v Sloveniji kot v številnih drugih evropskih državah, kar je ponovno 

močno omejilo tudi gospodarsko aktivnost. Zaradi omejitev in začasnih zapor delovanja so najbolj 

prizadete dejavnosti gostinskih, rekreacijskih, športnih, kulturnih storitev, osebnih storitev ter storitev 

hotelskih nastanitev. Po oceni UMAR (2020c) bo nekoliko manjši, a še vedno občuten tudi padec v 

prometu, trgovini in predelovalnih dejavnostih. Zaradi negativnih vplivov iz mednarodnega okolja ter 

tujih in domačih zajezitvenih ukrepov je v letu 2020 opazen upad izvoza in uvoza. Zaradi negotovosti 

podjetja tudi manj investirajo, tako v zgradbe kot v opremo in stroje. Omejeno gibanje in omejena 

ponudba v času karantene, ko ni bilo možnosti trošenja, ter povečana negotovost in previdnostno 

varčevanje, se v letu 2020 kažejo v upadu zasebne potrošnje, čeprav UMAR (2020c: 6) ocenjuje, da bo 

razpoložljiv dohodek gospodinjstev ob podpornih ukrepih vlade podoben kot lani. So se pa v letu 2020 

nekoliko okrepile javne investicije in povečala se je državna potrošnja.  
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Za omilitev negativnih posledic epidemije so bili na nacionalni ravni ter v okviru Evropske centralne 

banke in Evropske komisije sprejeti obsežni paketi ukrepov, usmerjeni v blaženje izpada prihodkov 

gospodarstva in prebivalstva, zagotavljanje likvidnosti in podporo pri ponovnem okrevanju 

gospodarske aktivnosti. V Sloveniji je bilo v letu 2020 sprejetih sedem zakonov o interventnih ukrepih 

za omilitev in odpravo posledic epidemije (sedmi paket ukrepov je v sprejemanju konec decembra). 

Glavni ukrepi interventnih zakonov oz. protikoronskih paketov so bili usmerjeni tako v pomoč različnim 

skupinam prebivalstva, ki so jih omejitve posebej prizadele oz. jim prinesle izpad dohodkov (npr. 

mesečni temeljni dohodek za samozaposlene in kmete; oprostitev plačila socialnih prispevkov; 

enkratni javni transferi različnim skupinam prebivalstva), urejanju trga dela oz. podpore zaposlenim in 

brezposelnim (tudi preko ureditve bolniških odsotnosti, odsotnosti zaradi karantene ali varstva otrok), 

kot v direktno pomoč podjetjem (npr. možnost zamrznitve plačila akontacij davkov od dohodkov, DDV 

in nekaterih prispevkov, zagotavljanje likvidnosti podjetij; dodatna pomoč turističnemu sektorju z 

uvedbo turističnih bonov za vse prebivalce Slovenije…).    

Po oceni UMAR ti ukrepi vsaj delno blažijo upad gospodarske aktivnosti, prispevajo k ohranitvi delovnih 

mest in preprečujejo velik porast brezposelnosti. V svoji zadnji (zimski) napovedi gospodarskih gibanj 

UMAR ocenjuje, da bo upad BDP v Sloveniji v letu 2020 6,6 % (2020c: 15). Ker se bodo stroge omejitve 

v prihodnjem letu verjetno le postopno sproščale, UMAR ocenjuje, da je opaznejše gospodarsko 

okrevanje pričakovati od drugega četrtletja 2021 dalje, na raven pred pandemijo pa naj bi se slovensko 

gospodarstvo (kot tudi gospodarstva drugih evropskih držav) postopoma vrnilo šele do konca leta 

2022.  

Ugodne gospodarske razmere v preteklih letih so vplivale tudi na pozitivne trende na trgu dela. Rast 

zaposlenosti, ki se je začela leta 2014, je trajala vse do pomladi 2020 oz. do začetka epidemije. Najbolj 

izrazita rast zaposlenosti je bila v letih 2017 (3,0 % rast) in 2018 (3,2 % rast), v letu 2019 pa se je že 

nekoliko umirila (2,4 %), kot posledica učinka staranja delovne sile in primanjkljajev delovne sile. 

Stopnja delovne aktivnosti (v starostni skupini 20 – 64 let) je več let naraščala in je v letu 2019 znašala 

že 77,1 %, kar je nad povprečjem EU. Stopnja delovne aktivnosti se je po letu 2015 najbolj povečala 

med mladimi (še posebej v starostni kategoriji 20-29 let) in starejšimi (55-64 let), kar sta sicer kategoriji 

z nižjimi stopnjami delovne aktivnosti od srednje generacije in je zato zviševanje delovne aktivnosti v 

teh dveh starostnih kategorijah zelo zaželeno, še posebej z vidika demografskih sprememb in 

pomanjkanja delovne sile (UMAR 2020a: 135). 

Z rastjo zaposlovanja se je od leta 2014 dalje hitro zniževala brezposelnost, tako merjena z anketo o 

delovni sili kot registrirana brezposelnost. V letu 2019 je anketna brezposelnost v Sloveniji padla na 4,5 

% (v povprečju držav EU 6,2 %). Prav tako se je v zadnjih letih zniževala stopnja dolgotrajne 

brezposelnosti, posebej izrazito v letih 2017 – 2019 (v letu 2019 je bila stopnja dolgotrajne 

brezposelnosti v Sloveniji 1,8 %, v povprečju držav EU pa 2,5 %) (UMAR 2020a: 137). V letu 2019 je 

število registrirano brezposelnih upadlo na povprečno mesečno 74.200 oseb, stopnja registrirane 

brezposelnosti pa je bila 7,7 % (UMAR 2020c: 24).  

Od pomladi 2020 dalje se je upad gospodarske aktivnosti zaradi epidemije Covid-19 odrazil tudi na trgu 

dela. Število brezposelnih se je povečalo, prav tako število zaposlenih, ki so (bili) na čakanju na delo in 

verjetno je, da se bo vsaj del njih v prihodnje prelil med brezposelne. Zavod RS za zaposlovanje (v 

nadaljevanju ZRSZ) je že od sredine marca 2020 beležil močno povečano prijavljanje brezposelnih oseb, 
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zmanjšano povpraševanje delodajalcev po delavcih in zmanjšan odliv brezposelnih oseb iz 

brezposelnosti (ZRSZ 2020a). V obdobju prvih devetih mesecev (januar – september) leta 2020 se je v 

evidenco brezposelnih na novo prijavilo 74.222 oseb, kar je za 22.842 oseb oz. 44,5 % več kot v enakem 

obdobju lani (ZRSZ 2020b: 8). Med na novo prijavljenimi se je glede na primerljivo obdobje leta 2019 

najbolj povečalo število prijav iz razloga trajnega prenehanja potreb po delu (+208,7 %) in izgube 

zaposlitve za določen čas (+20,5 %), število prijav iskalcev prve zaposlitve se je povečalo za 4,2 %, 

medtem ko je število prijav zaradi stečaja ali likvidacije podjetja nekoliko upadlo (-1,3 %) (ibid.). Največ 

brezposelnih oseb je prišlo iz predelovalnih dejavnosti, trgovine, vzdrževanja in popravila motornih 

vozil, gostinstva, drugih raznovrstnih poslovnih dejavnosti ter gradbeništva. Največji porast priliva 

glede na lansko primerljivo obdobje je imelo gostinstvo (117,5 %) (ibd.). 

ZRSZ sicer izpostavlja, da se je v letu 2020 povečala dinamika na trgu dela in je bilo ob visokih prilivih v 

evidenco brezposelnih več kot v predhodnem letu tudi odjav iz evidence brezposelnih (odjav iz 

evidence je bilo v prvih devetih mesecih leta 2020 za 9,4 % več kot v predhodnem letu). Razmere v letu 

2020 so bile namreč zelo spremenljive, po izteku prvega vala epidemije so delodajalci spet začeli 

zaposlovati, čeprav zelo previdno (posluževanje fleksibilnih oblik zaposlovanja in najemanje delovne 

sile) (ZRSZ 2020b: 8).  

Septembra 2020 je bilo v evidenci ZRSZ prijavljenih 83.766 registrirano brezposelnih oseb. V strukturi 

registrirano brezposelnih oseb je bilo septembra 2020: 30,8 % nizko izobraženih, 36,6 % starejših (50 

let ali več), 45,6 % dolgotrajno brezposelnih (eno leto ali več). (ZRSZ 2020b: 12).  

Dolgotrajno brezposelnih je bilo konec septembra 2020 38.217 oseb, pri čemer večji del dolgotrajno 

brezposelnih predstavljajo izrazito dolgotrajno brezposelni, ki so v evidenco vpisani že vsaj 24 mesecev. 

Skupaj je bilo konec letošnjega septembra 24.376 oseb, ki so brezposelne najmanj dve leti oz. 63,8 % 

vseh dolgotrajno brezposelnih. Med dolgotrajno brezposelnimi so praviloma v težjem položaju osebe 

z lastnostmi, zaradi katerih so manj konkurenčne in jim le-te otežujejo vstop na trg dela: med 

dolgotrajno brezposelnimi je bilo septembra 2020 9.955 invalidov (26,0 %), 13.277 oseb z 

osnovnošolsko izobrazbo (34,7 %), 18.051 starejših (47,2 %) ter 4.554 mladih (11,9 %) (ZRSZ 2020b: 

18). 

Sicer ZRSZ ocenjuje, da kriza, ki jo je povzročila epidemija, najbolj vpliva na nekatere skupine 

brezposelnih oseb, ki so še posebej ranljive (starejši, dolgotrajno brezposelni, nizko izobraženi, mladi). 

(ZRSZ 2020b: 9). Ob tem velja dodati, da se je položaj na trgu dela zaradi omejitev še posebej poslabšal 

osebam, ki opravljajo oz. so opravljale različna prekarna dela (študentska dela, dela po različnih 

pogodbah, kratkotrajna dela), saj se je povpraševanje po tem delu zaradi omejitev zelo zmanjšalo (oz. 

delo v storitvah ni možno), kar praviloma pomeni tudi izrazito poslabšanje socialne situacije oseb, ki so 

odvisne od opravljanja takih del in so že tako pogosto v ranljivih oz. negotovih situacijah, ukrepi, 

usmerjeni v blaženje izpada dohodkov, pa jih pogosto ne zajamejo. 

UMAR v zimski napovedi gospodarskih gibanj 2020 pričakuje, da se bodo razmere na trgu dela po 

poslabšanju v letu 2020 postopno izboljšale do leta 2022. Sprejetje interventnih ukrepov Vlade RS za 

ohranjanje delovnih mest in njihovo podaljšanje je precej ublažilo poslabšanje razmer na trgu dela, 

zaradi česar bosta v letu 2020 padec zaposlenosti in rast brezposelnosti manjša kot bi sicer bila glede 

na upad BDP. Upad zaposlenosti v letu 2020 na bi bil tako 1,2 odstoten (UMAR 2020c: 24). Napovedana 
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stopnja registrirane brezposelnosti v letu 2020 je 8,7 %, stopnja brezposelnosti po anketi o delovni sili 

pa 5,1 % (ibid.). 

Demografske spremembe so v Sloveniji že nekaj časa precej intenzivne in se še stopnjujejo. Že od leta 

2012 se intenzivno spreminja starostna struktura prebivalstva tako, da se povečuje delež starejših. 

Stopnja rodnosti ostaja že nekaj let na 1,6, pričakovana življenjska doba in povprečno trajanje življenja 

se podaljšujeta. Zadnje projekcije prebivalstva EUROPOP2019 kažejo, da se bo število prebivalcev 

Slovenije po letu 2025 začelo zniževati.2 Od leta 2025 do leta 2050 naj bi se število prebivalcev zniževalo 

v povprečju za 0,13 % letno.  

Projekcije prebivalstva (EUROPOP 2019) kažejo, da se bo do leta 2030 v Sloveniji število starih 65 let 

ali več povečalo za približno 95.000 oseb oz. za 23 %, znotraj te skupine pa bo večje povečanje med 

starimi 71–80 let, katerih število se bo zvišalo za 67.000 oseb oz. za 39 %. Po drugi strani se bo število 

posameznikov, starih od 15 do 64 let, znižalo za 41.300 oz. za 3 %, posledično se bo zmanjšala tudi 

številčnost razpoložljive delovne sile. Zaradi demografskih sprememb se bo v naslednjih 10 letih 

kazalnik starostne odvisnosti starega prebivalstva3 zvišal za skoraj 10 o.t. na 40 %.   

Demografske spremembe prinašajo številne posledice. Na trgu dela v zadnjih letih prihaja do staranja 

delovne sile in že kar izrazitega pomanjkanja ponudbe delovne sile v nekaterih segmentih trga. 

Delodajalci že več let poročajo o težavah pri novem zaposlovanju, ki že vplivajo tudi na poslovanje 

podjetij. Pogosto je tudi zaposlovanje tujcev. Dejansko je rast zaposlovanja v zadnjih letih v veliki meri 

izhajala iz zaposlovanja tujih državljanov, deloma pa tudi iz večjega vključevanja na trg dela oseb, ki 

prej niso iskale zaposlitve (UMAR 2020a). 

Pomanjkanje delovne sile je izrazito tudi na področju socialnega varstva. Kadrovski primanjkljaj je 

največji v poklicih nege in oskrbe, ki so slabo plačani in zelo zahtevni z vidika delovnih pogojev. Zaradi 

obojega zaposleni v negi tudi fluktuirajo v druge poklice in zaposlitve ali se zaposlujejo v tujini, kjer je 

plačilo višje. Predvsem na področju dolgotrajne oskrbe (domovi za starejše, pomoč na domu) 

pomanjkanje kadrov predstavlja ključni zaviralni dejavnik širitvi storitev, ki bi ustrezno odgovarjala na 

potrebe po tovrstnih storitvah v populaciji. 

Zaradi demografskih sprememb se bodo potrebe po socialnih in zdravstvenih storitvah še povečevale. 

Podaljševanje življenjske dobe namreč ne pomeni nujno tudi podaljševanja let zdravega življenja, 

ampak se s podaljševanjem življenjske dobe povečuje obseg zdravstvenih težav, značilnih za starejše, 

katere vplivajo na njihovo sposobnost samostojnega življenja. S starostjo se veča delež oseb, ki 

potrebujejo pomoč in podporo. Velik izziv predstavlja tudi naraščajoče število oseb z demenco in 

drugimi kognitivnimi motnjami. Demenca je hitro naraščajoč zdravstveni izziv in glavni razlog 

odvisnosti od pomoči drugega med starejšo populacijo. Staranje prebivalstva pomeni tudi povečevanje 

števila oseb z demenco, čemur so najbolj podvržene hitro starajoče se države, med njimi tudi Slovenija.  

 
2 Od 2025 do leta 2050 naj bi se število prebivalcev Slovenije znižalo za okoli 70.000 oseb. Projekcije temeljijo na 
predpostavki, da bo v tem obdobju selitveni prirast v povprečju znašal 5.700 oseb letno. Pričakuje se, da se do 
leta 2050 število živorojenih ne bo bistveno spreminjalo, trend zniževanja števila žensk v rodni dobi pa se bo 
nadaljeval. Dostopno na /28.8.2020/:  
https://ec.europa.eu/eurostat/web/population-demography-migration-projections/data/database. 
3 Je razmerje med številom starejših (65 let ali več) in številom delovno sposobnih prebivalcev (20-64), 
pomnoženo s 100. Koeficient pove, koliko starejših je odvisnih od 100 delovno sposobnih prebivalcev. 

https://ec.europa.eu/eurostat/web/population-demography-migration-projections/data/database
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Hkrati podatki kažejo, da je tveganje revščine med starejšimi (starimi 65 let in več) od vseh starostnih 

skupin najvišje in se v zadnjih letih (kljub zniževanju splošnega tveganja revščine v populaciji) še 

povečuje; leta 2019 je tako tveganje revščine starejših znašalo 18,6 %, med starejšimi ženskami pa kar 

23 % (SURS 2020). Število nizkih pokojnin, ki izhajajo iz nizkih vplačanih prispevkov za socialno varnost 

(najnižja osnova), se bo verjetno še naprej povečevalo, kar bo tudi v prihodnje zviševalo tveganje 

revščine v starosti in ustvarjalo pritiske na socialne transferje. Skupno število posameznikov, ki 

plačujejo prispevke za socialno varnost od najnižje dopuščene osnove, je avgusta 2020 znašalo okoli 

126.000 oseb, v obdobju 2016-2019 se je njihovo število povišalo za 6.300.  

Naraščanje starejše populacije postavlja tako socialni kot zdravstveni sistem pred izziv povečanih 

potreb po storitvah dolgotrajne oskrbe in drugih starejšim prilagojenih storitev, ki jim omogočajo 

oziroma lajšajo vsakodnevno življenje in vključevanje v okolje. Epidemija je izjemno obremenila 

zdravstveni sistem in tudi sistem socialnega varstva, pri čemer so se pokazale vse sistemske slabosti in 

problematike, ki se kažejo že dlje časa (v sistemu socialnega varstva predvsem sistemska neurejenost 

dolgotrajne oskrbe, neustreznost prostorov nekaterih domov za starejše, kadrovska problematika, 

ipd.). Na drugi strani lahko ugotovimo, da je učinkovit odziv na epidemijo zahteval boljše povezovanje 

zdravstvenega in socialnega sistema, predvsem na področju skrbi za starejše, kar predstavlja potencial 

tudi za sodelovanje v prihodnje. Vsekakor je postalo še bolj jasno, da je nujno urediti sistem dolgotrajne 

oskrbe in zavarovanja za primer dolgotrajne oskrbe (sprejeti zakon), v prihodnjih letih pa pospešiti 

razvojne spremembe na področju dezinstitucionalizacije in razvoja skupnostnih storitev ter ustrezno 

preoblikovati oz. nadgraditi pogoje delovanja socialnovarstvenih institucij (zavodov).  
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3.2 Brezposelnost, prejemki brezposelnih oseb in vključenost v programe aktivne politike 

zaposlovanja  
 

3.2.1 Gibanje brezposelnosti  

 

Ugodne razmere na trgu dela so od leta 2014 naprej vplivale na zniževanje brezposelnosti, ki se je 

nadaljevalo vse do konca leta 2019. Število registrirano brezposelnih oseb je bilo še leta 2014 

povprečno mesečno 120.109, v letu 2016 se je znižalo na 103.152, v letu 2017 na povprečno mesečno 

88.648, v letu 2018 na 78.474 oseb, v letu 2019 pa je bilo povprečno mesečno 74.178 brezposelnih 

oseb (ZRSZ 2020). V letu 2020 se je brezposelnost povišala na povprečno 85.000 brezposelnih oseb 

mesečno, UMAR pa za leto 2021 napoveduje še nadaljnjo rast brezposelnosti na 90.200 brezposelnih 

oseb mesečno (UMAR 2020c: 8). Stopnja registrirane brezposelnosti, ki je bila leta 2014 13,1 %, je do 

leta 2018 upadla na 8,3, v letu 2019 pa na 7,7 % (ibid.). Po oceni UMAR je bila stopnja registrirane 

brezposelnosti v letu 2020 8,7 %, za leto 2021 pa napoveduje njen porast na 9,2 % (ibid.). Razlogi za 

pričakovanja nadaljnjega naraščanja brezposelnosti v letu 2021 so predvsem v postopnem prenehanju 

interventnih ukrepov zaradi konca epidemije Covid-19, zaradi česar se bo verjetno vsaj del zaposlenih, 

ki so na čakanju na delo, prelil med brezposelne. 

Tudi stopnja anketne brezposelnosti4 se po letu 2013 začela zniževati in v letu 2019 upadla na 4,8 %, 

kar je primerljivo z obdobjem pred ekonomsko krizo (leto 2008). V letu 2020 se je stopnja anketne 

brezposelnosti ponovno nekoliko povišala (na 5,1 % v tretjem četrtletju 2020). UMAR (ibid.) ocenjuje 

v letu 2021 še rahlo povišanje na 5,4 %, zatem pa naj bi stopnja anketne brezposelnosti ponovno 

upadla. 

Na Sliki 3.1 je prikazano gibanje registrirane in anketne brezposelnosti za leta od 2008 do 2020. Kot je 

razvidno s slike imata krivulji približno isto gibanje, je pa anketna brezposelnost v vseh letih občutno 

nižja od registrirane brezposelnosti. Preglednica 3.1 prikazuje stopnje anketne brezposelnosti za 

Slovenijo in povprečje držav EU ter stopnje anketne brezposelnosti po spolu (za Slovenijo) za leta 2008 

– 2020.  

V času ekonomske krize se je stopnja brezposelnosti moških povišala bolj kot stopnja brezposelnosti 

žensk, kar je bila posledica močne prizadetosti dejavnosti, ki so zaposlovale pretežno moško delovno 

silo (gradbeništvo, predelovalne dejavnosti). V zadnjih letih pa struktura okrevanja zaposlenosti v 

delovno intenzivnih panogah (ponovno gradbeništvo in predelovalne dejavnosti, tudi promet) vpliva 

na povečano zaposlovanje moških, tako da je brezposelnost žensk ponovno višja od brezposelnosti 

moških. Tudi v tretjem četrtletju 2020 je bila stopnja brezposelnosti moških nižja od stopnje 

brezposelnosti žensk (4,3 % in 6,0 %), na kar je (v letu 2020) verjetno vplivalo tudi dejstvo, da so mnoge 

storitvene dejavnosti (v katerih prevladujejo ženske) zaradi omejitvenih ukrepov zaprte, veliko 

zaposlitev za določen čas in drugih prekarnih zaposlitev pa se je prelilo v brezposelnost. Brezposelnost 

se je namreč moškim od leta 2019 do tretjega četrtletja 2020 povišala za 0,3 o.t., ženskam pa v istem 

obdobju za 1 o.t. (Preglednica 3.1) 

 
4 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 2008–2020 v Sloveniji (letna 
povprečja, razen za 2020) 

 
Vir: ZRSZ 2021, SURS SI-STAT 2021 
* Leto 2020: podatki za anketno brezposelnost se nanašajo na 3. četrtletje 2020, podatki za registrirano brezposelnost pa 
zajemajo obdobje januar-november 2020. 

 

Preglednica 3.1: Stopnje brezposelnosti v populaciji za Slovenijo in povprečje EU-28 ter stopnje 

brezposelnosti po spolu za Slovenijo, obdobje 2008-2020, podatki ankete o delovni sili 

 
V % 

Stopnja brezposelnosti v populaciji Stopnja 
brezposelnosti 
moških 

Stopnja 
brezposelnosti žensk 

Leto EU 28 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 7,6 6,6 5,8 7,5 

2018 6,8 5,1 4,6 5,7 

2019 6,3 4,5 4,0 5,0 

2020* n.p. 5,1 4,3 6,0 

*podatek za 3. četrtletje 

Vir: Eurostat data base, dostopno na: http://ec.europa.eu/eurostat/web/income-and-living-conditions 
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Z nekaj časovnega zamika za upadanjem celotne anketne brezposelnosti se je po letu 2016 začela 

postopoma zmanjševati tudi stopnja dolgotrajne (anketne) brezposelnosti (brezposelnosti eno leto ali 

več). Ta je bila sicer najvišja v letih 2013 in 2014 (5,6 % oz. 5,5 %), v letu 2019 pa je že upadla na 2,1 % 

(Preglednica 3.2). Stopnja zelo dolge brezposelnosti (dve leti ali več), ki je bila najvišja leta 2014 (3,4 %) 

je do leta 2019 že upadla na 1 %. 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. Počasnejši upad dolgotrajne in zelo dolgotrajne brezposelnosti od 

celotne brezposelnosti kaže, 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 tako hitro ali jih ne znajo/zmorejo izkoristiti. Po 

opaznem upadu dolgotrajne brezposelnosti v letih 2017 – 2019 in verjetno tudi v letu 2020 (zaradi 

številčnejših novih prilivov v brezposelnost, lahko v prihodnjem letu ali dveh verjetno spet pričakujemo 

njeno naraščanje. 

Preglednica 3.2: Dolgotrajna brezposelnost v Sloveniji (2009–2020), podatki Ankete o delovni sili, letni 

podatki 

V % 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Stopnja 
brezposelnosti 
v populaciji 

5,9 7,3 8,2 8,9 10,1 9,7 9,0 8,0 6,6 5,1 4,5 5,1 

Stopnja 
dolgotrajne 
brezposelnosti 
(nad 1 leto) 

1,9 3,4 4,0 4,6 5,6 5,5 5,1 4,5 3,3 2,3 2,1 n.p. 

Stopnja zelo 
dolgotrajne 
brezposelnosti 
(nad 2 leti) 

1,0 1,8 2,0 2,4 3,3 3,4 3,1 2,7 2,0 1,2 1,0 n.p. 

Delež 
dolgotrajno 
brezp. oseb 
med vsemi 
brezp. osebami 

32,7 47,1 48,5 51,5 55,7 57,1 57,2 55,6 50,8 45,3  46,1 n.p. 

Vir: SURS 2021a  

 

Brezposelnost v kriznih obdobjih pogosto najbolj prizadane mlade, prav tako pa se v obdobjih 

gospodarske rasti in velikega povpraševanja po delovni sili mladi hitro zaposlujejo. V obdobju zadnje 

ekonomske krize v Sloveniji je stopnja brezposelnosti v starostni kategoriji 15 – 24 let dosegla kar 21,6 

% (leto 2013), vendar je do leta 2018 že upadla na 8,9 %. Podobno tudi sedaj, ob dogajanju na trgu 

dela v letu 2020, ugotavlja Kajzer v analizi vpliva epidemije na trg dela: vpliv epidemije na zaposlenost 

se kaže tudi v zmanjšanju delovne aktivnosti, ki je bilo največje med mladimi (15-24 let), saj so med 

mladimi v Sloveniji najbolj razširjene začasne zaposlitve, vključno s študentskim delom (obseg tega je 

bil v drugem četrtletju 2020 za polovico manjši kot v enakem obdobju leta 2019) (Kajzer 2020: 7).  

Sicer so bili v večini držav EU v prvem valu epidemije najbolj prizadeti manj izobraženi, Slovenija pa je 

zabeležila največje zmanjšanje stopnje delovne aktivnosti nizko izobraženih med državami EU. Znižanje 
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je bilo pri ženskah večje kot pri moških, kar je predvsem povezano z večjo prizadetostjo sektorjev, ki 

imajo v strukturi zaposlenih velik del nizko izobraženih (npr. trgovina, promet, gostinstvo, turizem, 

osebne storitve). Prav tako nizko izobraženi manj pogosto lahko opravljajo delo od doma (na daljavo) 

od bolje izobraženih (ibid.: 8-9).  

Decembra 2020 je bilo po podatkih ZRSZ (2021) med vsemi registrirano brezposelnimi osebami: 

- 21,0 % (oz. 18.336 oseb) mladih, starih 15 do 29 let. 51,1 % registrirano brezposelnih mladih je 

žensk. 28,5 % registrirano brezposelnih mladih je brezposelnih že eno leto ali več. 

- 35,4 % (oz. 30.889 oseb) starejših od 50 let. Med njimi je več moških (53,9 %), 27,1 % jih je 

starih 60 let ali več, večina jih je dolgotrajno brezposelnih (58,1 %); kar 25,7 % registrirano brezposelnih 

starejših od 50 let je (delnih) invalidov. 

- 31,2 %  (27.253 oseb) nižje izobraženih oseb (osnovna šola ali manj). Med nižje izobraženimi je 

več moških (55,7 %), 22,2 % jih je starih 15-29 let in 36,1 % jih je starih 50 in več let. 50,1 % jih je 

dolgotrajno brezposelnih. Med nižje izobraženimi registrirano brezposelnimi osebami je 16,6 % 

(delnih) invalidov. 

- 45,1 % (39.404 oseb) dolgotrajno brezposelnih (eno leto ali več). Med njimi je 33,2  % oseb 

starih 55 in več let; 34,7 % dolgotrajno brezposelnih ima le osnovno šolo ali manj. 61,4 % dolgotrajno 

brezposelnih je brezposelnih že več kot dve leti.  24,3 % dolgotrajno brezposelnih oseb je (delnih) 

invalidov. 
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3.2.2 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.5 Čas prejemanja DN je odvisen od 

zavarovalne dobe.6 Višina DN znaša prve tri mesece prejemanja 80 %, v naslednjih devetih mesecih 60 

%, po izteku enega leta pa 50 % povprečne plače, ki jo je oseba prejela v obdobju 8 mesecev (mlajši od 

30 let v obdobju 5 mesecev) pred nastankom brezposelnosti. Izplačano DN ne more biti nižje od 530,19 

evrov in ne višje od 892,50 evrov bruto (ZRSZ 2020). 

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 (v nadaljevanju CSD) zaprosijo za denarno socialno pomoč (v nadaljevanju DSP). 

Možna je tudi situacija, da registrirano brezposelna oseba prejema DN, hkrati pa gospodinjstvo 

(družina) te osebe uveljavlja oz. prejema tudi DSP. Po opaznem zvišanju cenzusa za pridobitev DSP v 

letu 2018 (za samsko osebo na 385,05 evra v juniju 2018 in na 392,75 evra v avgustu 2018)7, se ta 

situacija (hkratnega prejemanja DP in DSP) spet pojavlja, čeprav ni zelo pogosta. Od avgusta 2019 dalje 

DSP za samsko osebo znaša 402,18 evrov.  

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

DSP med vsemi registrirano brezposelnimi osebami za leta od 2008 do 2020. Kot zapisano zgoraj, se 

oba prejemka ne izključujeta in je v določenih primerih možno, da brezposelna oseba hkrati prejema 

DN in DSP, čeprav takih primerov ni zelo veliko.  

Delež prejemnikov DN med registrirano brezposelnimi osebami je relativno nizek in je nizek tudi v 

mednarodni primerjavi (kar na več mestih poudarja tudi UMAR v Poročilu o razvoju 2019 in je posledica 

zakonske ureditve prejemanja DN v Sloveniji). Še posebej nizek je bil v letih 2014 – 2016 (z dnom v letu 

2015), kar je verjetno predvsem posledica višjega števila dolgotrajno brezposelnih oseb v tem obdobju 

(ki jim je pravica do DN že potekla). V letih 2017 in 2018 se je delež prejemnikov DN med brezposelnimi 

osebami nekoliko povišal, v letu 2019 pa ponovno upadel. Tako je leta 2018 DN povprečno mesečno 

prejemalo 25,5 % registrirano brezposelnih oseb, leta 2019 pa 23,4 % brezposelnih oseb (Preglednica 

3.3). V letu 2020 je bil delež prejemnikov DN med registrirano brezposelnimi ponovno višji – 30,5 %, 

kar kaže na precejšen nov pritok med registrirano brezposelne iz prej zaposlenih, ki so ob 

brezposelnosti upravičeni do DN. 

 
5 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). 
6 Mlajši od 30 let, ki so bili pred nastankom brezposelnosti zavarovani najmanj 6 mesecev v zadnjih 24 mesecih, 
DN prejemajo 2 meseca. Če je bila oseba zavarovana od 9 mesecev do 5 let, prejema DN 3 mesece. Če je bila 
oseba zavarovana od 5 do 15 let, prejema DN 6 mesecev; če je bila zavarovana od 15 do 25 let prejema DN 9 
mesecev. Za zavarovalno dobo nad 25 let je čas prejemanja DN 12 mesecev. Starejši od 50 let, ki so bili zavarovani 
nad 25 let, lahko prejemajo DN 19 mesecev. Starejši od 55 let, ki so bili zavarovani nad 25 let, lahko prejemajo 
DN 25 mesecev.  
7 Več o pogojih za uveljavljanje oz. dodelitev DSP in njeni višini v razdelku 5.1 tega poročila. 
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Delež prejemnikov DSP med registrirano brezposelnimi osebami je po uveljavitvi nove socialne 

zakonodaje v januarju 2012 upadel (kot posledica zaostrenih pogojev nove socialne zakonodaje8), z 

letom 2014 pa se je znova začel povečevati (spremembe socialne zakonodaje sprejete konec leta 2013 

so nekoliko omehčale pogoje za prejemanje DSP) in se še naprej povečuje. K temu je prispevala najprej 

še nadaljnja omilitev pogojev za prejemanje DSP (konec leta 2016 sprejeta novela ZSVarPre, ki je med 

drugim ukinila zaznambo na nepremičnine in vračilo prejete DSP in VD) v primeru, ko ima posameznik 

ali družina v lasti stanovanje ali stanovanjsko hišo v vrednosti do 120.000 evrov), kasneje pa še višji 

dvig cenzusa za prejemanje DSP. Tako delež prejemnikov DSP med registrirano brezposelnimi osebami 

po letu 2013 narašča: v letu 2015 je DSP v povprečju mesečno prejemalo 35,4 % registrirano 

brezposelnih oseb, leta 2016 v povprečju mesečno 36,9 %, leta 2017 39,6 %, leta 2018 41,1 % in leta 

2019 povprečno mesečno 43,5 % registrirano brezposelnih oseb (Preglednica 3.3). V letu 2020 je delež 

prejemnikov DSP med registrirano brezposelnimi ponovno malo upadel (na 41,1 %), kar lahko 

pojasnimo z večjim deležem prejemnikov DN v tem letu (brezposelni, ki so izgubili zaposlitev). 

Preglednica 3.3: Povprečno mesečno število registrirano brezposelnih oseb, prejemnikov denarnega 

nadomestila za brezposelnost (DN) in prejemnikov denarne socialne pomoči (DSP) med registrirano 

brezposelnimi osebami (povprečno mesečno in v deležih med brezposelnimi) za leta 2008 – 2020  

Leto Število 
registrirano 
brezposelnih 
oseb 
(povprečno 
mesečno) 

Število 
prejemnikov DN 
(povprečno 
mesečno) 

Število 
brezposelnih 
prejemnikov 
DSP 
(povprečno 
mesečno) 

Delež 
prejemnikov DN 
med 
registrirano 
brezposelnimi 
(%) 

Delež 
prejemnikov 
DSP med 
registrirano 
brezposelnimi 
(%) 

2008 63.216 14.166 23.051 22,41 36,46 

2009 86.354 27.346 27.885 31,67 32,29 

2010 100.504 30.319 34.235 30,17 34,06 

2011 110.692 36.344 34.809 32,83 31,45 

2012 110.183 33.888 30.201 30,76 27,41 

2013 119.827 32.981 33.458 27,52 27,92 

2014 120.109 26.643 38.228 22,18 31,83 

2015 112.726 23.674 39.884 21,0 35,38 

2016  103.152 23.051 38.027 22,35 36,87 

2017 88.648 21.518 35.109 24,27 39,61 

2018  78.474 19.986 32.214 25,46 41,05 

2019  74.178 19.306 32.269 26,0 43,50 

2020 85.003 25.949 34.930 30,53 41,09 

Vir: za leta do 2019: ZRSZ 2020; za celotno leto 2020: posebej pridobljeni podatki ZRSZ (še neobjavljeni) 

  

 
8 Izraz 'nova socialna zakonodaja' se nanaša na Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS) in Zakon o 
socialnovarstvenih prejemkih (ZSVarPre). Oba sta bila sprejeta leta 2010, uporabljati pa sta se začela januarja 
2012. V oba zakona (oz. v uveljavljanje pravic po teh zakonih) sta posegla dva interventna zakona, in sicer Zakon 
o dodatnih interventnih ukrepih, ki se je začel uporabljati januarja 2012, in Zakon o uravnoteženju javnih financ 
(ZUJF), ki se je začel uporabljati konec maja 2012.  
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Med vsemi registrirano brezposelnimi osebami, jih je v letu 2018 prejemalo DN ali/in DSP povprečno 

mesečno 66,5 %, v letu 2019 povprečno mesečno 66,9 % in v letu 2020 povprečno mesečno 71,6 %.  

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

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

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

imajo različne statuse (po različnih zakonih), zaradi katerih jim pripada nadomestilo ZPIZ (nadomestilo 

za invalidnost kot pravica iz sistema pokojninskega in invalidskega zavarovanja) za manjšo 

delazmožnost (osebe, ki so še vsaj delno zmožne za delo, z različnimi omejitvami).9 V veliki večini gre 

pri registrirano brezposelnih prejemnikih nadomestila ZPIZ za delovne invalide II. in III. kategorije (leta 

2019 so ti predstavljali 98,7 % vseh registrirano brezposelnih prejemnikov nadomestila ZPIZ). V zadnjih 

petih letih se je delež prejemnikov nadomestila ZPIZ med registrirano brezposelnimi osebami gibal na 

dobrih 10 odstotkih: v letu 2015 jih je bilo 10,02 %, v letu 2016 10,21 %, v letu 2019 pa je bilo 

prejemnikov nadomestila ZPIZ med registrirano brezposelnimi osebami 10,8 % (posebej pridobljeni 

podatki ZRSZ). 

Ker so med upravičenci do nadomestila ZPIZ lahko tudi upravičenci do DN in upravičenci 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 2018 prejemalo denarni prejemek 

(DN in/ali DSP in/ali nadomestilo ZPIZ) okoli 75 % registrirano brezposelnih oseb, v letu 2019 okoli 77 

% registrirano brezposelnih oseb in v letu 2020 okoli 82 % registrirano brezposelnih oseb.  

 

3.2.3 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 se že nekaj let izvajajo le štirje tipi (skupine) 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 (2015: 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 

3.4 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. Za padec vključitev v letih 2015 – 2016 

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. V drugi polovici leta 2016 se je sicer črpanje evropskih sredstev iz finančne perspektive 2014 – 

2020 že začelo, tako da se je v letu 2017 ponovno povečala višina sredstev za programe APZ in število 

vključenih v programe. Tako v letu 2017 kot v letu 2018 se je fokus dela ZRSZ in programov APZ usmeril 

predvsem na dolgotrajno brezposelne, ki kljub relativno ugodnim razmeram na trgu dela potrebujejo 

več pomoči za zaposlitev. Tudi v letu 2019 (ZRSZ 2019a: 24) je bila posebna pozornost namenjena 

 
9 Nadomestilo ZPIZ lahko prejemajo naslednje kategorije registrirano brezposelnih oseb: vojaški invalidi, delovni 
invalidi II. in III. kategorije, kategorizirani mladostniki, invalidne osebe po ZUZIO, invalidne osebe po ZZRZI, ter 
invalidi z ugotovljeno telesno okvaro. Med registrirano brezposelnimi osebami so sicer predvsem delovni invalidi 
II. in III. kategorije, ki prejemajo nadomestilo ZPIZ (leta 2019 je bilo med registrirano brezposelnimi prejemniki 
nadomestila ZPIZ kar 98,7 % delovnih invalidov II. in III. kategorije). 
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vključevanju dolgotrajno brezposelnih oseb, (dolgotrajno brezposelnih) mladih, starejših in nizko 

izobraženih. Ranljive skupine, ki predstavljajo že dve tretjini vseh brezposelnih, zaradi večjih težav pri 

(re)integraciji na trg dela tudi težje vstopajo v programe APZ in je za njihovo zaposlitev obenem težje 

motivirati delodajalce, kar bo zahtevalo nadaljnje še bolj intenzivno delo tako svetovalcev kot tudi 

pisarn za delodajalce. V letu 2020 je bilo v programe APZ vključeno nekoliko manj brezposelnih, 

predvsem zato, ker so omejitveni ukrepi ob epidemiji Covid-19 preprečevali tudi izvedbo vseh 

skupinskih oblik APZ.  

Kot je razvidno iz Preglednice 3.4 je bilo v vseh letih od 2017 dalje največ brezposelnih vključenih v 

programe znotraj ukrepa usposabljanja in izobraževanja, in sicer velika večina v programe 

neformalnega izobraževanja in le manjše število v programe formalnega izobraževanja. V letu 2019 je 

bilo v APZ sicer vključenih 5.669 manj oseb kot v letu 2018; posledično se je znižalo število vključenih 

v vseh programih, najbolj izrazito pa se je znižalo število vključenih v programe znotraj ukrepa kreiranja 

novih delovnih mest ter ukrepa spodbujanja samozaposlovanja. V letu 2020 je bilo manj brezposelnih 

kot v predhodnem letu vključenih v vse tipe programov APZ, razen v ukrep kreiranje novih delovnih 

mest, v katerega je bilo v letu 2020 vključenih celo nekaj več oseb kot v letu pred tem. 

Preglednica 3.4: Število vključenih v ukrepe aktivne politike zaposlovanja (APZ)10 

Leto 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Vsi vključeni v ukrepe APZ11 40.711 36.904 22.960 20.304 25.038 31.176 27.624 20.946 

Vključeni v ukrep 
usposabljanje in 
izobraževanje 

18.777 25.433 16.020 6.930 13.440 
 

14.189 13.506 9.865 

Vključeni v ukrep spodbude 
za zaposlovanje 

4.989 3.777 203 6.199 5.614 10.816 10.364 7.557 

Vključeni v ukrep kreiranje 
novih delovnih mest 

5.847 7.329 6.737 6.932 5.579 5.448 3.441 3.524 

Vključeni v ukrep 
spodbujanje 
samozaposlovanja 

11.098 365  
/ 

243 405 723 313 / 

Sredstva za APZ (v mio 
evrov) 

90,1 99,3 56,1 64,6 71,3 56,1 58,0 51,4 

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

 
59,1 

 
46,9 

 
18,4 

 
27,3 

 
34,5 

 
22,3 

 
34,9 

 
30,8 

Vir: ZRSZ 2020; dodatno pridobljeni podatki ZRSZ za leto 2020 

 

Od leta 2017 so se poleg programov APZ izvajali tudi programi socialne aktivacije.12 Gre za novo vrsto 

programov, namenjenih brezposelnim in drugim prejemnikom DSP, ki imajo zaradi različnih socialnih 

problematik in ovir zmanjšano zaposljivost. Namen programov socialne aktivacije je razvoj kompetenc 

in izboljšanje zaposljivosti hkrati pa tudi urejanje socialnih problematik uporabnikov programov in 

 
10 Vključno z osebami vključenimi v programe APZ, ki se izvajajo v okviru Jamstva za mlade in jih izvaja ZRSZ.  
11 V število so zajete vse vključitve v programe APZ, tudi Povračila dela plače in v okviru ukrepa Spodbujanje 
samozaposlovanja, preveritev poslovne ideje. 
12 Njihovo izvajanja je (so)financirano s sredstvi Evropskega socialnega sklada v okviru Operativnega programa za 
izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020. 
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njihovo opolnomočenje ter socialna integracija. Programi socialne aktivacije (in celoten podporni 

sistem socialne aktivacije, vključno s koordinatorji socialne aktivacije) so bili razviti pilotno in se izvajajo 

s sredstvi evropskega socialnega sklada (operacijo pa vodi projektna enota na MDDSZ). V letih 2017 – 

2019 so se pilotno izvajale tri vrste programov socialne aktivacije: dolgi (11 mesecev), kratki (3 mesece) 

in vmesni (6 mesecev), katerih izvajalci (izvajalske organizacije) so bili izbrani na štirih javnih razpisih 

MDDSZ.13 Vstopna točka za dolge programe socialne aktivacije je bil ZRSZ oz. uradi za delo, vstopna 

točka za kratke in vmesne programe pa so centri za socialno delo. Uradi za delo so v dolge programe 

socialne aktivacije napotovali dolgotrajno brezposelne osebe, prejemnice DSP, z različnimi 

problematikami, ki ovirajo zaposljivost, in stare do 49 let.14 Dolgi programi se izvajajo v dveh ciklih, in 

sicer je v prvem ciklu 16 izvajalskih organizacij izvajalo 25 dolgih programov v različnih krajih po vsej 

Sloveniji, v drugem ciklu pa je 15 izvajalskih organizacij izvajalo 21 dolgih programov. Kratke programe 

je skupaj izvajalo 7 izvajalskih organizacij, ki so v dveh letih v celoti izvedle 29 delavnic. Vmesne 

programe je v obdobju od začetka 2018 do jeseni 2019 izvajalo 12 izvajalskih organizacij, ki so v dveh 

ciklih izvedle po 13 programov (skupaj 26 programov). Vsi tipi programov so se izvajali po celotni 

Sloveniji. V obdobju od jeseni 2017 do jeseni 2019 je bilo v socialno aktivacijo vključenih 1921 oseb 

(osebe, ki so podpisale pogodbo o vključitvi v kateri koli program socialne aktivacije). Osip iz programov 

je bil velik (udeležba je temeljila na pozitivni motivaciji, brez sankcij za prenehanje udeležbe) - 

programe je dejansko zaključilo 677 oseb, od tega jih je 549 programe zaključilo s pozitivnim izhodom, 

kot ga je definiralo MDDSZ (vključenost v aktivno iskanje zaposlitve, izobraževanje ali usposabljanje, 

pridobivanje kvalifikacij, zaposlitev ali samozaposlitev) (Trbanc idr. 2019: 21). 

 

 

 

 

  

 
13 Od jeseni 2019 dalje pa se izvajajo le 6 mesečno programi socialne aktivacije za različne ciljne skupine 
(izvajalske organizacije izbrane na petem javnem razpisu MDDSZ). 
14 Ciljna skupina za vključitev v dolge programe socialne aktivacije je bila določena s strani MDDSZ in opredeljena 
kot brezposelne osebe mlajše od 49 let, ki so v zadnjih 24 mesecih najmanj 12 krat prejele DSP. 
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3.3 Porazdelitev dohodka 
 

Izboljšanje gospodarskih razmer in situacije na trgu dela (rast zaposlenosti) od leta 2014 naprej vpliva 

na povečanje povprečnega razpoložljivega dohodka gospodinjstev15, z izjemo leta 2016, ko je njegova 

višina nekoliko upadla. V letu 2019 je povprečni letni (neto) razpoložljivi dohodek na gospodinjstvo 

znašal 24.725 evrov in je bil za 1.686 evro višji kot v letu 2018. Višina povprečnega letnega 

razpoložljivega dohodka gospodinjstev je tako v letu 2019 za 3.613 evrov presegla višino 

razpoložljivega dohodka iz leta 2008, torej iz predkriznega obdobja (glej Sliko 3.2). (SURS Si-STAT 2020). 

Slika 3.2: Povprečni letni (neto) razpoložljivi dohodek na gospodinjstvo v evrih 

 
Vir: SURS SI-STAT 2020 

 

Povprečni letni razpoložljivi dohodek na člana gospodinjstva se je v letu 2019 glede na prejšnje leto 

zvišal za 760 evrov (iz 9.333 evrov na 10.093 evrov) (SURS Si-STAT 2020). V primerjavi z letom 2008 se 

je razpoložljivi dohodek na člana gospodinjstva zvišal za 2.561 evrov (SURS Si-STAT 2020). 

 

 

  

 
15 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 
2018a). Gre torej za realni dohodek, s katerim gospodinjstvo razpolaga. 
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Slika 3.3: Povprečni letni razpoložljivi dohodek na člana gospodinjstva v evrih 

 
Vir: SURS SI-STAT 2020 

Povprečni letni razpoložljiv dohodek na člana gospodinjstva je bil tudi v letu 2019, tako kot vsa leta 

pred tem, višji v zahodni kohezijski regiji – razlika med zahodno in vzhodno kohezijsko regijo je v letu 

2019 znašala 938 evrov. V odboju zadnjih petih let (2015-2019) se je razlika med vzhodno in zahodno 

kohezijsko regijo gibala v razponu 870 – 996 evrov, kar je nižje kot leta 2008, ko je ta razlika znašala 

1.241 evrov.  

Preglednica 3.5: Povprečni letni razpoložljivi dohodek na člana gospodinjstva v evrih – Slovenija in 

kohezijski regiji 
 

Povprečni letni razpoložljivi dohodek na člana gospodinjstva v evrih – 
Slovenija in kohezijski regiji 

2008 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

SLOVENIJA 7.532 8.519 8.746 8.732 8.990 9.333 10.093 

Vzhodna Slovenija 6.953 8.098 8.355 8.325 8.551 8.873 9.655 

Zahodna Slovenija 8.194 8.997 9.225 9.236 9.531 9.869 10.593 

Vir: SURS SI-STAT 2020 

Glede na leto 2018 se je razpoložljiv dohodek na člana gospodinjstva v letu 2019 v vseh 12 statističnih 

regijah zvišal (razpon od 376 evrov v obalno-kraški regiji do 1.022 evrov v primorsko-notranjski regiji. 

Najvišji povprečni letni razpoložljivi dohodek na člana gospodinjstva sicer beležijo v osrednjeslovenski 

(10.952 evrov), gorenjski (10.202 evrov) in obalno-kraški regiji (10.194 evrov), najnižjega pa v posavski 

(9.530 evrov) in savinjski (9.526 evrov) regiji (SURS 2020). 

Največja deleža v skupnem razpoložljivem dohodku gospodinjstev so tudi v letu 2019 predstavljali 

dohodki iz zaposlitve (58,8 %) in pokojnine (21,2 %), sledili dohodki iz samozaposlitve (8,4 %). 

Najmanjše deleže v skupnem razpoložljivem dohodku gospodinjstev so predstavljale štipendije (0,5 %), 

nadomestila za brezposelnost (0,6 %) in družinski prejemki (2,3 %) (SURS SI STAT 2020). 

Pregled 5-letnega obdobja (2015-2019) pokaže, da deleži različnih vrst dohodka v skupnem 

razpoložljivem dohodku gospodinjstev ostajajo bolj ali manj enaki (razlike se v večini primerov gibljejo 

okoli 1 %). Tako je npr. v letu 2019 delež dohodka iz zaposlitve znašal 1,7 % manj kot v letu 2018, delež 

dohodka iz pokojnin z dodatki pa 1,0 % manj (SURS SI-STAT 2020).  
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Kot navaja UMAR (2020a: 48) je mediana ekvivalentnega dohodka gospodinjstev po padcu v 

ekonomski in finančni krizi naraščala od leta 2014 in se je leta 2018 po realnih vrednostih že približala 

najvišji ravni iz leta 2009. To kaže na izboljševanje materialnega položaja, zaostanek za EU pa se je 

zadnjih desetih letih povečal pri starejših od 65 let in pri terciarno izobraženih.  

Plačna neenakost se že dlje časa zmanjšuje, Slovenija pa sodi med države z bolj enakomerno 

porazdelitvijo plač. Na zmanjševanje plačne neenakosti je po letu 2010 vplivala predvsem višja rast 

povprečne plače nizko izobraženih v primerjavi z drugimi izobrazbenimi skupinami. K temu je na eni 

strani prispevala rast minimalne plače, ki je bila v tem obdobju precej višja od rasti povprečne plače, 

deloma pa tudi spremembe v demografsko-zaposlitveni strukturi zaposlenih, ki so povezane zlasti s 

staranjem prebivalstva in daljšim ostajanjem v delovni aktivnosti. K realnemu znižanju povprečne plače 

visoko izobraženih pa je prispevalo tudi znižanje plač v javnem sektorju v letu 2012. V obdobju 2009–

2018 sta se minimalna plača in mediana plače povečali bolj kot povprečna plača. Kljub hitrejšemu 

naraščanju plač nizko izobraženih v primerjavi z visoko in srednje izobraženimi je bila stopnja tveganja 

revščine delovno aktivnih leta 2018 višja kot pred desetimi leti. Na to je po oceni UMAR-ja med drugim 

vplivalo povečanje deleža samozaposlenih in zaposlenih s krajšim delovnim časom (UMAR 2020a: 58). 

Od začetka leta 2017 naprej je minimalna bruto plača v Sloveniji znašala 804,96 evrov mesečno 

(Preglednica 3.7), minimalna neto plača pa 613,66 evrov mesečno (višina slednje je od predhodnega 

leta narasla za dobrih 9 evrov) - medtem, ko je prag tveganja revščine v letu 2017 za enočlansko 

gospodinjstvo znašal 636 evrov. Od začetka leta 2018 višina minimalne bruto plače znaša 842,79 evrov, 

višina minimalne neto plače pa 638,42 evrov. Dvig minimalne plače v letu 2018 je bil 4,7 odstoten, 

višina mesečne minimalne neto plače je tako narasla za slabih 25 evrov. Konec leta 2018 je bil sprejet 

Zakon o spremembah Zakona o minimalni plači16, po katerem je minimalna plača zvišana tako v letu 

2019 kot bo v letu 2020, in sicer minimalna bruto plača je od 01.01.2019 do 31.12.2019 znašala 886,63 

evrov, od 01.01.2020 do 31.12.2020 pa je znašala 940,58 evrov. Prag tveganja revščine je v letu 2019 

za enočlansko gospodinjstvo znašal 703 evre.  

Povprečna bruto plača v letu 2019 je znašala 1.753,84 evrov (njena višina se je v primerjavi s 

predhodnim letom dvignila za 72,29 evrov), povprečna neto plača pa 1.133,50 evrov. Za Slovenijo je 

(še vedno) značilna velika koncentracija plač med minimalno in povprečno plačo (približno 2/3 vseh 

zaposlenih prejema plačo v višini do povprečne plače). 

  

 
16 Uradni list RS št. 83/2018, z dne 24.12.2018. 
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Preglednica 3.6: Izbrani kazalniki plač in plačne neenakosti v Sloveniji 

 2008 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Višina 
povprečnega 

letnega (neto) 
razpoložljivega 

dohodka na 
gospodinjstvo v 

evrih 

21.112 21.038 21.286 21.778 21.555 22.256 23.039 24.725 

Višina povprečne 
bruto plače 

(v EUR) 
1.391,43 1.523,18 1.540,25 1.555,89 1.584,66 1.626,95 1.681,55 1.753,84 

Višina minimalne 
bruto plače 

(v EUR) 
566,53 783,66 789,15 790,73 790,73 804,96 842,79 886,63 

Število 
prejemnikov 

minimalne plače 
 48.351 45.704 38.009 31.332 33.789 - - 

Razmerje med 
minimalno bruto 

plačo in 
povprečno bruto 

plačo (v %) 

43,5 51,4 51,2 50,8 50,7 51,7 50,1 50,5 

Vir: SURS SI-STAT 2019; Eurostat 2019 

 

V letu 2019 je povprečno število prejemnikov pokojnin ter uživalcev 20 % predčasne ali starostne 

pokojnine znašalo 620.459 oseb, kar je 3.160 oseb več kot v letu 2018. Od tega je starostno pokojnino 

prejemalo 451.499 oseb, invalidsko 78.131 oseb, družinsko ali vdovsko pokojnino pa 87.671 oseb.   

Povprečna starostna neto pokojnina (brez sorazmernih delov pokojnin in delnih pokojnin) je v letu 

2019 znašala 740,17 evrov, kar je 22,38 evrov več kot v letu 2018. Povprečna invalidska neto pokojnina 

je znašala 559,67 evrov, povprečna družinska oz. vdovska neto pokojnina pa 476,73 evrov (Preglednica 

3.8).  

Preglednica 3.7: Povprečna neto pokojnina brez sorazmernih delov pokojnin in delnih pokojnin 

(Slovenija) 

 2017 2018 2019 

Starostna neto pokojnina 695,00 717,79 740,17 

Invalidska neto pokojnina 526,40 544,23 559,67 

Družinska oz. vdovska neto pokojnina 442,69 459,28 476,73 

Vir: ZPIZ, Statistični pregled za leta 2016, 2017, 2018 in 2019 

Kot je razvidno iz Preglednice 3.8, je več kot 70 % prejemnikov starostnih pokojnin decembra 2019 

prejelo pokojnino v višini 500,01 – 1.000 evrov. Natančneje, večina prejemnikov (93.933 oseb oz. 24,6 

%) je prejela pokojnino v višini 500,01 – 600 evrov, sledijo tisti, ki so prejeli pokojnino v višini 600,01 – 

700 evri (62.412 oseb oz. 16,3 %) ter v višini 700,01 – 800 evri (49.983 oseb oz. 13,1 %). Nihče ni 

prejemal manj kot 200 evrov starostne pokojnine, najnižji znesek pokojnine (200,01 – 300 evrov) pa je 

prejemalo 8.810 oz. 2,3 % prejemnikov (4.535 žensk in 4.275 moških). Na splošno so moški prejemali 
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višje zneske pokojnin kot ženske – pokojnino v višini do 500 evrov je prejelo 11,2 % moških in 15,8 % 

žensk, pokojnino nad 1.000 evri pa 20,3 % moških in komaj 12,5 % žensk (ZPIZ 2020 : 10).  

Preglednica 3.8: Razporeditev starostnih pokojnin, 2019 (brez uživalcev sorazmernih delov pokojnin in 

delnih pokojnin) 

Intervali zneskov 
pokojnin v EUR 

Starostne pokojnine 

Ženske Moški Skupaj 

Št. % Št. % Št. % 

Do 200,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

200,01 – 300,00 4.535 2,2 4.275 2,4 8.810 2,3 

300,01 – 400,00 8.296 4,1 5.815 3,3 14.111 3,7 

400,01 – 500,00 19.404 9,5 9.800 5,5 29.204 7,6 
200,01 – 500,00 32.235 15,8 19.890 11,2 52.125 13,6 

500,01 – 600,00 60.470 29,6 33.463 18,8 93.933 24,6 

600,01 – 700,00 32.092 15,7 30.320 17,0 62.412 16,3 
700,01 – 800,00 23.623 11,6 26.360 14,8 49.983 13,1 

800,01 – 900,00 17.676 8,7 19.063 10,7 36.739 9,6 

900,0,1 – 1.000,00 12.685 6,2 12.967 7,3 25.652 6,7 

500,01 – 1.000,00 146.546 71,8 122.173 68,6 268.719 70,3 

1.000,01 – 1.100,00 7.730 3,8 8.766 4,9 16.496 4,3 

1.100,01 – 1.200,00 4.791 2,3 6.268 3,5 11.059 2,9 

1.200,01 – 1.300,00 3.095 1,5 4.575 2,6 7.670 2,0 

1.300,01 – 1.400,00 2.215 1,1 3.242 1,8 5.457 1,4 

1.400,01 – 1.500,00 1.486 0,7 2.411 1,4 3.897 1,0 

1.000,01 – 1.500,00 19.317 9,5 25.262 14,2 44.579 11,7 

1.500,01 – 1.600,00 1.146 0,6 1.857 1,0 3.003 0,8 

1.600,01 – 1.700,00 863 0,4 1.552 0,9 2.415 0,6 

1.700,01 – 1.800,00 769 0,4 1.554 0,9 2.323 0,6 

1.800,01 – 1.900,00 767 0,4 1.498 0,8 2.265 0,6 

1.900,01 – 2.000,00 1.141 0,6 2.426 1,4 3.567 0,9 

1.500,01 – 1.800,00 4686 2,3 8.887 5,0 13.573 3,6 

Od 2.000,01 1.349 0,7 1.919 1,1 3.268 0,9 

Skupaj 204.133 100,0 178.131 100,0 382.264 100,0 

Vir: ZPIZ (2020 : 10), lastni preračuni 

Upokojenci v zahodni kohezijski regiji v povprečju prejemajo višje povprečne bruto pokojnine kot 

upokojenci v vzhodni kohezijski regiji (793,55 evrov : 689,09 evrov). V letu 2019 so v povprečju najvišjo 

povprečno bruto starostno pokojnino mesečno prejemali upokojenci v osrednjeslovenski statistični 

regiji (837,18 evrov) in v obalno-kraški regiji (765,94 evrov), najnižjo pa v pomurski regiji (611,56 evrov) 

in posavski regiji (679,15 evrov). Najvišje povprečne mesečne bruto invalidske pokojnine so prejemali 

uživalci v obalno-kraški regiji (602,67 evrov), v obalno-kraški regiji (601,84 evrov) in v osrednjeslovenski 

regiji (598,53 evrov). Najnižje mesečne bruto invalidske pokojnine pa so prejemali uživalci v pomurski 

regiji (496,18 evrov) in v podravski regiji (535,70 evrov). Povprečne mesečne višine bruto družinske in 

vdovske pokojnine so bile v letu 2019 najvišje v osrednjeslovenski regiji (615,52 evrov) in v zasavski 

regiji (598,19 evrov), najnižje pa v pomurski regiji (389,68 evrov) in posavski regiji (446,88 evrov) (ZPIZ 

2020). 
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Preglednica 3.9: Višina starostnih pokojnin po regijah in koheziji, 2019 

 Starostne pokojnine Invalidske pokojnine Družinske in vdovske 
pokojnine 

Regija Povprečni 
znesek bruto 

pokojnine 

Indeks – 
povprečni 

znesek bruto 
pokojnine v 
prostorski 

enoti glede 
na Slovenijo 

Povprečni 
znesek bruto 

pokojnine 

Indeks – 
povprečni 

znesek bruto 
pokojnine v 
prostorski 

enoti glede 
na Slovenijo 

Povprečni 
znesek bruto 

pokojnine 

Indeks – 
povprečni 

znesek bruto 
pokojnine v 
prostorski 

enoti glede 
na Slovenijo 

Pomurska 611,56 82,6 496,18 87,1 389,68 75,1 

Podravska 683,20 92,3 535,70 94,1 470,63 90,7 
Koroška 701,82 94,8 580,73 102,0 493,13 95,0 

Savinjska 717,72 97,0 557,81 98,0 513,06 98,9 

Zasavska 741,47 100,2 560,76 98,5 598,19 115,3 

Posavska 679,15 91,8 551,89 96,9 446,88 86,1 

Jugovzhodna 
Slovenija 

689,63 93,2 568,13 99,8 466,45 89,9 

Osrednjeslo
venska 

837,18 113,1 598,53 105,1 615,52 118,6 

Gorenjska 738,32 99,8 567,68 99,7 558,15 107,5 

Primorsko-
notranjska 

696,84 94,1 553,21 97,2 517,78 99,8 

Goriška 727,96 98,4 602,67 105,8 543,07 104,6 

Obalno-
kraška 

765,94 103,5 601,84 105,7 559,47 107,8 

SLOVENIJA 740,17 100,00 569,42 100,00 518,97 100,00 

Vir: ZPIZ 2020 

 

 

3.4 Dohodkovna neenakost 

Kot navaja UMAR (2020a: 128), Slovenija že vrsto let sodi med države z nizko dohodkovno neenakostjo. 

Na to bistveno vpliva sistem progresivne obdavčitve dohodnine, deloma pa tudi socialni transferji. 

Delež dohodkov 20 % dohodkovno najbogatejših gospodinjstev je bil v Sloveniji 3,4-krat višji od deleža 

dohodkov 20 % dohodkovno najrevnejših gospodinjstev, kar je v okviru cilja SRS. V evropskem 

povprečju je bila ta vrzel 5,2-kratna in se je po krizi nekoliko povišala, v Sloveniji pa znižala. Nadaljnja 

razdelitev dohodkovne distribucije2 v Sloveniji kaže, da znaša vrzel med petim in tretjim kvintilom, ki 

vključuje mediano, 1,79 (leto 2018) in je nekoliko nižja od vrzeli med tretjim in prvim kvintilom (1,89 v 

2018). Pri tem petina dohodkovno najrevnejših gospodinjstev razpolaga s približno desetino celotnega 

razpoložljivega dohodka, petina dohodkovno najbogatejših gospodinjstev pa razpolaga s tretjino 

celotnega razpoložljivega dohodka. V obdobju 2008–2018 so bile spremembe v porazdelitvi dohodka 

majhne. Razmerje kvintilnih razredov 80/20 v Sloveniji je bilo po zadnjem razpoložljivem podatku 

enako kot leta 2008 – največje povečanje je bilo zabeleženo v Luksemburgu, največje znižanje pa na 

Poljskem in Portugalskem. Pri dohodkovni porazdelitvi v Sloveniji je v obdobju 2009–2014 opazna 

malenkostna porast, na kar je bistveno vplival začetek gospodarske krize in sprejetje varčevalnih 

ukrepov. Z letom 2014 pa je neenakost ob hitri rasti gospodarske aktivnosti in postopnim ukinjanjem 
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varčevalnih ukrepov ponovno začela upadati. Podobno gibanje za Slovenijo kaže tudi standardna 

ekonomska mera dohodkovne neenakosti – Ginijev koeficient. Ta je leta 2018 znašal 0,234 in je bil 

enak kot leta 2008, po letu 2014, ko je bil najvišji, pa se zmanjšuje. 

Razmerje med ekvivalentnim razpoložljivim dohodkom 20 % oseb iz gospodinjstev z najvišjimi dohodki 

in 20 % oseb iz gospodinjstev z najnižjimi dohodki (razmerje kvintilnih razredov 80/20, ki predstavlja 

razmerje med vsoto ekvivalentnega razpoložljivega dohodka oseb v najvišjem in najnižjem kvintilnem 

razredu) v letu 2019 ostaja na enaki ravni, kot je bilo leta 2017 in 2018 - 3,4. Tako je doseglo enako 

vrednost kot v letu pred krizo (2008). V EU je leta 2019 to razmerje (80/20) znašalo 5,3 (glej Preglednico 

3.10).  

Dohodkovna neenakost merjena z Ginijevim količnikom17 se je v obdobju krize v Sloveniji bolj povečala 

kot v povprečju držav EU, vendar se je v letu 2015 pričela vrednost Ginijevega količnika zmanjševati. V 

letu 2017 je Ginijev količnik znašal 23,7 %, v letu 2018 pa je padel na 23,4 %, kar je enaka vrednost kot 

v obdobju pred krizo (23,4 % leta 2008). V letu 2019 se je spet nekoliko dvignil, na 23,9. V primerjavi z 

ostalimi državami EU je njegova vrednost relativno nizka (v povprečju 28 držav EU: 30,7 % v letu 2019) 

(Eurostat 2019). 

Preglednica 3.10: Neenakost porazdelitve dohodka – razmerje kvintilnih razredov (80/20) in Gini 

količnik 

 
Slovenija EU28 

2008 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2019 

Razmerje kvintilnih 
razredov (80/20) 

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

Gini količnik (v %) 23,4 25,0 24,5 24,4 23,7 23,4 23,9 30,7 

Vir: SURS SI-STAT 2020; Eurostat 2020 
 

 

 

3.5 Prag tveganja revščine 

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

vseh gospodinjstev (ob upoštevanju OECD prilagojene ekvivalenčne lestvice), se je leta 2019 v 

primerjavi z letom prej dvignil za 41 evrov. Mesečno je tako leta 2019 znašal 703 evre za enočlansko 

gospodinjstvo, 1.055 evrov za dvočlansko gospodinjstvo dveh odraslih oseb in 1.477 evrov za 

štiričlansko gospodinjstvo dveh odraslih oseb in dveh otrok mlajših od 14 let (glej Preglednico 3.11). 

Prag tveganja revščine je sicer odvisen od gibanja ekvivalentnega razpoložljivega dohodka vseh 

gospodinjstev in od strukture gospodinjstev. Leta 2019 je z dohodki pod pragom tveganja revščine v 

Sloveniji živelo 243.000 ljudi, kar je 25.000 oseb manj kot leta 2018.   

  

 
17 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. 
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Preglednica 3.11: Mesečni prag tveganja revščine v Sloveniji in število oseb, ki živijo v gospodinjstvih 

pod pragom tveganja revščine, za leta 2008-2019 

Mesečni prag tveganja revščine v 
Sloveniji v evrih 

2008 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Enočlansko gospodinjstvo 545 596 617 616 636 662 703 

Dvočlansko gospodinjstvo (2 odrasli 
osebi) 

818 893 925 925 954 993 1.055 

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

1.144 1.251 1.295 1.294 1.335 1.391 1.477 

Število oseb, ki živijo v 
gospodinjstvih z razpoložljivim 

ekvivalentnim neto dohodkom pod 
pragom tveganja revščine (60% 

mediane ekvivalentnega 
razpoložljivega neto dohodka vseh 

gospodinjstev) 

241.000 290.000 287.000 280.000 268.000 268.000 243.000 

Število oseb, ki živijo v 
gospodinjstvih z razpoložljivim 

ekvivalentnim neto dohodkom pod 
pragom tveganja revščine (70 % 

mediane ekvivalentnega 
razpoložljivega neto dohodka vseh 

gospodinjstev) 

366.000 434.000 426.000 432.000 421.000 417.000 395.000 

Vir: SURS SI-STAT 2020. 

 

Kot je razvidno iz Preglednice 3.11, je leta 2019 v gospodinjstvih z razpoložljivim dohodkom pod 70 % 

mediane ekvivalentnega razpoložljivega neto dohodka vseh gospodinjstev živelo 395.000 oseb. Poleg 

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

razpoložljivega neto dohodka gospodinjstev), je torej leta 2019 tik nad pragom tveganja revščine (med 

60 % in 70 % mediane ekvivalentnega razpoložljivega neto dohodka vseh gospodinjstev) živelo še 

152.000 oseb, kar je 3.000 oseb več kot v letu 2018 (kot je tik nad pragom tveganja revščine živelo 

149.000 oseb). V letu 2019 je v primerjavi z letom 2008 število takih oseb za 27.000 več. To nakazuje, 

da se že več let zapored 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 zdrsnila v 

tveganje revščine.  

 

 

3.6 Potrošnja gospodinjstev in stanovanjski stroški 

Dober vpogled v dinamiko vsakdanjega življenja, predvsem pa potrošnje v vsakdanjem življenju, nam 

omogoča primerjalni pregled izdatkov za življenjske potrebščine gospodinjstev v prvem in petem 

dohodkovnem kvintilu, torej gospodinjstev z najnižjimi in gospodinjstev z najvišjimi dohodki (Slika 3.5). 

Podatki so za leto 2018, saj so to zadnji razpoložljivi podatki. Medtem ko gospodinjstva iz prvega 

dohodkovnega kvintila, torej 20 % gospodinjstev z najnižjimi dohodki, največ - kar 22,14 % 
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razpoložljivih sredstev (2.106 evrov) porabijo za stanovanjske stroške (najemnine, stanovanjski 

stroški), ti stroški predstavljajo le 9,31 % razpoložljivih sredstev (3.300 evrov) za gospodinjstva iz petega 

dohodkovnega kvintila, kamor štejemo 20 % gospodinjstev z najvišjimi dohodki. Podobno visoka je 

razlika med deležem razpoložljivih sredstev, ki jih namenjajo za hrano, saj gospodinjstva z najnižjimi 

dohodki za hrano namenijo 20,24 %, najbogatejša pa pol manj, 10,61 %. To seveda ne pomeni, da revna 

gospodinjstva jedo bistveno več kot premožnejša, saj pretvorjeno v evrsko vrednost, revna 

gospodinjstva porabijo letno v povprečju 1.925 evrov za hrano in brezalkoholne pijače, medtem ko 

najbogatejša namenijo za to 3.760 evrov. V bogatejših gospodinjstvih veliko več (22,84 % razpoložljivih 

sredstev oz. 8.096 evrov) porabijo za stroške prevoza, kamor se uvršča nakup, raba in vzdrževanje vozil, 

kot to velja za revna gospodinjstva (10,29 % oz. 978 evrov). Velika razlika med revnimi in premožnimi 

gospodinjstvi se pojavlja pri drugih izdatkih, kot so izdatki za rekreacijo in kulturo (7,44 % : 8,95 % oz. 

707 : 3.174 evrov) ali za restavracije in hotele (3,46 % : 7,77 % oz. 329 : 2.755 evrov), kjer je predvsem 

iz evrskih vsot očitno, da lahko bogatejši potrošijo znatno večje vsote na storitvah oz. dobrinah, ki višajo 

kvaliteto življenja (npr. rekreacija in kultura) (SURS SI-STAT 2020).  

Slika 3.5: Povprečna porabljena sredstva gospodinjstev po namenu, gospodinjstva iz prvega 

dohodkovnega kvintila in iz petega dohodkovnega kvintila, struktura porabe, v %, Slovenija, 2018 

 
Vir: SURS, SI-STAT 2020 

 

Stopnja preobremenjenosti gospodinjstev s stanovanjskimi stroški je ob zmanjšanju razpoložljivega 

dohodka in pospešeni rasti stanovanjskih stroškov v obdobju 2008–2013 v Sloveniji naraščala hitreje 

kot v povprečju EU (UMAR 2018). V zadnjih letih pa se je zmanjšala in je tako v letu 2019 znašala 4,1 

%, kar je celo nekoliko manj kot v predkriznem obdobju (4,4 % leta 2008). Povprečje držav EU v letu 

2019 znaša 10,1 % ter je tako stopnja preobremenjenosti s stanovanjskimi stroški skoraj 2,5-krat višja 
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kot v Sloveniji. (Preglednica 3.12). UMAR (2019a: 34) dejstvo, da Slovenija sicer sodi med države z 

najmanjšo preobremenjenostjo s stanovnajskimi stroški v veliki meri pripisuje visokemu deležu 

lastniških stanovanj.  

Preglednica 3.12: Stopnja preobremenjenosti s stanovanjskimi stroški 

 2008 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Slovenija (%) 4,4 6,4 6,1 5,7 5,2 4,9 4,1 

EU (%) n.p. 11,5 11,3 11,1 10,4 10,3 10,1 

Vir: SURS SI-STAT 2020; Eurostat 2020 

Obremenjenost s stanovanjskimi stroški je skozi leta relativno konstantna: za dobro tretjino 

gospodinjstev predstavljajo veliko breme, za dobro polovico predstavljajo srednje veliko breme, 

sedmine gospodinjstev pa ne obremenjujejo. V letu 2019 se je obremenjenost s stanovanjskimi stroški 

nekoliko zmanjšala – veliko breme predstavljajo za 32 % gospodinjstev, kar je 4 % manj kot v letu 2018. 

(SURS SI-STAT 2020). 

Slika 3.6: Obremenitev gospodinjstev s stanovanjskimi stroški, v % 

 
Vir: SURS SI-STAT 2020 

 

Stanovanjske stroške, morebitno najemnino ali hipotekarno posojilo, druga posojila ali nakupe na 

obroke je v zadnjih 12 mesecih pred anketiranjem v letu 2019 zaradi finančne stiske vsaj enkrat plačalo 

z zamudo 11 % gospodinjstev; to je za 1 odstotno točko manj, kot jih je bilo v letu 2018, in za 9 odstotnih 

točk manj, kot jih je bilo v letu 2014, ko je bil odstotek takih gospodinjstev največji.  

Najemnino za stanovanje je vsaj enkrat v zadnjih 12 mesecih pred anketiranjem v letu 2019 plačalo z 

zamudo 12 % najemnikov stanovanj, kar je 4 odstotne točke manj kot v letu 2018. (SURS 2020). 
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Slovenija sodi med države z najvišjo stopnjo stanovanjske prikrajšanosti18 v EU. Na to vpliva star, slabše 

vzdrževan stanovanjski sklad. V njegovi obnovi je velik potencial za izboljšanje kakovosti stanovanjske 

oskrbe ter znižanje energetskih stroškov v gospodinjstvih za doseganje trajnostnega razvoja. Vendar je 

pogosto finančna zmožnost gospodinjstev, ki živijo v teh stanovanjih, nizka, pa tudi energetska revščina 

je najvišja v gospodinjstvih z najnižjimi dohodki. V primerjavi z drugimi članicami EU je za Slovenijo 

značilen nadpovprečno velik delež izdatkov za energijo v stanovanjih v celotni porabi gospodinjstev, na 

kar med drugim vpliva nižja kupna moč, visoka obdavčitev energentov in nadpovprečno slabo 

vzdrževana oziroma energetsko manj učinkovita stanovanja (UMAR 2020a: 51).   

V letu 2019 je 22,0 % prebivalstva Slovenije živelo v stanovanjih v slabem stanju19, 20,0 % prebivlastva 

pa se je soočalo z vsaj 1 elementom stanovanjske prikrajšanosti.  V letu 2019 je v povprečju držav EU v 

takih razmerah živelo 13,3 % prebivalstva.  

Preglednica 3.13: Stopnja stanovanjske prikrajšanosti – slabo stanje stanovanja 

Stanovanjska prikrajšanost – vsaj 1 element 2008 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Slovenija 31,0 27,9 25,6 23,1 21,7 22,3 20,0 

EU 28 n.p. 15,9 15,3 15,4 12,6 14,0 13,3 

Vir: SURS SI-STAT 2020; Eurostat 2020 

 

 

  

 
18 Stopnja stanovanjske prikrajšanosti kaže, kolikšen delež prebivalstva živi v stanovanjih slabe kakovosti glede 
na elemente prikrajšanosti, kot so stanovanja v slabem stanju, stanovanja brez kopalnice, stranišča ali pretemna 
stanovanja. 
19 Stanovanja, ki imajo težave s streho, ki pušča, z vlažnimi stenami/temelji/tlemi ali s trhlimi okenskimi 
okvirji/tlemi. 
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4 Življenjska raven prebivalcev Slovenije 

 

V tem poglavju prikazujemo in interpretiramo različne kazalnike, ki kažejo na porazdelitev dohodkov 

in dohodkovno neenakost v slovenski družbi, revščino, materialno prikrajšanost in socialno 

izključenost, dotaknemo pa se tudi potrošnje gospodinjstev, zmožnost gospodinjstev zagotoviti si 

določene osnovne dobrine in aktivnosti ter pokriti določene osnovne izdatke in stanovanjskih razmer. 

V celotnem poglavju prikazujemo razpoložljive statistične podatke, ki jih spremlja in objavlja SURS.   

 

Večina podatkov o življenjski ravni in kakovosti življenja nasploh, ki jih pripravlja 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 2019, a zaradi metodologije izračuna odražajo dohodke iz leta 2018.20 

Na ravni EU je bil z namenom operacionalizacije evropske strategije do leta 2020 oblikovan sestavljen 

kazalnik stopnje tveganja socialne izključenosti, ki zaobjema tri kazalnike življenjske ravni: število oz. 

delež oseb, ki (1) živijo pod nacionalno mejo relativnega tveganja revščine ali (2) so resno materialno 

prikrajšane ali (3) živijo v gospodinjstvih z zelo nizko delovno intenzivnostjo. 

Relativna stopnja tveganja revščine je kazalnik življenjske ravni, ki ni le pogosto navajan v strokovni 

literaturi, temveč je tudi najbolj opažen v medijih in splošni javnosti. Kazalnik izhaja iz distribucije 

razpoložljivih dohodkov v gospodinjstvih 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). 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, stopnja tveganja revščine odraža gospodarsko 

rast in razmere na trgu dela (stopnjo zaposlenosti in brezposelnosti), ki neposredno vplivata na 

razpoložljivi dohodek gospodinjstev, pa tudi ureditev in ustreznost socialne zaščite.    

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

prikrajšanosti, ki odraža delež materialno prikrajšanih oseb. Gre za osebe, ki živijo v gospodinjstvu, ki 

izkazuje pomanjkanje vsaj 4 od 9 elementov materialne prikrajšanosti, pri čemer se upošteva 

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 

 
20 V besedilu zadnje statistične podatke o dohodkih gospodinjstev in življenjski ravni navajamo kot podatke za 
leto 2019 (čeprav se dohodki dejansko nanašajo na leto 2018). Na isti način podatke o dohodkih gospodinjstev 
in o življenjski ravni navaja in objavlja SURS. 
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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 (SURS 

2019).21    

Kazalnik stopnje zelo nizke delovne intenzivnosti se nanaša na 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 (polnega) delovnega časa. Kazalnik kaže na slabo socialno vključenost in tako 

dopolnjuje zgoraj opisana kazalnika. Kazalnik zelo nizke delovne intenzivnosti sicer močno odseva 

situacijo na trgu dela in koncentracijo izključenosti zaradi brezposelnosti in nizke delovne aktivnosti v 

gospodinjstvih. Trend, ki ga izkazuje, je 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. Kazalnik delovne intenzivnosti 

gospodinjstva v kombinaciji s stopnjo tveganja revščine omogoča spremljanje tega, kako nizka ali 

visoka delovna intenzivnost odraslih članov gospodinjstva (starih 18-59 let) vpliva na tveganje revščine. 

  

 
21 Z letom 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). V prihodnje bodo te novo merjeni elementi prikrajšanosti upoštevani pri 
izračunu materialne prikrajšanosti – vključenih bo zgornjih 7 novih elementov, opuščeni pa bodo elementi 
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 bo do te zamenjave prišlo po letu 2020. Se pa podatki o novih sedmih 
elementih prikrajšanosti že zbirajo in jih objavljata tako SURS kot tudi Eurostat.  
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4.1 Analiza podatkov o življenjski ravni 

 

V spodnji preglednici (4.1) so prikazani podatki o gibanju vrednosti ključnih kazalnikov življenjske ravni 

za Slovenijo za leto 2008, za leta od 2014 do 2019 ter podatki za povprečje 28 držav EU za leto 2019. 

Preglednica 4.1: Izbrani kazalniki življenjske ravni za Slovenijo (2008 in 2014-2019) in povprečje za EU28 

(2019) 

  Slovenija EU28 

2008 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2019 

Stopnja tveganja revščine (%) 12,3 14,5 14,3 13,9 13,3 13,3 12,0 16,8 

Stopnja tveganja revščine pred 
socialnimi transferji (pokojnine 
niso štete kot del transferjev) (%) 

23,0 25,1 24,8 24,3 24,0 23,4 22,0 25,1 

Vpliv socialnih transferjev na 
zmanjševanje tveganja revščine 
(pokojnine niso štete kot del 
transferjev) (%) 

46,5 42,2 42,3 42,8 44,6 43,2 45,5 33,1 

Stopnja dolgotrajnega tveganja 
revščine (%) 

7,7 9,5 8,1 8,5 8,2 7,7 7,4 11,0 

Število oseb, ki so dolgotrajno pod 
pragom tveganja revščine v 1000 

135 173 148 152 148 140 134 / 

Stopnja resne materialne 
prikrajšanosti (%) 

6,7 6,6 5,8 5,4 4,6 3,7 2,6 5,5 

Stopnja zelo nizke delovne 
intenzivnosti (%) 

6,7 8,7 7,4 7,4 6,2 5,4 5,2 8,5 

Stopnja tveganja socialne 
izključenosti (%) 

18,5 20,4 19,2 18,4 17,1 16,2 14,4 21,4 

Število oseb, ki tvegajo socialno 
izključenost v 1000 

361 410 385 371 345 326 293 107.535 

Vir: SURS 2021; EUROSTAT 2021 
 

Vsi ključni kazalniki v zadnjih letih kažejo trend postopnega izboljševanja socialne situacije v Sloveniji 

(do konca leta 2019). V letu 2019 so bile vrednosti velike večine ključnih kazalnikov življenjske ravni 

pod vrednostjo iz obdobja pred ekonomsko krizo, tj. leta 2008, kar pomeni, da je bila splošna socialna 

situacija v letu 2019 boljša kot v obdobju pred ekonomsko krizo. Še zlasti je to izrazito pri resni 

materialni prikrajšanosti, ki se je v populaciji zelo znižala,22 pa tudi pri sestavljenem kazalniku tveganja 

socialne izključenosti, ki je po precejšnjem porastu v obdobju krize (npr. 20,4 % v letu 2014), upadel na 

14,4 % v letu 2019.  

Stopnja tveganja revščine se je v Sloveniji v času prejšnje ekonomske krize (v obdobju 2009 – 2013) 

relativno gledano najbolj povišala, vendar je ves čas ostala pod povprečjem držav EU. Od leta 2014 

naprej se je postopno zniževala, v letu 2018 je znašala 13,3 %, kar je pod povprečjem EU (povprečje 

16,8 % za 27 držav EU v letu 2018), v letu 2019 pa je nadalje upadla na 12 % (njena vrednost je za 0,3 

o.t. nižja kot v predkriznem letu 2008). Zniževanje stopnje tveganja revščine po letu 2015 je v največji 

 
22 Kar verjetno odraža tudi dejstvo, da elementi materialne prikrajšanosti ne diferencirajo več ustrezno populacije. 
Prav zaradi tega bo Eurostat v prihodnjih letih spremenil sestavo kazalnika resnega materialnega prikrajšanja 
(opuščeni trije elementi, dodanih sedem novih). 
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meri posledica izboljšanja situacije na trgu dela (višja zaposlenost, višji razpoložljivi dohodki 

gospodinjstev), na kar lahko sklepamo predvsem iz upada stopnje tveganja revščine pred socialnimi 

transferji. Stopnja tveganja revščine pred upoštevanjem socialnih transferjev23 namreč odraža tržne 

dohodke gospodinjstev oz. dohodke, ki si jih gospodinjstva lahko zagotovijo sama (od transferjev 

države zraven vštevamo le pokojnine).  

Tudi stopnja dolgotrajnega tveganja revščine,24 ki je posebej problematična, saj pomeni, da so ljudje 

daljše obdobje v situaciji, ko živijo z dohodki pod pragom tveganja revščine, se je po vrhu v letu 2014, 

(ko je dolgotrajno tvegalo revščino 9,5 % oseb), postopno zniževala in je v letu 2018 znašala 7,7 % (v 

povprečju držav EU je istega leta stopnja dolgotrajnega tveganje revščine znašala 11,0 %). V letu 2019 

se je stopnja dolgotrajnega tveganja revščine še nekoliko znižala in znaša 7,4 %. Edina starostna 

kategorija, v kateri se je stopnja dolgotrajnega tveganja revščine v letu 2019 glede na predhodno leto 

povišala, so otroci (ki imajo sicer od vseh starostnih kategorij najnižjo stopnjo dolgotrajnega tveganja 

revščine), in sicer se jim je iz 3,1 % v letu 2018 povišala na 4,6 % v letu 2019. Najpogosteje dolgotrajno 

tvegajo revščino starejši (65 let +), predvsem starejše ženske (16,6 % v letu 2019) (SURS SI Stat 2020). 

 

Preglednica 4.2.: Tveganje revščine glede na starost in spol (Slovenija 2008 in 2014-2019) 

 
Starost Spol 2008 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Stopnja 
tveganja 
revščine 
(% oseb) 

Skupaj Skupaj 12,3 14,5 14,3 13,9 13,3 13,3 12,0 

Moški 11,0 13,7 13,0 12,5 12,0 12,6 10,9 

Ženske 13,6 15,2 15,6 15,2 14,5 14,0 13,0 

0-17 let Skupaj 11,6 14,8 14,2 11,9 12,8 11,7 10,5 

Moški 10,7 15,3 14,4 11,3 12,8 12,2 10,8 

Ženske 12,5 14,3 14,1 12,5 12,8 11,2 10,2 

18-64 
let 

Skupaj 10,5 13,7 13,6 13,4 12,6 12,3 10,5 

Moški 10,9 13,8 13,2 13,2 12,1 12,6 10,4 

Ženske 9,9 13,6 14,0 13,7 13,0 12,0 10,5 

65+ let Skupaj 21,3 17,1 17,2 17,6 16,4 18,3 18,6 

Moški 11,7 10,8 10,2 10,8 10,4 12,9 12,9 

Ženske 27,5 21,6 22,2 22,5 20,9 22,3 23,0 

Vir: SURS SI-STAT, 2020 

Tveganje revščine se razlikuje za starostne kategorije in po spolu (glej preglednico 4.2). Tveganje 

revščine se je v letu 2019 bolj zmanjšalo moškim (za 1,9 o.t. glede na predhodno leto) kot ženskam (1 

o.t. glede na predhodno leto). Po starostnih kategorijah pri tveganju revščine izstopajo starejši, ki se 

jim je tveganje v letu 2019 glede na predhodno leto celo rahlo povišalo (za 0,3 o.t.), in sicer predvsem 

 
23 Z izrazom socialni transferji mislimo na vse prejemke iz sistema socialne zaščite s področij bolezni, invalidnosti, 
starosti, smrti hranitelja družine, družinski in otroški prejemki, brezposelnosti, nastanitev in drugih oblik socialne 
izključenosti. 
24 Odstotek oseb, ki so bile pod pragom tveganja revščine v tekočem letu in vsaj še v dveh predhodnih letih od 
treh. 
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starejše ženske, ki se jim je tveganje revščine v letu 2019 povišalo za 0,7 o.t. glede na predhodno leto 

(na 23,0 %). 

Kot je razvidno iz preglednice 4.3, delovna aktivnost pričakovano zmanjšuje stopnjo tveganja revščine 

(v letu 2019 delovno aktivni: 4,5 %; delovno neaktivni: 21,5 %), vendar pa je ob tem treba opozoriti na 

visoko stopnjo tveganja revščine, s katero se soočajo samozaposleni v primerjavi z zaposlenimi. 

Samozaposlenim se je sicer v letu 2019 stopnja tveganja izrazito zmanjšala glede na predhodno leto 

(in vsa opazovana leta od 2015 naprej), in sicer kar za 9,9 o.t., vendar tudi v letu 2019 ostaja precej 

višja kot stopnja tveganja revščine zaposlenih (14,0 % med samozaposlenimi v primerjavi s 3,4 % med 

zaposlenimi). Pri tem omenimo, da je stopnja tveganja zaposlenih žensk nižja od stopnja tveganja 

zaposlenih moških (2,7 % oz. 4,1 %), medtem ko je med samozaposlenimi stopnja tveganja revščine 

žensk višja kot moških (15,5 % oz. 13,3 %).  

Z najvišjim tveganjem revščine glede na aktivnostni status se sicer srečujejo brezposelni (43,6 % v letu 

2019), še posebej izrazito brezposelni moški (kar 49,5 %). Brezposelne moške smo kot ranljivo 

kategorijo izpostavili že v lanskem letu, od takrat se je njihova stopnja tveganja revščine znižala le za 

0,5 o.t., medtem ko se je brezposelnim ženskam znižala za 3,6 o.t. (in v letu 2019 znaša 38,3 %). 

Nadpovprečno tveganje revščine imajo tudi upokojenci (18,2 % oz. 0,1 o.t. več kot v predhodnem letu), 

še posebej upokojene ženske (21,8 % v letu 2019 oz. 0,1 o.t. več kot v predhodnem letu).  

Preglednica 4.3: Stopnja tveganja revščine glede na aktivnost, po spolu, vse polnoletne osebe (Slovenija 

2008 in 2014-2019) 

 
2008 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Skupaj Skupaj 12,5 14,4 14,3 14,3 13,3 13,6 12,2 

Moški 11,0 13,3 12,6 12,8 11,8 12,6 10,9 

Ženske 13,9 15,4 16,0 15,8 14,9 14,6 13,6 

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

Moški 4,0 4,8 5,4 5,0 4,9 5,3 4,1 

Ženske 3,5 3,2 3,9 2,9 3,5 2,5 2,7 

Samozaposleni Skupaj 18,6 25,2 22,4 22,9 26,6 23,9 14,0 

Moški 17,3 26,5 22,2 21,1 25,6 22,3 13,3 

Ženske 21,9 21,7 22,9 26,8 29,3 27,4 15,5 

Brezposelni Skupaj 37,6 45,3 44,8 44,8 41,8 45,7 43,6 

Moški 39,1 44,4 43,6 47,0 43,6 50,0 49,5 

Ženske 36,4 46,2 45,9 43,0 40,3 41,9 38,3 

Upokojeni Skupaj 17,9 15,0 15,9 16,9 15,9 18,1 18,2 

Moški 12,9 11,0 11,4 12,6 11,1 13,4 13,5 

Ženske 21,2 17,9 19,2 20,1 19,5 21,7 21,8 

Drugi neaktivni Skupaj 21,6 21,2 19,9 21,0 18,9 19,6 18,6 

Moški 24,3 19,5 17,5 18,7 16,0 18,0 16,5 

Ženske 19,3 22,5 21,8 22,7 21,0 20,8 20,1 

* Podatki se nanašajo na stare 18 let in več  
Vir: SURS SI-STAT 2020 
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Glede na delovno intenzivnost gospodinjstva (preglednica 4.4) imajo najvišje stopnje tveganja revščine 

v Sloveniji gospodinjstva brez delovno aktivnih članov z vzdrževanimi otroki. Tem gospodinjstvom se 

je stopnja tveganja revščine do leta 2015 povečevala in je v tem letu dosegla najvišjo vrednost (pod 

pragom tveganja revščine je živelo kar 80,7 % oseb iz teh gospodinjstev). Z letom 2016 se je njihova 

stopnja tveganja revščine pričela zniževati ter se je do leta 2018 znižala na 67,1 % (oz. za 13,6 o.t.). 

Vendar se je v letu 2019 stopnja tveganja revščine teh gospodinjstev spet izrazito povečala, in sicer kar 

za 11,5 o.t. tj. na 78,6 %. Tudi gospodinjstva z delno delovno aktivnimi (v povprečju manj kot polovico 

delovnega časa) odraslimi člani in vzdrževanimi otroki se soočajo z dokaj visokim tveganjem revščine: 

43,6 % v letu 2019, kar je za 2,7 o.t. manj kot v predhodnem letu.   

Preglednica 4.4: Stopnja tveganja revščine glede na delovno intenzivnost gospodinjstva (Slovenija, 2008 

in 2014 – 2019)  

  
2008 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

SK
U

P
A

J 

SKUPAJ 10,8 13,7 13,4 12,8 12,2 11,9 10,1 

Delovno neintenzivno 
gospodinjstvo 

39,1 39,9 39,9 42,0 41,3 41,9 42,1 

Delno delovno intenzivno 
gospodinjstvo 

12,8 17,2 16,6 16,0 13,9 15,3 13,1 

Delno (manj kot pol) delovno 
intenzivno gospodinjstvo 

24,3 32,9 31,1 32,6 24,3 32,3 30,0 

Delno (pol ali več) delovno 
intenzivno gospodinjstvo 

10,2 12,9 13,0 11,9 12,0 12,2 10,0 

Delovno intenzivno 
gospodinjstvo 

3,6 3,4 4,4 3,5 4,8 3,9 2,9 

G
o

sp
o

d
in

js
tv

a 
b

re
z 

vz
d

rž
e

va
n

ih
 

o
tr

o
k 

SKUPAJ 12,3 14,3 14,3 15,1 13,8 14,5 12,0 

Delovno neintenzivno 
gospodinjstvo 

34,3 30,5 31,2 35,2 34,9 37,9 36,4 

Delno delovno intenzivno 
gospodinjstvo 

7,2 10,6 10,2 11,0 8,5 10,1 7,4 

Delno (manj kot pol) delovno 
intenzivno gospodinjstvo 

14,6 24,2 20,7 22,9 17,5 23,9 21,4 

Delno (pol ali več) delovno 
intenzivno gospodinjstvo 

4,8 5,2 5,8 6,7 6,0 6,2 3,7 

Delovno intenzivno 
gospodinjstvo 

3,7 4,9 6,2 5,1 6,5 5,0 3,5 

G
o

sp
o

d
in

js
tv

a 
z 

vz
d

rž
ev

an
im

i 
o

tr
o

ki
 

SKUPAJ 9,9 13,3 12,8 11,4 11,2 10,2 8,9 

Delovno neintenzivno 
gospodinjstvo 

57,0 76,5 80,7 73,2 70,5 67,1 78,6 

Delno delovno intenzivno 
gospodinjstvo 

17,2 22,0 21,1 19,7 18,4 19,4 18,0 

Delno (manj kot pol) delovno 
intenzivno gospodinjstvo 

38,1 44,0 46,5 45,4 35,5 46,3 43,6 

Delno (pol ali več) delovno 
intenzivno gospodinjstvo 

14,0 17,8 17,1 15,2 16,2 16,3 14,7 

Delovno intenzivno 
gospodinjstvo 

3,6 3,0 3,8 3,0 4,3 3,6 2,7 
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* Delovna intenzivnosti gospodinjstva  je izračunana kot razmerje med številom mesecev v referenčnem letu, v 
katerih so bili za delo sposobni člani gospodinjstva (torej osebe v starosti od 18 do 64 let, razen vzdrževanih otrok) 
dejansko delovno aktivni (tj. zaposleni ali samozaposleni), in številom mesecev, v katerih bi bili za delo spodobni 
člani lahko delovno aktivni. V delovno neintenzivnih gospodinjstvih ni bil nihče od za delo sposobnih članov 
delovno aktiven niti en mesec v letu, v delovno intenzivnih gospodinjstvih pa so bili vsi za delo sposobni člani 
delovno aktivni celo leto. Delno delovno intenzivna so gospodinjstva, v katerih je bil vsaj en za delo sposoben 
član delovno aktiven le del leta. Ko gospodinjstvom določimo delovno intenzivnost, za izračun stopnje tveganja 
revščine upoštevamo vse člane teh gospodinjstev. Gospodinjstev, v katerih živijo samo študenti (trenutni status 
aktivnosti), stari od 18 do 24 let, ter gospodinjstev, v katerih živijo samo osebe, starejše od 64 let, se ne upošteva 
pri izračunu tega kazalnika. 
Vir: SURS, SI-STAT 2020.  

 

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). Kazalnik je zelo povezan z gibanjem brezposelnosti, 

ki je v navedenih letih najbolj naraščala. Po letu 2014 se je vrednost kazalnika postopno zniževala, še 

najbolj izrazito v letu 2017. V letu 2019 znaša stopnja zelo nizke delovne intenzivnosti v Sloveniji 5,2 %, 

kar je manj kot v predkriznem letu 2008. V gospodinjstvih brez delovno aktivnih odraslih članov (starih 

pod 60 let) je v letu 2019 živelo 80.000 oseb. Stopnja zelo nizke delovne aktivnosti je višja v vzhodni 

kohezijski regiji (6,4 % v letu 2019) kot v zahodni kohezijski regiji (3,9 % v letu 2019). 

Preglednica 4.5: Stopnja zelo nizke delovne intenzivnosti (Slovenija, 2008 in 2014-2019) 

 
2008 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Stopnja zelo nizke 
delovne intenzivnosti  

(% oseb) 

6,7 8,7 7,4 7,4 6,2 5,4 5,2 

Število oseb v 
gospodinjstvih z zelo 

nizko delovno 
intenzivnostjo 

105.000 136.000 114.000 114.000 96.000 81.000 80.000 

*Stopnja zelo nizke delovne intenzivnosti je odstotek oseb, starih 0–59 let, ki živijo v gospodinjstvih, katerih 
odrasli člani (tj. stari 18–59 let) so v referenčnem letu za dohodek (tj. v letu pred izvedbo raziskovanja SILC) 
delali manj kot 20 % svojega razpoložljivega delovnega časa, izraženega v mesecih (delovna intenzivnost teh 
gospodinjstev je bila od 0 do 0,2). 
Vir: SURS SI-STAT 2020. 

 

Preglednica 4.6: Stopnja tveganja revščine glede na tip gospodinjstva (Slovenija, 2008 in 2014-2019) 

 
2008 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Tip gospodinjstva - SKUPAJ 12,3 14,5 14,3 13,9 13,3 13,3 12,0 

GOSPODINJSTVA BREZ VZDRŽEVANIH 
OTROK 

15,8 15,8 16,1 16,9 15,7 16,8 15,4 

Enočlansko gospodinjstvo 41,9 33,0 35,4 35,8 37,1 40,0 38,0 

Enočlansko gospodinjstvo, moški 37,3 30,6 29,2 30,0 33,2 37,9 34,3 

Enočlansko gospodinjstvo, ženska 44,3 35,0 40,4 40,5 40,2 41,7 41,1 

Enočlansko gospodinjstvo, starost 64 let ali 
manj 

35,8 30,5 33,6 34,7 37,7 38,9 32,4 
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Enočlansko gospodinjstvo, starost 64 let ali 
manj, moški 

41,7 31,5 30,8 31,6 35,0 38,2 32,8 

Enočlansko gospodinjstvo, starost 64 let ali 
manj, ženska 

28,0 29,0 38,7 39,7 42,1 39,9 31,8 

Enočlansko gospodinjstvo, starost 65 let ali 
več 

47,2 35,9 37,1 37,0 36,4 41,2 44,3 

Enočlansko gospodinjstvo, starost 65 let ali 
več, moški 

23,0 28,0 25,3 25,9 28,8 37,1 38,0 

Enočlansko gospodinjstvo, starost 65 let ali 
več, ženska 

51,4 38,6 41,3 41,0 39,2 42,7 46,8 

Dva odrasla, brez vzdrževanih otrok 13,5 11,3 10,6 12,0 10,4 10,5 9,2 

Dva odrasla, brez vzdrževanih otrok, oba 
mlajša od 65 let 

11,2 13,6 13,6 14,9 13,1 12,4 9,8 

Dva odrasla, brez vzdrževanih otrok, vsaj 
eden star 65 let ali več 

15,3 8,9 7,8 9,4 8,0 8,9 8,6 

Druga gospodinjstva brez vzdrževanih otrok 6,8 7,5 7,3 6,8 5,0 5,7 5,2 

GOSPODINJSTVA Z VZDRŽEVANIMI OTROKI 9,9 13,4 12,9 11,4 11,2 10,3 8,9 

Enostarševsko gospodinjstvo z vsaj enim 
vzdrževanim otrokom 

28,8 27,4 32,5 25,2 30,0 24,7 26,1 

Dva odrasla z enim vzdrževanim otrokom 12,0 14,7 12,6 14,7 9,8 7,9 8,4 

Dva odrasla z dvema vzdrževanima 
otrokoma 

8,3 11,3 10,2 9,1 10,2 9,3 7,8 

Dva odrasla z vsaj tremi vzdrževanimi otroki 11,3 15,4 16,0 11,0 13,4 15,8 11,0 

Druga gospodinjstva z vzdrževanimi otroki 6,7 10,2 9,7 7,9 7,0 6,9 3,8 

Vir: SURS SI-STAT 2020 

 

Glede na tip gospodinjstva (preglednica 4.6) se z največjim tveganjem revščine soočajo osebe v 

enočlanskih gospodinjstvih (38 % v letu 2019), še posebej starejše osebe (65 let ali več), ki živijo same. 

Med starejšimi izstopajo starejše ženske, ki živijo same, saj skoraj vsaka druga tvega revščino (46,8 % v 

letu 2019, tj. kar 4,1 o.t. več kot v predhodnem letu). 

Enostarševska gospodinjstva z vsaj enim vzdrževanim otrokom so imela najvišje tveganje revščine v 

letu 2015 (32,5 %) ter 2017 (30 %), v letu 2018 se jim je stopnja tveganja revščine opazno znižala, v letu 

2019 pa ponovno povišala (26,1 %). 

Preglednica 4.7: Stopnja tveganja revščine glede na stanovanjsko razmerje gospodinjstva (Slovenija, 

2008 in 2014-2019) 

razmerje 2008 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

skupaj 12,3 14,5 14,3 13,9 13,3 13,3 12,0 

lastnik ali 
uporabnik 

11,4 12,4 12,1 11,5 11,1 11,3 10,1 

najemnik 25,2 35,2 36,4 36,1 32,9 31,7 29,7 

Vir: SURS SI-STAT 2020 
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Stanovanjsko razmerje ima opazen vpliv na stopnjo tveganja revščine – najemniki se soočajo s skoraj 

trikrat večjim tveganjem revščine kot lastniki ali uporabniki stanovanj (preglednica 4.7). Stopnja 

tveganja revščine najemnikov stanovanj se je sicer v letu 2019 glede na predhodno leto znižala za 2 

o.t., vendar je še vedno 29,7 odstotna. 

Tudi izobrazba je eden izmed dejavnikov, ki imajo močan vpliv na stopnjo tveganja revščine – le-ta z 

višino izobrazbe upada (preglednica 4.8). Tako je npr. tveganje revščine pri osebah z največ 

osnovnošolsko izobrazbo v letu 2019 kar 28,4 %, medtem ko pri tistih z najvišjo izobrazbo le 4,6 %. V 

letu 2019 se je sicer glede na predhodno leto stopnja tveganja revščine znižala pri vseh starostnih 

skupinah. 

Preglednica 4.8: Stopnja tveganja revščine glede na izobrazbo (Slovenija, 2008 in 2014-2019) 

 
2008 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

stopnja 
tveganja 
revščine 
(% oseb) 

osnovnošolsk
a ali manj 

25,5 28,2 30,0 30,1 27,2 28,7 28,4 

srednješolska 
poklicna 

12,9 17,8 17,4 18,3 16,6 17,6 15,1 

srednješolska 
strokovna, 

splošna 

7,9 11,0 10,1 9,9 9,6 9,8 9,0 

višješolska, 
visokošolska 

2,5 4,9 5,8 5,1 5,5 5,2 4,6 

* Podatki se nanašajo na polnoletne osebe 
Vir: SURS SI-STAT 2020 
 

Ob opaznem splošnem izboljšanju socialne situacije v Sloveniji v letu 2019, je treba poudariti, da 

določene kategorije in skupine še ostajajo v slabšem in ranljivejšem položaju. Kot je razvidno iz slike 

4.1 v nadaljevanju, je stopnja tveganja revščine močno povezana z delovno intenzivnostjo 

gospodinjstva, aktivnostnim statusom osebe in tipom gospodinjstva, v katerem oseba živi, ter 

nekaterimi lastnostmi in okoliščinami (stanovanjski status, spol, starost, izobrazba, državljanstvo). 

Daleč najvišje stopnje tveganja revščine v letu 2019 imajo osebe, ki živijo v gospodinjstvih brez delovno 

aktivnih članov z vzdrževanimi otroki; njim se je stopnja tveganja revščine v letu 2019 glede na 

predhodno leto še opazno povišala, kar za 11,5 o.t., in znaša 78,6 %. Visoke stopnje tveganja revščine 

imajo tudi gospodinjstva z delno delovno aktivnimi odraslimi člani (43,6 %) in delovno neintenzivna 

gospodinjstva brez vzdrževanih otrok (36,4 %). Glede na status aktivnosti (za stare 18 let in več) v 

največji meri tvegajo revščino brezposelni moški (49,5 %), upokojene ženske (21,8 %) in samozaposlene 

ženske (15,5 %). Gledano po tipu gospodinjstva imajo visoko stopnjo tveganja revščine enočlanska 

gospodinjstva (38,0 %), še posebej enočlanska gospodinjstva starih 65 let in več (44,3 %), pa tudi 

enostarševska gospodinjstva (26,1 %). Med kategorijami z visokimi stopnjami tveganja revščine 

izpostavljamo še najemnike stanovanj (29,7 %) in osebe z doseženo najnižjo stopnjo izobrazbe 

(osnovno šolo ali manj) (28,4 %). Po starostnih skupinah in spolu so tveganju revščine najbolj 

izpostavljeni starejši od 65 let (18,6 %), še posebej starejše ženske (23 %) Stopnja tveganja revščine 

otrok (0-17 let) se po letu 2017, ko se je nekoliko zvišala (12,8 %) znižuje in je v letu 2019 znašala 10,5 

%. Vendar pa imajo visoke stopnje tveganja revščine otroci, ki živijo s starši ali skrbniki z najnižjo 

doseženo stopnjo izobrazbe (54,2 % v letu 2019 oz. kar 10 o.t. več kot v predhodnem letu) in otroci 
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staršev s tujim državljanstvom (30,2 %), ter, kot že omenjeno, tisti v enostarševskih družinah (24,7 %). 

Revščino v večji meri tvegajo tudi družine revnih zaposlenih in prekarnih delavcev. 

Slika 4.1: Skupine oseb z najvišjimi stopnjami tveganja revščine v letih 2018 in 2019  

 

 

Vir: SURS 2021, EUROSTAT 2020 

Študije (npr. Narat idr. 2015, Trbanc idr. 2020) kažejo, da se sicer število oseb v socialnih stiskah v 

zadnjem času zmanjšuje, vendar so težave uporabnikov v socialnem varstvu vse bolj kompleksne in 

globlje, zato njihovo razreševanje poleg mehanizmov materialne pomoči zahteva kontinuirano, 

celostno in multidisciplinarno strokovno pomoč in podporo uporabnikom. 

V primerjavi s povprečjem držav EU je vpliv celotnega sistema socialnih prejemkov (tako iz naslova 

zavarovanja za različna tveganja kot socialnih pomoči na različnih področjih socialne zaščite) na 

zmanjševanje tveganja revščine (ob neupoštevanju pokojnin) v Sloveniji relativno visok. V obdobju 

gospodarske krize in delovanja Zakona za uravnoteženje javnih financ, ki je znižal oz. omejil nekatere 

socialne prejemke in nadomestila, se je vpliv celotnega sistema socialnih prejemkov nekoliko znižal, od 

leta 2014 pa se postopno povečuje. Tako so v letih 2014 – 2016 socialni transferji zniževali tveganje 

revščine med 42 in 43 %, v letu 2017 za 44,6 %, v letu 2018 za 43,2 % in v letu 2019 za 45,5 %. Socialni 

transferji so po starostnih skupinah najbolj učinkoviti pri zmanjševanju tveganja revščine otrok (0-17), 

najmanj pa pri zmanjševanju tveganja revščine starejših (65 let in več). Tako so socialni transferji v letu 

2017 otrokom revščino zmanjševali za 53,7 %, v letu 2018 za 51,7 % in v letu 2019 za 54,9 %. Starejšim 

so socialni transferji (pokojnine niso štete kot socialni transfer) revščino v letu 2017 zmanjševali za 34,8 

%, v letu 2018 za 34,4 %, v letu 2019 pa za 32,9 %.25 

 
25 SURS, SI-STAT 2020, lastni preračuni. 
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Tveganje socialne izključenosti, ki je kazalnik, ki najbolj celovito odseva socialno situacijo, se je po letu 

2014, ko je bila njegova vrednost najvišja (socialno izključenost je tvegalo 20,4 % prebivalcev Slovenije), 

začelo postopno zmanjševati. V letu 2019 je socialno izključenost tvegalo še 14,4 % prebivalcev 

Slovenije, kar je 1,8 o.t. manj kot v predhodnem letu. Še vedno pa to v absolutni številki pomeni 

293.000 oseb, ki tvegajo socialno izključenost. Stopnja tveganja socialne izključenosti se sicer po 

statističnih regijah Slovenije precej razlikuje, kar nakazuje, da je socialna situacija po regijah zelo 

različna. Najnižje stopnje tveganja socialne izključenosti so v letu 2019 imeli prebivalci gorenjske 

statistične regije (9,6 %), osrednjeslovenske in posavske statistične regije (obe po 11,6 %). 

Najpogosteje pa so socialno izključenost v letu 2019 tvegali prebivalci zasavske statistične regije (21,4 

%) ter prebivalci koroške (19,3 %) in podravske (18,6 %) statistične regije (SURS 2020). 

Kazalnik tveganja socialne izključenosti predstavlja število oseb, ki imajo dohodke pod pragom tveganja 

revščine, in/ali so resno materialno prikrajšani in/ali živijo v gospodinjstvu z zelo nizko delovno 

aktivnostjo. Če pa pogledamo število oseb, ki hkrati ustrezajo vsem trem sestavnim kriterijem kazalnika 

socialne izključenosti (torej imajo hkrati dohodke pod pragom tveganja revščine in so resno materialno 

prikrajšane in živijo v gospodinjstvih brez delovno aktivnih članov), vidimo, da je bilo takih oseb v letu 

2018 okoli 14.000, leta 2019 pa približno 10.000. Za te osebe bi lahko rekli, da ne tvegajo socialne 

izključenosti, ampak so že socialno izključene. 
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4.2 Življenjska raven družin in otrok 
 

V Sloveniji dobro urejena družinska politika (kritje stroškov otrok, omogočanje usklajevanja poklicnih 

in družinskih obveznosti ter zagotavljanja enakih možnosti spolov) (Stropnik 2014) zagotavlja, da 

življenjska raven družin kljub stroškom, ki jih predstavljajo otroci, ni ogrožena oziroma omogoča, da je 

ta primerljiva z življenjsko ravnijo tistih brez vzdrževanih otrok. Življenjska raven gospodinjstev z 

vzdrževanimi otroki je celo že vrsto let višja v primerjavi z življenjsko ravnijo gospodinjstev brez otrok 

in vseh gospodinjstev na sploh. Po različnih kazalnikih življenjske ravni so gospodinjstva z otroki v 

boljšem položaju v primerjavi z gospodinjstvi brez otrok (stopnja tveganja revščine, dolgotrajna 

revščina, socialna izključenost, resna materialna prikrajšanost).  

Preglednica 4.9: Primerjava življenjske ravni gospodinjstev z otroki in gospodinjstev brez otrok; v % 

  

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

st. tveganja 
revščine mat. prikraj. soc. izkl. 

dolg. tveganje 
revšč. 

gosp. brez vzdrževanih 
otrok 16,8 15,4 5,4 3,5 21,2 19,2 12,1 10,8 

gosp. z vzdrževanimi otroki 10,3 8,9 2,2 1,8 11,9 10,2 3,9 4,5 

Vir: Eurostat (2020). 

V letu 2019 se nadaljuje trend izboljšanja življenjske ravni vseh gospodinjstev (z otroki in brez otrok), 

ki ga opažamo od leta 2014 naprej. Po zadnjih razpoložljivih podatkih je ta na najvišji ravni gledano za 

obdobje zadnjih 10 let. Izboljšanje življenjske ravni je v daljšem, desetletnem, časovnem obdobju še 

posebej izrazito pri gospodinjstvih z vzdrževanimi otroki. Pozitiven trend opažamo pri vseh kazalnikih 

življenjske ravni26. Nekoliko manj optimistična je sicer situacija pri kazalniku dolgotrajnega tveganja 

revščine, kjer za leto 2019 pri gospodinjstvih z vzdrževanimi otroki beležimo porast za 1,6 o.t. glede na 

leto 2018. Po zadnjih razpoložljivih podatkih, ki se nanašajo na leto 2019, je bilo v tem času dolgotrajno 

revnih 4,5 % gospodinjstev z vzdrževanimi otroki, kar je enako kot leta 2010 (vendar še vedno manj od 

povprečja za zadnjih deset let, ki znaša 5,8 %). Očitno je dolgotrajno revščino (izmed vseh kazalnikov 

življenjske ravni) z vsemi razpoložljivimi mehanizmi najtežje korigirati. Glede na to, da življenje v 

dolgotrajni revščini izjemno negativno vpliva na različne življenjske priložnosti posameznikov in družin 

bi veljalo pri oblikovanju političnih ukrepov na področju reševanja problematike revščine posebno 

pozornost posvetiti prav rešitvam za odpravo dolgotrajnega tveganja revščine. 

  

 
26 Podatki za leto 2010 (Eurostat 2020): a) gospodinjstva z vzdrževanimi otroki – 10,5 % (st. tveganja revščine); 
4,9 % (resna materialna prikrajšanost), 14 % (socialna izključenost);  
b) gospodinjstva brez vzdrževanih otrok: 15,6 % (st. tveganja revščine); 7,3 % (resna materialna prikrajšanost), 
23,9 % (socialna izključenost);  
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Slika 4.2: Stopnja dolgotrajnega tveganja revščine – primerjava gospodinjstev z vzdrževanimi otroki in 

gospodinjstev brez otrok; v % 

 

Vir: Eurostat (2020). 

Eden od pomembnejših dejavnikov, ki omogočajo ohranjanje primerne življenjske ravni družinam z 

otroki in primerljiv oziroma celo boljši položaj v primerjavi z gospodinjstvi brez vzdrževanih otrok, so 

učinkoviti socialni transferji. Ti so pri blaženju tveganja revščine precej bolj učinkoviti pri gospodinjstvih 

z otroki kot pa pri tistih brez otrok, saj jo v povprečju zadnjih deset let znižujejo kar za polovico (pri 

gospodinjstvih brez otrok za dobro tretjino). V letu 2019 opažamo najvišjo učinkovitost transferjev v 

zadnjih desetih letih pri blaženju tveganja revščine gospodinjstev z otroki, in sicer 55,9 % učinkovitost. 

To je tudi eden glavnih razlogov za znižanje stopnje tveganja revščine pri opazovani skupini, ki se je v 

obdobju 2018/2019 znižala za 1,4 odstotne točke. 

Preglednica 4.10: Učinkovitost socialnih transferjev pri blaženju tveganja revščine – primerjava 

gospodinjstev z vzdrževanimi otroki in gospodinjstev brez vzdrževanih otrok; v % 

 st. tveganja 
revščine 
pred soc. 
trans. 

st. tveganja 
revščine po 
soc. transf. 

učinkovitost 
soc. trans. 

st. tveganja 
revščine 
pred soc. 
trans. 

st. tveganja 
revščine po 
soc. transf. 

učinkovitost soc. trans. 

 2018 2019 

brez otrok 25,8 16,8 34,9  24 15,4 35,8 

z otroki 21,3 10,3 51,6  20,2 8,9 55,9 

Vir: Eurostat (2020); lastni preračuni. 

Med različnimi tipi gospodinjstev z vzdrževanimi otroki obstajajo precejšne razlike v življenjski ravni. 

Ta je najnižja pri enostarševskih gospodinjstvih, z izrazito višjimi stopnjami tveganja revščine kot pri 

drugih gospodinjstvih z otroki in je celo višja kot pri gospodinjstvih brez otrok27. Stopnja tveganja 

revščine pri enostarševskih gospodinjstvih z otroki v letu 2019 sicer ostaja pod povprečjem za zadnjih 

deset let, vendar se je v primerjavi z letom poprej povišala za 1,4 o. t. in znaša 26,1 %, medtem ko pri 

vseh ostalih tipih gospodinjstev opažamo trend upadanja stopnje tveganja revščine (z izjemo 

gospodinjstev z enim vzdrževanim otrokom, pri katerih se je v obdobju 2018/2019 povišala stopnja 

tveganja revščine s 7,9 % na 8,4 %). V letu 2019 najnižje stopnje tveganja revščine beležimo za 

gospodinjstva z dvema odraslima in dvema vzdrževanima otrokoma. Gre za tip družine, ki, gledano 

 
27 Na slab položaj enostarševskih družin opozarjamo v vseh poročilih Socialnega položaja. 
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skozi daljše časovno obdobje, ohranja stabilno življenjsko raven, tudi v kriznem obdobju, ki se je pri 

ostalih tipih družin na podatkih najmočneje odražal v letih 2013, 2014. Na drugi strani pa je krivulja 

stopnje tveganja revščine za enostarševske družine ter tudi za velike družine (ki veljajo za najbolj 

ranljive) veliko bolj razgibana, saj kakršnekoli negativne gospodarske in ekonomske spremembe 

pomenijo takojšnje tveganje za revščino. 

Slika 4.3: Stopnja tveganja revščine gospodinjstev z vzdrževanimi otroki; v % 

 

Vir: SI-STAT SURS (2020) 

Položaj enostarševskih gospodinjstev z vzdrževanimi otroki je v primerjavi z ostalimi tipi družin slabši 

tudi pri ostalih kazalnikih življenjske ravni (SI-STAT SURS 2020): 

- zmožnost gospodinjstva, da počitnikuje: dobre tri četrtine enostarševskih gospodinjstev si je 

po podatkih za leto 2019 lahko privoščilo počitnice, medtem ko je bila takih večina 

gospodinjstvih z vsaj enim vzdrževanim otrokom (90 %); pri obojih gre za pozitiven trend tako 

pri zadnjem opazovanem obdobju kot pri obdobju za zadnjih deset let. 

- Zmožnost kritja nepričakovanih izdatkov: v letu 2019 bi lahko nepričakovane izdatke v višini 

650 EUR pokrilo 45 % enostarševskih gospodinjstev in 71 % gospodinjstev z vsaj enim 

vzdrževanim otrokom; tudi pri tem kazalniku opažamo pozitiven kratkoročen in dolgoročen 

trend. 

- Stopnja preobremenjenosti s stanovanjskimi stroški: enostarševske družine so izrazito bolj 

obremenjene s stanovanjskimi stroški (11,6 %) v primerjavi z ostalimi tipi družin (dva odrasla 

in en vzdrževan otrok: 3,2 %; dva odrasla in dva vzdrževana otroka: 2,8 %; dva odrasla z vsaj 

tremi vzdrževanimi otroki: 1,3 %). Podobno kot pri ostalih kazalnikih tudi na tem mestu 

opažamo nadaljevanje pozitivnega trenda za vse tipe gospodinjstev. 

Slab položaj enostarševskih družin je rezultat dejstva, da gospodinjstva razpolagajo z zgolj enim 

dohodkom. Obenem za omenjeni tip družine velja, da so transferji pri blaženju tveganja revščine 

najmanj učinkoviti. Njihova učinkovitost je v zadnjem opazovanem letu 2019 celo upadla. Pri vseh 

ostalih tipih družin pa je učinkovitost transferjev ostala na isti ravni oziroma se je izboljšala (največ pri 

velikih družinah, s čimer lahko delno pojasnimo izboljšanje stopanje tveganja revščine za obdobje 

2018/2019, ko se je s 15,8 % spustila na 11,0 %). 
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Preglednica 4.11: Učinkovitost socialnih transferjev pri blaženju tveganja revščine glede na tip 

gospodinjstva z vzdrževanimi otroki; v % 

  

pred soc. 
transf. po soc. transf.  

učinkovitost 
soc. transf. 

pred soc. 
transf. po soc. transf.  

učinkovitost 
soc. transf. 

2018 2019 

1+1 45,6 24,7 45,8 41,6 26,1 37,3 

2+1 16,4 7,9 51,8 17,4 8,4 51,7 

2+2 19,8 9,3 53,0 17,5 7,8 55,4 

2+3 31,1 15,8 49,2 30,4 11,0 63,8 

Vir: Eurostat (2020); lastni preračuni 

 

Položaj otrok 

Pozitiven trend ohranjanja ugodne življenjske ravni opažamo tudi pri otrocih. Stopnja tveganja revščine 

otrok je po podatkih za leto 2019 znašala 10,5 % in je bila za 1,2 o.t. nižja v primerjavi z letom 2018, 

kar je precej nižje od povprečne stopnje tveganja revščine za zadnjih deset let (AS = 13,1 %). Obenem 

že od leta 2016 naprej pri otrocih opažamo nižje stopnje tveganja revščine kot pri celotni populaciji; 

podobno velja tudi za zadnje razpoložljive podatke (stopnja tveganja revščine za celotno populacijo = 

12,0 %). 

Slika 4.4: Stopnja tveganja revščine otrok in celotne populacije; v % 

 

Vir: SI-STAT SURS (2020) 

 

Pri drugih kazalnikih življenjske ravni otrok prav tako opažamo pozitiven dolgoročni trend, kar je še 

posebej izrazito pri kazalniku »stopnja materialne in socialne prikrajšanosti«, kjer so se vrednosti od 

leta 2014 skoraj prepolovile. Manj spodbudni pa so podatki za dolgotrajno tveganje revščine, saj je bilo 

v letu 2019 celo več dolgotrajno revnih otrok v primerjavi z letom poprej (vendar še vedno manj kot v 

povprečju zadnjih deset let AS = 6,4 %). 

  

0

5

10

15

20

25

30

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Starostne skupine - SKUPAJ Spol -
SKUPAJ

Starost 0-17 Spol - SKUPAJ



 

 

    49 | 
 

Preglednica 4.12: Kazalniki življenjske ravni – primerjava položaja otrok in celotne populacije; v % 

  

2018 2019 2018 2019 

dolg. tveganje revščine st. materialne in socialne prikrajšanosti 

SKUPAJ 7,7 7,4 8,7 6,1 

0-17 3,1 4,6 6,2 4,4 

Vir: SI-STAT SURS (2020). 

Ugoden nivo življenjske ravni otrok lahko delno pripišemo učinkovitim socialnim transferjem, ki blažijo 

tveganja revščine. V letu 2019 so bili ti pri tem učinkoviti kar za 54,9 %, kar je za 3,3 o.t. več kot v letu 

2018 in največ v zadnjih desetih letih. Razlika v učinkovitosti socialnih transferjev pri blaženju tveganja 

revščine celotne populacije na eni strani in otrok na drugi strani je precej očitna in še nikoli v zadnjih 

desetih letih ni bila tako velika kot prav v letu 2019 (ko je znašala 9,5 o.t. v prid otrokom). 

Preglednica 4.13: Učinkovitost socialnih transferjev pri blaženju tveganja revščine – primerjava 

položaja otrok in celotne populacije; v % 

  

2018 2019 

pred soc. 
transf. 

po soc. 
transf.  

učinkovitost soc. 
transf. 

pred soc. 
transf. 

po soc. 
transf.  

učinkovitost soc. 
transf. 

SKUPAJ 23,4 13,3 43,2 22,0 12,0 45,5 

0-17 24,2 11,7 51,7 23,3 10,5 54,9 

Vir: SI-STAT SURS (2020); lastni preračuni. 

K izboljšanju življenjske ravni otrok v letu 2019 je pripomogla tudi ugodna situacija na trgu dela. 

Dohodki iz dela predstavljajo enega ključnih virov dohodkov družin z otroki, delovna intenzivnost 

gospodinjstva (predvsem polna delovna aktivnost) pa glavno varovalo pred zdrsom v revščino in zato 

se spremembe na trgu dela pomembno odražajo na življenjski ravni otrok. Za leto 2019 je značilen 

upad stopnje tveganja revščine za otroke iz delovno intenzivnih gospodinjstev in delno delovno 

intenzivnih gospodinjstev. Se je pa na drugi strani precej povišala stopnja tveganja revščine za otroke, 

kjer starši niso delovni aktivni. Morda je to eden od razlogov za povečanje deleža dolgotrajno revnih 

otrok v obdobju 2018/2019. 

Slika 4.5: Stopnja tveganja revščine otrok glede na delovno intenzivnost gospodinjstva 

 

Vir: Eurostat (2020).  
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5 Transferji iz javnih sredstev, odvisni od materialnega položaja posameznikov in družin 

 

Pričujoče poglavje je namenjeno prikazu trendov gibanja prejemnikov in upravičencev do pravic iz 

javnih sredstev (socialnih transferjev), ki so odvisni od materialnega položaja posameznikov in družin, 

ter njihove strukture. 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. Prejemke 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 – denarno 

socialno pomoč in varstveni dodatek npr. opredeljuje Zakon o socialnovarstvenih prejemkih (v 

nadaljevanju ZSVarPre). 

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.28 Denarne prejemke je možno uveljavljati le po naslednjem zaporedju: (1) otroški 

dodatek, (2) denarna pomoč, (3) varstveni dodatek, (4) državna štipendija; prejemki, ki se uveljavljajo 

prej, se vsaj delno upoštevajo v dohodek družine.   

Poleg denarnih pravic, CSD po ZUPJS odločajo še o pravicah do različnih subvencij in plačil, in sicer: 

znižanju plačila za programe vrtcev; 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. Subvencija šolske 

prehrane (malica, kosilo) za učence je vezana na povprečni mesečni dohodek na osebo v družini učenca 

(ugotovljen v veljavni odločbi o otroškem dodatku) in o njej CSD ne odloča, ampak vzgojno-

izobraževalni zavodi sami upoštevajo uvrstitev učenca v dohodkovni razred na osnovi podatkov iz 

veljavne odločbe o otroškem dodatku.  

V nadaljevanju tega poglavja so predstavljeni podrobnejši podatki o številu in strukturi prejemnikov in 

upravičencev do DSP (redna, izredna), VD, OD, DŠ in subvencije vrtca.29 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 torej govorimo o gospodinjstvih, pri podatkih o 

upravičencih pa o posameznikih (osebah). 

 
28 Pravice iz javnih sredstev se uveljavljajo pri CSD, kjer ima vlagatelj stalno prebivališče ali kjer večina oseb iz 
gospodinjstva dejansko biva (če imajo stalno ali začasno prebivališče na različnih naslovih). Uveljavljajo se z 
vložitvijo enotne vloge osebno ali po pošti, za otroški dodatek , znižano plačilo vrtca ali državno štipendijo pa 
lahko tudi elektronsko, preko portala e-Uprava. 
29 Podatke o številu in strukturi prejemnikov in upravičencev do javnih sredstev, odvisnih od materialnega 

položaja posameznika oz. družine smo v anonimizirani obliki pridobili iz podatkovne baze ISCSD2. Gre za bazo 

podatkov, ki se polni z informacijami iz vlog za pravice iz javnih sredstev po ZUPJS oz. iz odločb o odobrenih 

pravicah. ISCSD2 bazo podatkov upravlja MDDSZ, IRSSV pa ima odobren dostop za raziskovalce do modula 

statistik.   
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V prikazih v preglednicah v nadaljevanju so zajeti podatki o transferjih na podlagi veljavnih odločb CSD 

in pri letu 2020 niso zajeta izplačila enkratnih solidarnostnih dodatkov, ki so bili izplačani na podlagi 

protikoronskih zakonskih paketov (zakonov o interventnih ukrepih za omilitev posledic prvega oz. 

drugega vala epidemije; s kartico PKP). Tako je bil v aprilu 2020 izplačan enkraten solidarnostni dodatek 

za prejemnike DSP in VD (v primeru, da ti niso bili upravičeni do enkratnega solidarnostnega dodatka 

za upokojence), v višini 150 evrov. V prvem valu epidemije so prejeli solidarnostni dodatek tudi 

upokojenci z nizkimi pokojninami (v treh višinah, odvisno od višine pokojnine), prejemniki nadomestil 

iz invalidskega zavarovanja, ki so bili brezposelni ali na čakanju na delo, in prejemniki poklicnih pokojnin 

do višine 700 evrov. Enkratni solidarnostni dodatek v višini 150 evrov so prejeli tudi člani kmetij, starejši 

od 65 let, ki ne prejemajo pokojnine. Izplačilo solidarnostni dodatkov je določeno tudi v konec 

decembra 2020 sprejetem sedmem PKP, in sicer enkratni dodatek za upokojence s pokojninami do 714 

evrov (v treh različnih višinah, odvisno od višine pokojnine), krizni dodatek za zaposlene, ki so med 

epidemijo delali in njihova plača ni presegla dvakratnika minimalne plače, enkraten solidarnostni 

dodatek za starše novorojencev (500 evrov), enkraten solidarnostni dodatek za vse otroke v višini 50 

evrov. Izplačani enkratni solidarnostni dodatki se niso oz. se ne upoštevajo pri izračunu dohodkov za 

upravičenost do pravic iz javnih sredstev. Kot že zapisano, tudi niso zajeti v podatkih, ki jih prikazujemo 

v tem poglavju.   

Poleg izplačil enkratnih solidarnostnih dodatkov z namenom izboljšanja socialnega položaja ranljivih 

skupin z najnižjimi dohodki, so bili v letu 2020 v času prvega in drugega vala epidemije vpeljani tudi 

nekateri ukrepi vezani na postopke uveljavljanja in upravičenosti do pravic iz javnih sredstev, ki so 

ljudem olajšali dostop do pravic iz javnih sredstev, hkrati pa tudi razbremenili centre za socialno delo, 

da so ti lahko hitreje odločali o vlogah novih strank. Tako v prvem (spomladanskem) kot v drugem 

(jesensko-zimskem) valu epidemije so veljali ukrepi, kot, npr., mesečno avtomatično podaljšanje pravic 

iz javnih sredstev, ki so se iztekle; podaljšanje roka za dokazovanje namenske porabe izredne DSP in 

roka za predložitev dokazil; neupoštevanje premoženja (razen prihrankov in vrednostnih papirjev) pri 

odločanju o DSP, VD, zdravstvenem zavarovanju in subvenciji najemnine, tako da so bile do teh pravic 

upravičene tudi osebe, ki prej zaradi premoženja niso bile; uveljavljanje in podaljševanje pravic iz javnih 

sredstev za nazaj (domneva pravočasnosti). V drugem valu epidemije je bilo uveljavljeno tudi mesečno 

avtomatično podaljšanje pravic iz javnih sredstev po zakonu (brez izdaje odločb s strani CSD), ki se 

iztečejo v času epidemije; nekateri ukrepi za lažje uveljavljanje pravic iz javni sredstev; dodelitev 

izredne DSP za namen višje sile (tudi Covid-19). Dostop do pravic iz javnih sredstev, odvisnih od 

materialnega položaja oseb oz. gospodinjstev, je bil tako v letu 2020 omogočen po nekoliko 

poenostavljenih postopkih in širšemu krogu ljudi v stiski. To se odraža tudi pri podatkih o številu 

prejemnikov in upravičencev do pravic v letu 2020 (npr. DSP, VD), ki je višje kot v predhodnem letu – 

višje je seveda predvsem zato, ker je v kriznem letu 2020 več ljudi potrebovalo pomoč, vsaj delno pa 

verjetno vpliva tudi dejstvo, da je bil dostop do te pomoči nekoliko poenostavljen in olajšan.  
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5.1 Denarna socialna pomoč (DSP)  
 

Pravico do DSP od začetka leta 2012 ureja Zakon o socialnovarstvenih prejemkih (ZSVarPre),30 sprejet 

konec leta 2010 (z različnimi kasnejšimi novelami). DSP je socialnovarstveni 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 dohodka.31 Znesek 

osnovnega minimalnega dohodka je določen v ZSVarPre in se usklajuje z inflacijo. Od začetka leta 2012, 

ko sta se začela izvajati ZUPJS in ZSVarPre, do konca leta 2020 so se zneski osnovnega minimalnega 

dohodka gibali takole: 

- od 01.01.2012: 260,00 evrov,  

- od 01.08.2013 (uskladitev): 265,22 evrov,  

- od 01.08.2014 (uskladitev): 269,20 evrov,  

- od 01.08.2015 (uskladitev): 270,82 evrov,  

- od 01.01.2016 (prenehanje veljavnosti ZUJF): 288,81 evrov,  

- od 01.08.2016 (uskladitev): 292,56 evrov, 

- od 01.08.2017 (uskladitev): 297,53 evrov, 

- od 01.06.2018 (novela ZSVarPre): 385,05 evrov,  

- od 01.08.2018 (uskladitev): 392,75 evrov, 

- od 01.08.2019 (uskladitev): 402,18 evrov. 

 

Novela ZSVarPre, ki je bila sprejeta aprila 2018, je sicer zvišanje osnovnega zneska minimalnega 

dohodka v letu 2018 opredelila kot začasno (od 1. 6. do 31. 12. 2018), saj naj bi se s 1. januarjem 2019 

znesek osnovnega minimalnega dohodka znižal na 331,26 evra. To se ni zgodilo, saj je januarja 2019 

ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti izdala Odredbo o usklajeni višini 

minimalnega dohodka od januarja 2019, po kateri osnovni znesek minimalnega dohodka tudi od 

januarja 2019 ostaja v nespremenjeni višini, znesek pa je bil nato z avgustom 2019 še usklajen z inflacijo 

ter od takrat (tudi v celotnem letu 2020) znaša 402,18 evrov.  

Odobrena višina DSP, ki jo prejme prejemnik zase in za svoje družinske člane, je odvisna od višine 

dohodkov družine, števila družinskih članov, 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 

 
30 Zakon o socialnovarstvenih prejemkih (Uradni list RS, št. 61/10, 40/11, 14/13, 99/13, 90/15, 88/16 in 31/18 in 
73/18). 
31 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. 
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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 volontersko 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), njegov osnovni namen pa je spodbujati aktivnost 

prejemnikov DSP, bodisi v obliki opravljanja dela za plačilo bodisi v obliki vključitve v aktivnosti, ki imajo 

za namen razrešitev socialnih problematik in izboljšanje zaposljivosti. Dodatek za delovno aktivnost se 

dodeljuje v dveh višinah, glede na obseg delovne aktivnosti oz. vključenosti osebe: nižji za 60 do 128 

ur dela oz. vključenosti mesečno ter za opravljanje prostovoljnega dela pri humanitarnih organizacijah, 

ki je lahko v manjšem obsegu; višji pa za več kot 128 ur dela mesečno.  

 

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.  

Slika 5.1 prikazuje gibanje števila prejemnikov in upravičencev do DSP v obdobju od septembra 2012 

do decembra 2020. V Preglednici 5.1 pa so prikazani podrobnejši mesečni podatki o številu 

prejemnikov in upravičencev do DSP ter višini mesečno izplačanih sredstev za zadnja tri leta, to je za 

obdobje od januarja 2018 do decembra 2020.   

Krivulji števila prejemnikov in upravičencev do DSP na Sliki 5.1 kažeta, da je ob siceršnjem sezonskem 

nihanju števila prejemnikov in upravičencev do DSP to od leta 2012 do leta 2015 naraščalo, bilo v letih 

2016 in 2017 relativno stabilno, nato pa od sredine leta 2018 spet naraščalo. Na sliki sta dobro vidna 

tudi dva vrhova v letu 2020, eden v pomladnih mesecih in eden v jesensko-zimskih (obdobji epidemije 

Covid-19). Krivulji števila prejemnikov in upravičencev do DSP v obdobju po koncu ekonomske krize in 

obdobju gospodarske rasti (od leta 2014 do konca leta 2019) ne kažeta trenda izboljšanja (padca števila 

prejemnikov in/ali števila upravičencev), kot bi lahko pričakovali glede na ugodne trende zaposlovanja 

in upada brezposelnosti v tem obdobju, ampak, po stabilizaciji na sorazmerno visokem nivoju v letih 

2016 in 2017, od sredine leta 2018 dalje trend naraščanja. Zelo nazorni so podatki o povprečnem 

mesečnem številu upravičencev do DSP (torej oseb, ki so dobile DSP) po letih: v povprečju je DSP v letu 

2013 dobilo mesečno 68.002 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 povprečno 

mesečno 80.570 oseb, v letu 2018 povprečno mesečno 81.890 oseb, v letu 2019 povprečno mesečno 

90.461 oseb in v letu 2020 povprečno mesečno 99.332 oseb.32  

 
32 Podatki za leta 2013 do 2017 iz: Trbanc idr. 2020, stran 64. 
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Slika 5.1: Gibanje števila prejemnikov in upravičencev do DSP, Slovenija september 2012–december 
2020 

 
Vir: MDDSZ, baza podatkov ISCSD2 

 

Rasti števila prejemnikov in upravičencev do DSP od sredine leta 2018 in v letu 2019 ne moremo 

pojasniti z ekonomskimi okoliščinami, razmerami na trgu dela, gibanjem razpoložljivega dohodka v 

gospodinjstvih in socialno situacijo, saj se je vse to izboljševalo glede na pretekla leta. Glavni dejavnik 

za rast števila prejemnikov in upravičencev do DSP v tem obdobju je najverjetneje višina osnovnega 

minimalnega dohodka (osnovnega zneska DSP) oz. cenzusa za pridobitev DSP, ki se je bolj izrazito 

povišal junija 2018 (za 29,4 % glede na njegovo višino pred junijem 2018 oz. od avgusta 2018 dalje za 

32 % glede na višino pred junijem 2018), v kombinaciji z dodatkom za delovno aktivnost, ki cenzus še 

zvišuje. Višji znesek osnovnega minimalnega dohodka (zvišan cenzus) posledično pomeni, da je do 

pravice upravičenih več gospodinjstev oz. posameznikov, kar v Sloveniji, ki ima visoko koncentracijo 

razpoložljivih dohodkov malo nad mejo upravičenosti oz. okoli te meje (veliko fleksibilnih oblik 

zaposlitve, precejšnja koncentracija plač tik nad minimalno plačo) ob vsakem večjem dvigu zneska 

pomeni opazen priliv novih upravičencev. V primeru, da je oseba, ki uveljavlja DSP, zaposlena (opravlja 

delo ali je vključena v kakšen program), je cenzus zaradi dodatka za delovno aktivnost še višji in od 

avgusta 2019 dalje znaša 607,29 evrov (višji dodatek za delovno aktivnost) oz. 506,75 evrov (nižji 

dodatek za delovno aktivnost; tudi v primeru prostovoljnega dela pri nevladni organizaciji). Zaradi 

relativno visokega zneska osnovnega minimalnega dohodka (cenzusa), še posebej če mu je dodan 

dodatek za delovno aktivnost, so do DSP večinoma upravičena tudi gospodinjstva, v katerih je 

zaposlena ena oseba (od dveh odraslih). Zviševanje zneska osnovnega minimalnega dohodka (in 

dodatka za aktivnost) torej posledično pomeni, da se širi krog upravičencev. To pogosto deluje z 
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zamikom, saj informacije o spremenjenih pogojih dostopa do pravic (višjem cenzusu) vseh potencialnih 

upravičencev ne dosežejo takoj oz. del njih reagira z zamikom.  

Podatki o gibanju števila prejemnikov in upravičencev do DSP tako kažejo, da na gibanje števila 

prejemnikov in upravičencev do denarne pomoči ne vplivajo le ekonomske, tržne in socialne razmere 

v družbi, ampak tudi zakonodajne spremembe na področju denarnih prejemkov in spremembe v višini 

cenzusa za upravičenost do prejemkov. Ob nespremenjeni višini cenzusa pa se v letu 2020 jasno vidijo 

socialne posledice epidemije, saj je DSP prejemalo več gospodinjstev oz. več oseb kot v predhodnem 

letu, pri čemer je njihovo število dosego vrh v prvem (maj 2020) in v drugem valu epidemije (november, 

december 2020). 

Preglednica 5.1: Mesečno število prejemnikov in upravičencev do DSP (redne – za obdobje in trajne) ter 
višina sredstev, Slovenija, januar 2018 – december 202033  

 Število 
prejemnikov 

Število upravičencev Višina 
sredstev 

Povprečna višina 

Vsi Odrasli Upravičeni 
do trajne 

DSP 

Redna 
DSP 

Trajna 
DSP 

1. januar 2018 49.910 77.484 56.971 438 14.191.304,39 282,15 251,01 

1. februar 2018 50.378 78.477 57.579 439 14.430.441,75 284,28 250,06 

1. marec 2018 50.126 77.982 57.301 440 14.329.377,98 283,69 249,79 

1. april 2018 49.986 77.825 57.168 435 14.312.877,78 284,18 250,18 

1. maj 2018 49.444 77.197 56.568 441 14.191.763,91 284,81 251,23 

1. junij 2018 52.596 81.609 60.307 443 18.214.107,61 343,75 305,20 

1. julij 2018 53.086 82.746 61.024 442 18.349.821,60 343,14 305,78 

1. avgust 2018 53.231 83.128 61.267 440 18.923.149,15 352,94 311,38 

1. september 2018 53.647 84.437 61.778 436 19.152.082 354,47 313,25 

1. oktober 2018 54.087 85.099 62.333 431 19.372.477 355,69 313,89 

1. november 2018 55.955 87.600 64.463 427 19.947.275 354,11 314,14 

1. december 2018 56.626 89.100 65.416 428 20.125.141 353,05 314,27 

1. januar 2019 55.642 87.228 64.338 444 19.773.282,67 355,37 318,95 

1. februar 2019 57.527 90.812 66.715 443 20.535.265,69 356,97 321,18 

1. marec 2019 58.066 91.818 67.412 440 20.590.905,76 354,61 318,76 

1. april 2019 58.280 92.211 67.653 441 20.596.033,99 353,40 317,87 

1. maj 2019 58.177 92.126 67.517 443 20.492.005,47 352,24 317,73 

1. junij 2019 57.610 91.435 66.920 450 20.191.126,14 350,48 318,05 

1. julij 2019 56.618 89.726 65.713 454 19.808.610,98 349,86 316,70 

1. avgust 2019 56.810 89.962 65.896 451 20.546.798,39 361,68 324,62 

1. september 2019 56.211 88.491 65.018 453 20.173.943,21 358,90 322,92 

1. oktober 2019 56.544 88.783 65.410 455 20.226.037,24 357,70 321,21 

1. november 2019 58.078 90.891 67.169 456 20.582.596,10 354,40 319,89 

1. december 2019 58.553 92.048 67.868 460 20.700.410,52 353,53 319,35 

1. januar 2020 58.808 92.629 68.244 479 20.720.349,87 352,34 315,56 

1. februar 2020 60.121 95.068 69.847 480 21.234.868,56 353,20 316,09 

 
33 Podatki za daljše časovno obdobje, tj. od septembra 2012, so objavljeni v prejšnjih poročilih o socialnem položaju v Sloveniji, 
npr. Trbanc idr. 2020, dostopno na: Socialni polozaj v Sloveniji 2018_2019_koncno porocilo.pdf (irssv.si), strani 65-67. 

https://www.irssv.si/upload2/Socialni%20polozaj%20v%20Sloveniji%202018_2019_koncno%20porocilo.pdf
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 Število 
prejemnikov 

Število upravičencev Višina 
sredstev 

Povprečna višina 

Vsi Odrasli Upravičeni 
do trajne 

DSP 

Redna 
DSP 

Trajna 
DSP 

1. marec 2020 60.467 95.339 70.237 494 21.374.951,69 353,50 311,74 

1. april 2020 62.824 99.305 73.016 496 22.184.127,78 353,12 310,65 

1. maj 2020 65.033 103.398 75.791 496 22.888.552,75 351,95 310,36 

1. junij 2020 63.206 100.736 73.771 500 22.452.080,44 355,22 310,20 

1. julij 2020 62.895 100.219 73.380 497 22.389.549,90 355,98 308,92 

1. avgust 2020 62.917 99.912 73.290 497 22.423.952,28 356,41 308,62 

1. september 2020 62.767 98.694 72.837 496 22.306.744,75 355,39 308,53 

1. oktober 2020 62.849 98.293 72.819 495 22.334.166,07 355,36 308,06 

1. november 2020 65.780 102.422 76.103 491 23.192.025,71 352,57 306,93 

1. december 2020 67.564 105.971 78.423 489 23.757.770,36 351,63 307,14 

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 nizko. Od leta 2012 do sredine leta 2016 se je sicer 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 in naprej 

(Trbanc idr. 2020: 65-68). V letu 2018 je povprečno mesečno trajno DSP dobivalo 437 upravičencev, v 

letu 2019 povprečno mesečno 449 upravičencev, v letu 2020 pa 493 upravičencev. Nizko število 

upravičencev do trajne DSP, kljub trendu rahlega naraščanja, kaže na relativno restriktivno prakso 

dodeljevanja trajne DSP na CSD. 

V letu 2018 je DSP za obdobje povprečno mesečno prejelo 52.423 gospodinjstev oz. 81.890 oseb, med 

njimi 60.181 odraslih in 21.709 otrok. V letu 2019 je DSP povprečno mesečno prejelo 57.343 

gospodinjstev, kar pomeni 90.461 oseb, med njimi 66.469 odraslih in 23.992 otrok. V letu 2020 se je 

tako število gospodinjstev kot število oseb, ki so povprečno mesečno prejele DSP, še povečalo in sicer 

na povprečno mesečno 62.936 gospodinjstev oz. 99.332 oseb (med njimi 73.146 odraslih in 26.186 

otrok). Ob opaznem naraščanju števila gospodinjstev in števila oseb (torej prejemnikov in 

upravičencev), ki prejemajo DSP, delež otrok med upravičenci do DSP ostaja konstanten, in sicer 26,5 

% (v letu 2020 26,4 %). Iz tega lahko sklepamo, da se število prejemnikov DSP sorazmerno enakomerno 

povečuje v vseh tipih gospodinjstev oz. v vseh kategorijah upravičencev in da tudi v letu 2020 niso bile 

nadpovprečno prizadete družine z otroci, ampak so bila povečana tveganja v razmerah epidemije 

Covid-19 in njenih posledic sorazmerno porazdeljene po populaciji. V letu 2020 sicer lahko opazujemo 

dva vrhova, ko je število upravičencev do DSP (torej oseb, ki so DSP prejele) preseglo 100.000: prvi vrh 

je bil ob koncu oz. po koncu prvega vala epidemije (maj, junij, julij 2020), drugi pa v zadnjih dveh 

mesecih leta 2020, torej v drugem valu epidemije (november, december 2020). Decembra 2020 je bilo 

sploh največ prejemnikov in upravičencev do DSP v Sloveniji doslej, in sicer dobrih 67.500 prejemnikov 

(gospodinjstev) in skoraj 106.000 upravičencev (oseb, ki so prejele DSP), kar pomeni, da je bil njihov 

delež v populaciji okoli 5 %. Glede na dejstvo, da se število prejemnikov in upravičencev poviša z rahlim 

(mesečnim) zamikom za dejansko zaostritvijo ekonomske in socialne situacije v populaciji (kolikor traja, 

da potencialni upravičenci vložijo vlogo, je ta odobrena in pride do izplačila), lahko pričakujemo, da bo 

število prejemnikov in upravičencev do DSP v prvi četrtini leta 2021 še naraščalo. 
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Med upravičenci do DSP približno tri četrtine predstavljajo odrasle osebe in četrtino otroci. 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. To razmerje se odraža tudi v podatkih iz Preglednice 5.3, ki kaže, da je 71 do 72 

% prejemnikov DSP samskih oseb (enočlanska gospodinjstva). 

Starostna struktura upravičencev do DSP je relativno stabilna (Preglednica 5.2). Po letu 2015 se je med 

upravičenci do DSP zmanjševal delež mladih (starih 15–26 let ter starih 27–35 let), kar je bila posledica 

ugodnih razmer na trgu dela in povečanega povpraševanja delodajalcev ter hitrejšega zaposlovanja 

mlajših oseb, vendar se je pri mladih v starostni kategoriji 15-26 let situacija v letu 2020 spet poslabšala 

in je njihov delež med upravičenci do DSP ponovno narasel (kar lahko povežemo z ugotovitvami, da so 

mladi na trgu dela najbolj prizadeti zaradi posledic krize Covid-19). 

Preglednica 5.2: Število in delež upravičencev do redne DSP po starostnih razredih, Slovenija, december 
2016 – december 2020 

  
  

1. december 
2016 

1. december 
2017 

1. december 
2018 

1. december 
2019 

1. december 
2020 

Število % Število % Število % Število % Število % 

0-14 16.159 20,34 16.062 20,44 18.181 20,51 19.012 20,65 21.629 20,42 

15-26 13.178 16,59 12.124 15,43 12.819 14,46 12.724 13,82 15.562 14,69 

27-35 14.100 17,75 12.557 15,98 12.949 14,61 12.408 13,48 14.954 14,12 

36-50 18.518 23,31 18.244 23,21 20.000 22,56 20.561 22,33 24.444 23,08 

51-59 9.981 12,57 10.492 13,35 11.774 13,28 12.177 13,23 12.931 12,21 

60-65 4.222 5,32 5.003 6,37 6.395 7,21 7.227 7,85 7.619 7,19 

66-79 2.373 2,99 2.938 3,74 4.592 5,18 5.636 6,12 6.342 5,99 

80 in več 897 1,13 1.175 1,50 1.930 2,18 2.315 2,51 2.448 2,31 

Skupaj 79.428 100 78.595 100 88.640 100 92.060 100 105.929 100 

Vir: MDDSZ, ISCSD2 

 

Kot že zapisano, pregled števila prejemnikov DSP glede na tip gospodinjstva kaže, da med prejemniki 

ne prevladujejo družine, ampak samska gospodinjstva. Njihov delež med vsemi prejemniki je med 71 

in 72 %. Delež družin med prejemniki DSP je okoli 22 %, v letu 2020 rahlo manj. 

Preglednica 5.3: Število in delež prejemnikov DSP glede na tip gospodinjstva, Slovenija december 2017–
december 2020   

 1. december 2017 1. december 2018 1. december 2019 1. december 2020 

Število % Število Število Število % Število % 

Samska oseba 36.502 71,9 40.365 71,28 41.665 71,16 48.507 71,79 

(Zunaj)zakonska 
partnerja brez otrok 

2.863 5,64 3.506 6,19 3.896 6,65 4.222 6,25 

Družine 11.372 22,4 12.680 22,39 12.923 22,07 14.767 21,86 

Drugo 63 0,12 75 0,13 69 0,12 68 0,10 

Skupaj 50.800 100 56.626 100 58.553 100 67.564 100 

Vir: MDDSZ, ISCSD2 
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Če pogledamo število prejemnikov DSP še po posameznih tipih družin (Preglednica 5.4), ugotovimo, da 

delež enostarševskih družin med prejemniki DSP rahlo upada, delež dvostarševskih družin pa čisto 

rahlo narašča. Dejansko absolutno število enostarševskih družin, prejemnic DSP, rahlo narašča in je 

naraslo tudi v letu 2020, ker pa se absolutno število dvostarševskih družin, prejemnic DSP, povečuje 

hitreje (teh družin je tudi sicer precej več kot enostarševskih), njihov delež med vsemi prejemniki DSP 

narašča. V letu 2020 se je glede na leto 2019 absolutno število samskih oseb med prejemniki DSP 

povečalo za 6.842 oseb, število enostarševskih družin, ki prejemajo DSP, se je povečalo za 631 takih 

družin, število dvostarševskih družin, ki prejemajo DSP, pa kar za 1.213 družin. Decembra 2020 je bilo 

v strukturi prejemnikov DSP 71,8 % enočlanskih gospodinjstev, 8,9 % enostarševskih gospodinjstev, 

12,9 % dvostarševskih gospodinjstev in 6,3 % parov brez otrok. 

 

Preglednica 5.4: Število in delež prejemnikov DSP po tipu družine, Slovenija, december 2017–december 
2020   

 
1. december  

2017 
1. december 

2018 
1. december 

2019 
1. december  

2020 

Število % Število % Število % Število % 

Samska oseba 36.502 71,85 40.365 71,28 41.665 71,16 48.507 71,79 

Enostarševska družina 5.018 9,88 5.391 9,52 5.412 9,24 6.043 8,94 

Dvostarševska družina 6.354 12,51 7.289 12,87 7.511 12,83 8.724 12,91 

Zakonca /  
partnerja brez otrok 

2.863 5,64 3.506 6,19 3.896 6,65 4.222 6,25 

Drugo 63 0,12 75 0,13 69 0,12 68 0,10 

Skupaj 50.800 100 56.626 100 58.553 100 67.564 100 

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). 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).  

V Preglednici 5.5 prikazujemo odrasle upravičence do DSP in znotraj njih delež dolgotrajnih 

upravičencev. Njihov delež se je od leta 2014, ko je predstavljal dobrih 50 % vseh odraslih upravičencev 

do DSP, zvišal do skoraj 55 % konec leta 2015 in se od leta 2016 do konca leta 2020 gibal med 55 in 60 

%. V letu 2020 je število in delež dolgotrajnih odraslih upravičencev do DSP ostalo na visoki ravni oz. 

se konec leta 2020 celo nekoliko povišalo (decembra 2020 je bilo dolgotrajno upravičenih do DSP že 

59 % vseh odraslih upravičencev do DSP), kljub prilivu novih upravičencev do DSP.  
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Preglednica 5.5: Število in delež odraslih dolgotrajnih upravičencev DSP, Slovenija, december 2014–
december 2020 

Vir: MDDSZ, ISCSD2 

  

  Odrasli upravičenci, ki so prejeli DSP najmanj 24 
- krat v zadnjih 36. mesecih 

Do 
1.12.2014 

Število  29.819 

% od odraslih upravičencev na dan 1.12. 50,76 

Do  
1.6.2015 

Število 32.059 

% od odraslih upravičencev na dan 1.6. 52,19 

Do 
1.12.2015 

Število 33.111 

% od odraslih upravičencev na dan 1.12. 54,77 

Do  
1.6.2016 

Število 33.996 

% od odraslih upravičencev na dan 1.6. 56,48 

Do 
1.12.2016 

Število 34.505 

% od odraslih upravičencev na dan 1.12. 58,35 

Do  
1.6.2017 

Število 35.044 

% od odraslih upravičencev na dan 1.6. 58,50 

Do 
1.12.2017 

Število 34.481 

% od odraslih upravičencev na dan 1.12. 59,49 

Do  
1.6.2018 

Število 34.959 

% od odraslih upravičencev na dan 1.6. 57,97 

Do 
1.12.2018 

Število 35.807 

% od odraslih upravičencev na dan 1.12. 54,74 

Do 
1.6.2019 

Število 37.665 

% od odraslih upravičencev na dan 1.6. 56,28 

Do 
1.12.2019 

Število 38.687 

% od odraslih upravičencev na dan 1.12. 57,00 

Do  
1.6.2020 

Število 42.263 

% od odraslih upravičencev na dan 1.6. 56,90 

Do 
1.12.2020 

Število 
45.973 

% od odraslih upravičencev na dan 1.12. 58,65 
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5.1.2 Upravičenci do dodatka za delovno aktivnost (na DSP) 

 

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 volontersko pripravništvo ali pa imajo sklenjen pisni dogovor o prostovoljnem delu pri 

nevladnih organizacijah. Opravljanje prostovoljnega dela pri nevladnih organizacijah (na podlagi 

sklenjenega pisnega dogovora posameznika z nevladno organizacijo) je postalo podlaga za pravico do 

dodatka za delovno aktivnost k DSP šele po prvih obsežnejših spremembah nove socialne zakonodaje, 

ki so bile sprejete v drugi polovici leta 2013 in so stopile v veljavo v letu 2014.  

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: 

- 0,51 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. 2019 dalje to znaša 

205,11 eura oz. skupaj z DSP 607,29 evrov, kolikor je zvišan cenzus za DSP za tako osebo); 

- 0,26 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. 2019 dalje to 

znaša 104,57 evra oz. skupaj z DSP za prvo odraslo osebo v družini oziroma samsko osebo 

506,75 evrov, kolikor je zvišan cenzus za tako osebo). 

Od avgusta 2019 dalje vsaka naslednja odrasla oseba v družini, ki je delovno aktivna v obsegu nad 128 

ur, prejme 333,81 evrov DSP (0,83 zneska minimalnega dohodka), vsaka naslednja odrasla oseba, ki je 

delovno aktivna v obsegu 60 do 128 ur, pa 281,53 evrov DSP (0,7 zneska minimalnega dohodka). Utež 

za DSP vsake naslednje odrasle osebe v družini (brez dodatka za delovno aktivnost) je sicer 0,57, kar 

pomeni 229,24 evrov DSP. 

Odraslim upravičencem do DSP, ki imajo sklenjen pisni dogovor o prostovoljnem delu z nevladno 

organizacijo ali 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.   

Oktobra 2019 je Državni zbor RS izglasoval novelo Zakona o socialno varstvenih prejemkih (ZSVarPre-

H), s katero je bila predlagana ukinitev dodatka za delovno aktivnost, vendar pa je Državni svet pred 

razglasitvijo zahteval ponovno odločanje o zakonu, po čemer za sprejem spremembe zakona ni bilo 

zadostne večine, zato novela zakona ni bila sprejeta. MDDSZ je razloge za ukinitev dodatka za delovno 

aktivnost navedlo predvsem v porušenem razmerju med minimalno plačo in denarno socialno pomočjo 

in ocenilo, da dodatek ne spodbuja k zaposlovanju.  

Število odraslih upravičencev do DSP, ki prejemajo oz. so prejemali tudi dodatek za delovno aktivnost 

je prikazano v Preglednici 5.6, in sicer ločeno glede na to ali so prejemali nižji dodatek (delovna 

aktivnost od 60 do 128 ur na mesec oz. vključenost v programe psihosocialne rehabilitacije oz. s 

humanitarno organizacijo sklenjen pisni dogovor o prostovoljnem delu) ali višji dodatek (delovna 

aktivnost v obsegu nad 128 ur na mesec). Podatki so grafično prikazani tudi na Sliki 5.2. Prikaz za daljše 

časovno obdobje (od decembra 2012 do decembra 2020) jasno kaže, kako je naraščalo število 

prejemnikov dodatka za delovno aktivnost, še bolj pa, kako različni sta krivulji prejemnikov nižjega in 

prejemnikov višjega dodatka za delovno aktivnost. 
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Preglednica 5.6: Število upravičencev do DSP, ki prejemajo dodatek za delovno aktivnost, 2012–2020 

 
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 

1. junij 2018 3.780 213 4.229 100 

1. december 2018 4.052 278 5.149 168 

1. junij 2019 4.431 319 5.676 196 

1. december 2019 4.241 284 5.596 187 

1. junij 2020 3.903 259 5.820 125 

1. december 2020 4.124 259 6.618 174 

Vir: MDDSZ, ISCSD2 

 

Kot je razvidno iz preglednice 5.6 in grafičnega prikaza na Sliki 5.2, se je število odraslih upravičencev 

do dodatka za delovno aktivnost k DSP v obdobju od konca leta 2012 do junija 2019 ves čas zviševalo, 

v nekaterih obdobjih prav skokovito. V celotnem opazovanem obdobju je več prejemnikov višjega 

dodatka za delovno aktivnost kot prejemnikov nižjega dodatka, vendar se je od konca leta 2014 do 

konca leta 2017 število prejemnikov nižjega dodatka zviševalo bistveno hitreje kot število prejemnikov 

višjega dodatka – tako zelo, da sta se konec leta 2017 števili prejemnikov nižjega in višjega dodatka že 

povsem približali. Nekoliko večja razlika pa se ponovno pojavi v letu 2018 in do decembra 2020, ko 

število prejemnikov višjega dodatka narašča hitreje. Od junija 2019 do konca leta 2020 pa je opaziti 

malenkosten upad števila prejemnikov obeh dodatkov. Vendarle, število ostaja še vedno visoko. Če 

opazujemo celotno obdobje od konca leta 2012 do konca leta 2020, se je število oseb, ki prejemajo 

višji dodatek za delovno aktivnost, v tem obdobju povečalo za približno 9 krat, število prejemnikov 

nižjega dodatka za delovno aktivnost pa kar za 26 krat. 

  



 

 

    62 | 
 

Slika 5.2: Gibanje števila upravičencev do DSP, ki prejemajo dodatek za delovno aktivnost, december 
2012 – december 2020 

 
Vir: MDDSZ, ISCSD2 

 

Rast števila prejemnikov višjega dodatka za delovno aktivnost je verjetno najbolj povezana z 

razpoložljivostjo dela preko različnih pogodb na trgu dela (ta se je s koncem krize precej povečala) ter 

z dvigovanjem cenzusa za DSP in dodatek za delovno aktivnost, saj je z višjim cenzusom do DSP in 

višjega dodatka za delovno aktivnost upravičenih vse več družin, v katerih je zaposlena le ena oseba 

(druga pa brezposelna). Glede na dejstvo velike koncentracije plač nekoliko nad minimalno plačo, lahko 

s tem pojasnimo izrazit porast prejemnikov višjega dodatka za delovno aktivnost v letu 2018.    

Krivulja rasti prejemnikov nižjega dodatka za delovno aktivnost je nekoliko drugačna. Prelom se je 

zgodil v drugi polovici leta 2014, ko se je začela uporabljati 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). Od druge polovice leta 2014 naprej se število prejemnikov nižjega 

dodatka za aktivnost zvišuje in je konec leta 2017 celo skoraj doseglo število prejemnikov višjega 

dodatka za delovno aktivnost. 

Decembra 2020 je nižji dodatek za delovno aktivnost prejemalo 4.162 upravičencev do DSP, višji 

dodatek pa 6.792 upravičencev do DSP. V preglednici 5.7 so skupaj prikazani vsi odrasli upravičenci do 

DSP, ki prejemajo dodatek za delovno aktivnost, ter njihov delež med vsemi odraslimi upravičenci do 

DSP. Delež prejemnikov dodatka za delovno aktivnost (nižjega ali višjega) znotraj vseh odraslih 

prejemnikov DSP od konca leta 2012 ves čas narašča in je konec leta 2020 predstavljal dobrih 14,3 %.  
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Preglednica 5.7: Odrasli upravičenci do DSP, glede na dodatek za delovno aktivnost (skupaj nižji in višji), 
Slovenija december 2012 – december 2020 

 
Število odraslih 
upravičencev do 

DSP 

Število upravičencev do 
DSP, ki prejemajo dodatek 
za delovno aktivnost (nižji 

ali višji) 

Delež upravičencev do DSP, ki 
prejemajo dodatek za delovno 
aktivnost (nižji ali višji), 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 

1. junij 2018 60.307 8.009 13,28 

1. december 2018 65.416 9.647 14,75 

1. junij 2019 66.920 10.622 15,87 

1. december 2019 67.868 10.308 15,19 

1. junij 2020 73.771 10.107 13,70 

1. december 2020 78.423 11.175 14,25 

 
Vir: MDDSZ, ISCSD2 
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5.2 Izredna denarna socialna pomoč (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 

osnovnega 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 tako kot višina DSP vezana na osnovni minimalni dohodek in je enaka kot višina DSP 

(torej je od 1. 6. 2018 znašala 385,05 evra, od 1. 8. 2018 392,75 evra, od 1. 8. 2019 dalje pa znaša 

402,18 evrov). Za družino se zgornji možni mesečni znesek IDSP izračuna kot seštevek zneskov, ki lahko 

pripadajo posameznim članom (glede na uteži).   

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 5.14 so prikazani podatki o številu prejemnikov in upravičencev do IDSP ter višini 

izplačanih sredstev za obdobje od 1. januarja 2013 do 1. decembra 2020. 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 5.8: Mesečno število prejemnikov in upravičencev do IDSP ter višina izplačanih sredstev, 

januar 2018–december 202034 

 Število prejemnikov Število 
upravičencev 

Število 
odraslih 

upravičencev 

Višina 
sredstev 

Povprečna 
višina IDSP 

1. januar 2018 5.509 9.941 6.839 1.740.814,31 315,99 

1. februar 2018 7.588 13.861 9.513 2.399.717,20 316,25 

1. marec 2018 5.818 10.463 7.215 1.786.073,86 306,99 

1. april 2018 5.967 11.060 7.516 1.850.002,90 310,04 

1. maj 2018 4.954 8.904 6.174 1.493.703,45 301,51 

1. junij 2018 4.864 8.854 6.084 1.581.344,05 325,11 

1. julij 2018 4.525 8.940 5.770 1.537.333,09 339,74 

1. avgust 2018 4.014 7.985 5.070 1.342.174,99 334,37 

1. september 2018 4.389 8.339 5.523 1.588.044,54 361,82 

1. oktober 2018 5.266 9.594 6.574 1.888.609,36 358,64 

1. november 2018 5.580 10.236 6.970 1.959.599,29 351,18 

1. december 2018 6.088 11.490 7.633 2.090.914,30 343,45 

1. januar 2019 5.363 9.689 6.693 1.915.989,72 357,26 

1. februar 2019 7.070 12.854 8.834 2.575.817,74 364,33 

1. marec 2019 5.658 10.296 7.111 2.016.140,60 356,33 

1. april 2019 5.340 9.707 6.666 1.859.163,74 348,16 

1. maj 2019 4.611 8.357 5.729 1.618.331,19 350,97 

1. junij 2019 4.730 8.665 5.911 1.645.363,90 347,86 

1. julij 2019 4.041 7.871 5.130 1.383.347,51 342,33 

1. avgust 2019 4.568 9.098 5.783 1.621.509,25 354,97 

1. september 2019 4.275 7.926 5.387 1.577.115,25 368,92 

1. oktober 2019 6.147 11.013 7.726 2.242.642,65 364,84 

1. november 2019 6.017 10.843 7.471 2.146.773,89 356,78 

1. december 2019 5.966 11.162 7.498 2.102.294,38 352,38 

1. januar 2020 6.208 10.609 7.431 2.522.455,74 406,32 

1. februar 2020 8.443 14.469 10.194 3.342.531,23 395,89 

1. marec 2020 6.474 11.011 7.842 2.451.376,60 378,65 

1. april 2020 6.039 11.121 7.408 2.355.168,14 389,99 

1. maj 2020 6.713 13.222 8.454 2.683.401,87 399,73 

1. junij 2020 5.947 10.953 7.293 2.407.562,53 404,84 

1. julij 2020 5.390 9.956 6.607 2.119.088,81 393,15 

1. avgust 2020 4.956 9.305 5.988 1.941.991,27 391,85 

1. september 2020 5.478 9.616 6.652 2.195.691,81 400,82 

1. oktober 2020 7.242 12.459 8.757 2.867.614,90 395,97 

1. november 2020 7.522 13.006 9.109 2.970.204,48 394,87 

1. december 2020 7.536 13.627 9.173 3.024.412,42 401,33 

Vir: MDDSZ, ISCSD2 

 

 
34 Podatki za daljše časovno obdobje, tj. od septembra 2012, so objavljeni v prejšnji poročilih o Socialnem 
položaju v Sloveniji, npr. Trbanc idr. 2020, dostopno na: Socialni polozaj v Sloveniji 2018_2019_koncno 
porocilo.pdf (irssv.si), strani 81-82. 

https://www.irssv.si/upload2/Socialni%20polozaj%20v%20Sloveniji%202018_2019_koncno%20porocilo.pdf
https://www.irssv.si/upload2/Socialni%20polozaj%20v%20Sloveniji%202018_2019_koncno%20porocilo.pdf
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Razmerje med prejemniki in upravičenci je pri IDSP v vseh opazovanih letih skoraj 1 : 2, kar kaže na to, 

da je med prejemniki IDSP manj samskih gospodinjstev in več družin ter parov kot med prejemniki 

redne DSP. To potrjujejo tudi podatki v Preglednici 5.9. Decembra 2020 je, na primer, IDSP prejelo 

7.436 gospodinjstev, od tega 4.023 samskih gospodinjstev (56 % vseh gospodinjstev, ki so prejela IDSP), 

705 gospodinjstev partnerjev brez otrok (9,8 % gospodinjstev, ki so prejela IDSP), 1.000 enostarševskih 

gospodinjstev oz. družin (14 % vseh gospodinjstev, ki so prejela IDSP) in 1.447 dvostarševskih 

gospodinjstev oz. družin (20,2 % vseh gospodinjstev, ki so prejela IDSP).  

 

Slika 5.3: Mesečno gibanje števila prejemnikov in upravičencev do IDSP, Slovenija september 2012 –

december 2020 

 

 

Preglednica 5.9 : Število prejemnikov IDSP po tipu družine, Slovenija (1.7.2018 – 1.12.2020)  

  Na dan 
1.7.2018 

Na dan 
1.12.2018 

Na dan 
1.7.2019 

Na dan 
1.12.2019 

Na dan 
1.7.2020 

Na dan 
1.12.2020 

Št. % Št. % Št. % Št. % Št. % Št. % 

Samska oseba 2.277 50,32 3.249 53,37 2.099 51,94 3.245 54,39 2.830 54,18 4.023 56,02 

Zakonca/partnerja 
brez otrok  

581 12,84 707 11,61 505 12,50 705 11,82 570 10,91 705 9,82 

Enostarševska 
družina 

751 16,60 957 15,72 657 16,26 894 14,98 759 14,53 1.000 13,92 

Dvostarševska 
družina 

907 20,04 1.173 19,27 771 19,08 1.118 18,74 1.059 20,28 1.447 20,15 

Drugo 9 0,20 2 0,03 9 0,22 4 0,07 5 0,10 7 0,10 

Skupaj 4.525 100 6.088 100 4.041 100 5.966 100 5.223 100 7.182 100 

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).35  

Do VD so upravičene osebe:  

- ki so trajno nezaposljive ali trajno nezmožne za delo36 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 evra, od 1. 8. 2016 naprej je znašal 476,87 evra 

od 1. 8. 2017 je znašal cenzus za varstveni dodatek za samsko osebo 484,97 evra, od 1. 8. 2018 je znašal 

577,34 evra, od 1. 8. 2019 dalje pa cenzus za VD za samsko osebo znaša 591,20 evrov (maksimalna 

višina varstvenega dodatka pa znaša 189,02 evrov)37. Če ima samska oseba tudi lastni dohodek, se VD 

določi v višini razlike med 591,20 evra in lastnim dohodkom. Pri odločanju o VD za samsko osebo, se 

ne upoštevajo denarna sredstva (prihranki) v višini do 2.500 evrov. 

Od 1. 6. 2018 (Novela ZSVarPre) dalje velja pri določanju višine VD za družino novost, in sicer če se pri 

določitvi cenzusa upoštevajo otroci, se ta poveča za 0,11 osnovnega zneska minimalnega dohodka 

oziroma (od 1. 8. 2018) 43,20 evra (samo enkrat, ne glede na število otrok).  

Cenzus za VD za dvočlansko družino, v kateri oba člana izpolnjujeta pogoje za VD je (od 1. 8. 2018) 

899,40 evra (v primeru dvočlanske družine, v kateri le en član izpolnjuje pogoje za VD pa 714,81 evra). 

V primeru družine se pri odločanju o VD ne upoštevajo denarna sredstva (prihranki) v višini do 3500 

 
35 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.  
36 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. 
37 Znesek varstvenega dodatka predstavlja razliko med cenzusom za varstveni dodatek in cenzusom za DSP. 
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evrov. Tudi v primeru družine se VD določi v višini razlike med cenzusom za specifični tip družine in 

morebitnim lastnim dohodkom družine (seštevkom dohodkov družinskih članov). 

V preglednici 5.10 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 

veliki večini prejemnikov za osebe, ki VD uveljavljajo le zase oz. da gre v veliki večini za samska 

(enočlanska) gospodinjstva.  

S prenosom pravice do VD v decembru 2012 iz pokojninskega v socialni sistem je VD postal drugačen 

tip pravice; če je bil prej bolj individualna pravica (povezana s posameznikovo pokojnino), je zdaj postal 

povezan z materialnim položajem družine. Ob prenosu pravice se je število prejemnikov VD zmanjšalo 

za 78 %, saj 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. Krog 

upravičencev do VD s prenosom iz pokojninskega v socialni sistem pa se je 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 se je v primerjavi z letom prej 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 ZSVarPre, 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 in so prinesle pričakovane rezultate: tako 

število prejemnikov kot število upravičencev do VD se je od februarja 2017 naprej opazno povečalo, v 

vseh starostnih kategorijah, vendar nekoliko bolj 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 (z vmesnim 

rahlim upadom v začetnih mesecih leta 2018). K porasti v drugi polovici leta 2018 je pripomogel tudi 

dvig cenzusa (hkrati z dvigom cenzusa za osnovni minimalni dohodek se je dvignil tudi za VD) in 

posledično nekoliko več oseb upravičenih do pravice. Konec leta 2018 VD prejemalo 19.330 

gospodinjstev oz. 20.663 upravičencev do VD. 

V letu 2019 se je rast prejemnikov in upravičencev do VD nadaljevala, prav tako v letu 2020. Ob koncu 

leta 2020 je število prejemnikov in upravičencev do VD doseglo najvišjo vrednost doslej, saj je število 

vseh prejemnikov (gospodinjstev) znašalo 21.491, upravičencev (oseb, ki so dejansko dobile VD) pa 

23.291. 

Tako kot pri upravičencih do DSP, je tudi pri upravičencih do VD število oseb, ki imajo odločbo o trajnem 

prejemanju pravice, zelo nizko. Število upravičencev do trajnega VD se od konca leta 2014 naprej giblje 

med 400 in 500 oseb; leta 2018 je bilo povprečno mesečno 496 upravičencev do trajnega VD, leta 2019 

povprečno mesečno 467, leta 2020 pa je povprečno mesečno število upravičencev do trajnega VD 

znašalo 415. 
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Preglednica 5.10: Število prejemnikov in upravičencev do VD (rednega in trajnega) ter višina sredstev, 

januar 2018 – december 202038 

 Število vseh 
prejemnikov 

VD 

Število vseh 
upravičencev 

do VD 

Število 
upravičence

v do TVD39 

Višina 
sredstev 

Povprečna 
višina VD 

Povprečna 
višina TVD 

1. januar 2018 15.126 16.158 486 2.311.214,36 147,34 171,18 

1. februar 2018 14.910 15.939 487 2.291.451,22 148,14 171,15 

1. marec 2018 14.762 15.788 489 2.276.564,98 148,61 171,05 

1. april 2018 15.010 16.080 487 2.304.952,30 148,13 169,28 

1. maj 2018 16.175 17.271 546 2.432.005,22 144,92 162,38 

1. junij 2018 16.916 18.058 501 2.775.811,53 159,12 169,58 

1. julij 2018 17.488 18.682 497 2.858.420,65 158,67 169,8 

1. avgust 2018 17.820 19.057 499 2.985.362,68 162,74 172,89 

1. september 2018 18.689 19.958 494 3.060.512,40 163,5 173,41 

1. oktober 2018 18.861 20.144 491 3.101.937,21 164,21 173,88 

1. november 2018 19.138 20.448 487 3.159.364,00 164,86 173,8 

1. december 2018 19.330 20.663 489 3.202.292,77 165,45 173,99 

1. januar 2019 17.837 19.121 499 3.090.359,83 173,26 179,24 

1. februar 2019 17.176 18.523 460 2.962.358,92 172,47 180,89 

1. marec 2019 17.670 19.055 459 3.033.380,78 171,67 180,82 

1. april 2019 17.829 19.248 460 3.047.125,86 170,91 180,73 

1. maj 2019 18.093 19.534 464 3.082.743,92 170,38 180,55 

1. junij 2019 18.330 19.791 466 3.102.092,05 169,24 180,46 

1. julij 2019 18.553 20.042 465 3.132.399,24 168,84 180,50 

1. avgust 2019 18.773 20.284 465 3.298.965,82 175,73 185,95 

1. september 2019 18.910 20.455 463 3.316.685,65 175,39 185,86 

1. oktober 2019 19.062 20.611 465 3.331.853,98 174,79 186,03 

1. november 2019 19.338 20.919 464 3.368.188,52 174,17 186,03 

1. december 2019 19.447 21.045 471 3.380.387,52 173,83 185,81 

1. januar 2020 19.627 21.238 494 3.404.921,46 173,48 185,05 

1. februar 2020 20.170 21.837 499 3.482.494,60 172,66 184,93 

1. marec 2020 20.520 22.231 516 3.531.015,43 172,08 184,75 

1. april 2020 20.790 22.518 522 3.561.460,42 171,31 184,73 

1. maj 2020 20.952 22.688 521 3.577.101,59 170,73 184,57 

1. junij 2020 20.681 22.412 525 3.522.173,72 170,31 184,53 

1. julij 2020 20.689 22.412 519 3.511.834,64 169,74 184,32 

1. avgust 2020 20.819 22.558 518 3.530.530,71 169,58 184,18 

1. september 2020 20.901 22.655 515 3.540.269,78 169,38 184,23 

1. oktober 2020 20.970 22.730 515 3.542.921,90 168,95 184,23 

1. november 2020 21.256 23.041 514 3.581.319,64 168,49 184,25 

1. december 2020 21.491 23.291 513 3.609.300,89 167,94 184,25 

Vir: MDDSZ, ISCSD2 

 

 
38 Podatki za daljše časovno obdobje, tj. od septembra 2012, so objavljeni v prejšnji poročilih o Socialnem 
položaju v Sloveniji, npr. Trbanc idr. 2020, dostopno na: Socialni polozaj v Sloveniji 2018_2019_koncno 
porocilo.pdf (irssv.si), strani 87-89. 
39 trajni varstveni dodatek 

https://www.irssv.si/upload2/Socialni%20polozaj%20v%20Sloveniji%202018_2019_koncno%20porocilo.pdf
https://www.irssv.si/upload2/Socialni%20polozaj%20v%20Sloveniji%202018_2019_koncno%20porocilo.pdf
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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 5.11). Med osebami, ki prejemajo VD, je bilo sredi leta 2014 še več kot polovica (52,5 %) 

oseb starejših od 65 let, decembra 2016 pa jih je bilo le še 46,8 % - ali 5.242 oseb. Po uveljavitvi novele 

ZSVarPre februarja 2017 (ukinitev zaznambe na nepremičnine in povračila prejemkov po smrti 

prejemnika), je bil v letu 2017, ob opaznem splošnem porastu števila prejemnikov in upravičencev do 

VD, nekoliko večji tudi priliv v VD starejših od 65 let (v mesecih po uveljavitvi omenjenih sprememb je 

med upravičence do VD vstopilo več starejših od 65 let kot mlajših). Tako je bilo decembra 2017 8.904 

upravičencev do VD starih nad 65 let, kar je 3.662 oseb več kot decembra 2016. Decembra 2018 je bilo 

med upravičenci do VD 10.366 oseb, starejših od 65 let, decembra 2019 pa 12.085 oseb, starejših od 

65 let. Decembra 2020 je bilo med upravičenci do VD 13.672 oseb, starejših od 65 let. 

Decembra 2017 in decembra 2018 so starejši od 65 let predstavljali okvirno 51 % vseh upravičencev 

do VD. Situacija se je v letu 2019 začela nekoliko spreminjati, saj se je delež starejših upravičencev 

povišal na 57,42 %. Decembra 2020 je bilo med upravičenci do VD 58,7 % starejših od 65 let.  

Zaključimo lahko, da, čeprav je ukrep ukinitve zaznambe na nepremičnine in ukinitve povračila 

(poplačila) dela zneska prejetega VD (in DSP) po smrti prejemnika, pozitivno vplival na zmanjšanje 

neuveljavljanja pravice do VD in se je število upravičencev do VD (oseb, ki dejansko prejemajo VD) v 

zadnjih dveh letih opazno povečalo ter se je opazno povečalo tudi med starejšimi od 65 let (iz 5.242 

konec leta 2016 na 12.085 konec leta 2019), ukrep z vidika zajema starejših z zelo nizkimi dohodki 

(pokojninami) vendarle ni bil popolnoma uspešen. Namen ukrepa je bil namreč predvsem izboljšati 

položaj starejših, ki imajo zelo visoke stopnje tveganja revščine, še posebej starejših enočlanskih 

gospodinjstev.40 Ugotovimo lahko, da se starejši z zelo nizkimi dohodki (pokojninami) še vedno ne 

odločajo vedno za uveljavljanje pravice do VD, pri čemer so razlogi verjetno različni: od nepoznavanja 

sprememb (ni več zaznamb, ni poplačila po smrti prejemnika), do nezaupanja, slabe informiranosti o 

pravici in tega, da ne poznajo poti, kako uveljavljati pravico oz. se pri tem počutijo negotovi. Eden od 

možnih razlogov za še vedno manjše uveljavljanje pravice do VD med starejšimi je tudi zahteva po 

dogovoru o preživljanju (sklenjenem pri notarju) v primeru, da imajo polnoletne, materialno 

preskrbljene otroke. Z dogovorom se polnoletni, materialno preskrbljeni otroci zavežejo k prispevanju 

določenega dela stroškov (lahko v naravi) svojim ostarelim staršem z nizkimi dohodki (pokojninami) – 

tak dogovor pa je formalno pogoj za uveljavljanje pravice do VD.  

Preglednica 5.11: Število upravičencev do VD po starostnih razredih, december 2016 – december 2020 

  1. 12. 2016 1. 12. 2017 1. 12. 2018 1. 12. 2019 1.12.2020 

Št. % Št. % Št. % Št. % Št. % 

35 let in manj 1.023 9,1 1.514 8,7 1.672 8,29 725 3,44 726 3,12 

36-50 let 1.932 17,3 2.619 15,1 2.846 14,11 2.385 11,33 2.574 11,05 

51-65 let 3.004 26,8 4.360 25,1 5.279 26,18 5.852 27,80 6.319 27,13 

66-79 let 3.626 32,4 5.977 34,4 7.124 35,33 8.530 40,53 9.824 42,18 

80 let in več 1.616 14,4 2.927 16,8 3.242 16,08 3.555 16,89 3.848 16,52 

Skupaj 11.201 100 17.397 100 20.163 100 21.047 100 23.291 100 

Vir: MDDSZ, ISCSD2 
 

 
40 Za primerjavo 10.366 osebam, ki so konec leta 2018 prejemale VD, navedimo podatke o višinah pokojnin, ki jih 
objavlja ZPIZ. Konec leta 2018 je prejemalo starostno pokojnino, nižjo od 500 evrov 58.340 oseb, 101.562 oseb 
pa je prejemalo starostno pokojnino med 500 in 600 evri.  
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Na Sliki 5.4 je dobro vidno razmerje med gibanjem celotnega števila upravičencev do VD in 

upravičencev do VD. Na njej je gibanje celotnega števila upravičencev do VD (oseb, ki VD dejansko 

prejemajo) in gibanje števila upravičencev do VD, starejših od 65 let, prikazano za obdobje od 

decembra 2012 do decembra 2020.  

 

Slika 5.4: Gibanje števila vseh upravičencev do VD, in upravičencev do VD, starejših od 65 let, Slovenija, 

december 2012 – december 2020 
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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 gospodarsko, zaposlitveno, socialno (razpoložljiv dohodek, 

brezposelnost, materialni položaj) in delno tudi starostno sliko prebivalstva posamezne regije. 

Preglednica 5.12 prikazuje število upravičencev do DSP in IDSP na 1.000 prebivalcev po statističnih 

regijah (za junij 2018, junij 2019 in junij 2020). 

V Sloveniji je DSP junija 2020 prejemalo slabih 48 oseb na 1.000 prebivalcev. Število je v zadnjih dveh 

letih precej naraslo, saj je DSP junija 2018 prejemalo 30 oseb na 1.000 prebivalcev, junija 2019 pa skoraj 

44 oseb na 1.000 prebivalcev. Podrobnejši pregled po statističnih regijah razkriva precejšnje razlike 

med regijami glede števila upravičencev do DSP na 1.000 prebivalcev in tudi glede gibanja tega števila 

v zadnjih dveh letih. Statistični regiji z daleč najvišjim številom upravičencev do DSP na 1.000 

prebivalcev sta podravska in pomurska regija. V podravski regiji je tako na 1.000 prebivalcev DSP junija 

2019 prejemalo dobrih 60 oseb, junija 2020 pa že skoraj 66 oseb. V pomurski regiji (ki je regija z največ 

prebivalci, ki prejemajo DSP na 1.000 prebivalcev) je junija 2019 DSP prejemalo slabih 67 oseb, junija 

2020 pa skoraj 72 oseb. Tudi v ostalih statističnih regijah se je število prebivalcev, ki prejemajo DSP na 

1.000 prebivalcev, v zadnjih dveh letih zviševalo. Statistična regija z najmanjšim številom oseb, ki 

prejemajo DSP, na 1.000 prebivalcev je goriška, z 24,6 osebami, ki so junija 2020 prejele DSP, na 1.000 

prebivalcev, sledi ji gorenjska, kjer je junija 2020 prejelo DSP dobrih 28 oseb na 1.000 prebivalcev.  

Preračunano v deleže prebivalstva (prikaz v Preglednici 5.14), je v Sloveniji sredi leta 2020 DSP 

prejemalo 4,8 % prebivalcev. V pomurski statistični regiji je DSP prejemalo kar 7,2 % prebivalcev, v 

podravski statistični regiji pa 6,6 % prebivalcev. Po višini deležev prebivalcev, ki prejemajo DSP, sledijo 

še zasavska regija, savinjska regija, jugovzhodna Slovenija ter posavska regija. Najnižji delež 

prebivalstva, ki prejema DSP, je v goriški statistični regiji, kjer DSP prejema 2,5 % prebivalcev te regije, 

sledi ji gorenjska statistična regija, v kateri DSP prejema 2,8 % prebivalcev te regije. 

IDSP je sredi leta 2020 prejelo 5,2 osebe na 1000 prebivalcev v Sloveniji. Daleč največ oseb je IDSP 

junija 2020 prejelo v pomurski statistični regiji (11,4 oseb na 1.000 prebivalcev), najmanj (3,1 osebe na 

1.000 prebivalcev) pa v gorenjski in goriški statistični regiji. Preračunano v deleže od vseh prebivalcev 

(prikaz v Preglednici 5.14) je v Sloveniji junija 2020 IDSP prejelo 0,52 % prebivalstva, od statističnih regij 

pa, kot že zapisano zgoraj, največ v pomurski regiji (1,1 % prebivalstva te regije) ter najmanj na 

gorenjskem in goriškem (0,3 % prebivalstva posamezne regije). 
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Preglednica 5.12: Število upravičencev do DSP (redne in trajne) na 1000 prebivalcev, po regijah v 

Sloveniji za mesec junij 2018, 2019 in 2020 

 
število upravičencev do DSP (redne in 

trajne) na 1.000 prebivalcev 

število upravičencev do IDSP na 1.000 

prebivalcev 

1.6.20181) 1.6.20192) 1.6.20203) 1.6.20181) 1.6.20192) 1.6.20203) 

Gorenjska 20,83 23,49 28,18 1,51 1,63 3,13 

Goriška 19,46 22,66 24,62 1,94 2,36 3,14 

Jugovzhodna Slovenija 46,85 51,05 55,16 4,03 4,34 4,78 

Koroška 31,73 35,68 42,08 4,11 4,65 4,50 

Obalno-kraška 36,91 41,96 47,25 5,61 5,52 7,44 

Osrednjeslovenska 32,29 35,17 37,49 3,30 2,98 3,93 

Podravska 55,40 60,40 65,75 5,66 4,76 6,51 

Pomurska 61,49 66,65 71,93 8,89 9,36 11,35 

Posavska 44,90 51,37 54,25 3,38 4,74 4,72 

Primorsko notranjska 31,00 37,71 41,10 4,19 3,37 4,43 

Savinjska 46,94 53,44 58,46 5,57 5,29 5,82 

Zasavska 42,91 57,78 61,28 4,82 5,19 5,97 

SLOVENIJA 39,42 43,98 47,96 4,28 4,15 5,22 

Vir: MDDSZ, ISCSD2 (podatki o upravičencih do DSP), SURS (podatki o številu prebivalcev) 
Opombe:  
1) Podatki o številu prebivalstva na dan 1. julij 2018 
2) Podatki o številu prebivalstva na dan 1. julij 2019 
3) Podatki o številu prebivalstva na dan 1. julij 2020 

 

Preglednica 5.13 prikazuje število upravičencev do VD na 1.000 prebivalcev po regijah za junij 2018, 

junij 2019 in junij 2020. V celotni Sloveniji je bilo junija 2020 na 1.000 prebivalcev 9,7 oseb, ki so 

prejemale VD, medtem ko jih je bilo junija 2018 na 1.000 prebivalcev 8,7.  

Razlike v številu upravičencev do VD na 1.000 prebivalcev med statističnimi regijami so zelo velike, 

vendar je trend rasti števila upravičencev v vseh regijah podoben. Daleč največ upravičencev (oseb, ki 

prejemajo VD) na 1.000 prebivalcev je v pomurski statistični regiji, kjer je VD junija 2020 prejelo 22,8 

oseb na 1.000 prebivalcev. Sledi ji podravska statistična regija, v kateri je junija 2020 na 1.000 

prebivalcev VD prejemalo 19,8 oseb. Precejšnje število upravičencev na 1.000 prebivalcev ima še 

zasavska regija, in sicer 13,3. Štiri statistične regije imajo na 1.000 prebivalcev nad 11 oseb, ki 

prejemajo VD, pet statističnih regij, pa ima na 1.000 prebivalcev manj kot 10 oseb, ki prejemajo VD. 

Med njimi imajo najmanj upravičencev do VD na 1.000 prebivalcev (manj kot 6) v osrednjeslovenski, 

goriški in gorenjski regiji.  

Preračunano oz. prikazano v obliki deleža upravičencev do VD v prebivalstvu posamezne regije 

(Preglednica 5.14), je VD v juniju 2020 prejemalo 2,3 % prebivalcev pomurske regije, 2 % prebivalcev 

podravske regije in 1,3 % prebivalcev koroške regije. Na drugi strani je v goriški, gorenjski in 

osrednjeslovenskih regijah VD prejemalo le okoli 0,5 % prebivalcev. V celotni Sloveniji je junija 2020 

VD prejemal dober odstotek prebivalstva (1,07 %). 

Opisane in iz preglednic razvidne med-regijske razlike v številu upravičencev do VD in v njihovem 

deležu v populaciji posamezne regije, so povezane predvsem s starostno strukturo populacije v 

posamezni regiji in s strukturo aktivnosti (zaposleni, brezposelni, neaktivni, upokojeni) v regiji, 
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posredno pa tudi s strukturo gospodarstva v regiji, gospodarskimi razmerami in razmerami na trgu 

dela. 

Preglednica 5.13: Število upravičencev do VD na 1.000 prebivalcev, po regijah v Sloveniji za mesece 

junij 2018, 2019 in 2020 

 1.6.20181) 1.6.20192) 1.6.20203) 

Gorenjska 4,38 4,46 5,33 

Goriška 3,94 4,62 5,71 

Jugovzhodna Slovenija 7,26 7,81 8,84 

Koroška 10,14 10,60 11,62 

Obalno-kraška 8,14 8,75 9,75 

Osrednjeslovenska 4,71 5,01 5,45 

Podravska 15,92 17,48 19,79 

Pomurska 19,04 20,27 22,83 

Posavska 8,99 10,49 11,29 

Primorsko notranjska 8,85 10,15 11,72 

Savinjska 9,72 10,36 11,77 

Zasavska 9,13 11,76 13,33 

Slovenija 8,72 9,47 10,67 

Vir: MDDSZ, ISCSD2 (podatki o upravičencih do DSP), SURS (podatki o številu prebivalcev) 
Opombe:  
1) Podatki o številu prebivalstva na dan 1. julij 2018 
2) Podatki o številu prebivalstva na dan 1. julij 2019 
3) Podatki o številu prebivalstva na dan 1. julij 2020 

 
 

V Preglednici 5.14 je za junij 2020 prikazano število upravičencev do DSP, IDSP in VD, izraženo kot delež 

prebivalstva, po statističnih regijah. Prikazan je tudi delež prebivalstva, ki je junija 2020 prejel vsaj 

enega od opazovanih socialnih transferjev. 

Iz preglednice je razvidno, da ima najvišje deleže prebivalstva, ki prejemajo socialne transferje pri vseh 

treh transferjih (DSP, IDSP in VD) pomurska regija, sledita ji podravska in zasavska regija. Na drugi strani 

imajo najmanjše deleže prebivalstva, ki prejemajo socialne transferje pri vseh treh transferjih, 

gorenjska, goriška in osrednjeslovenska regija. V celoti gledano, je junija 2020 vsaj enega (ali več) od 

treh socialnih transferjev (redna in izredna DSP, VD) v celotni Sloveniji prejelo 6,4 % prebivalstva. V 

pomurski regiji je vsaj enega od treh opazovanih transferjev prejelo 10,6 % prebivalstva regije, v 

podravski regiji 9,2 % prebivalstva te regije in v zasavski 8 % prebivalstva te regije. V treh regijah z 

najnižjim deležem prejemnikov oz. upravičencev v prebivalstvu, je vsaj enega od treh socialnih 

transferjev (redna in izredna DSP, VD) prejelo 3,4 % prebivalstva v goriški regiji 3,7 % prebivalstva v 

gorenjski regiji in 4,7 % prebivalstva osrednjeslovenske regije. 
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Preglednica 5.14: Število upravičencev do DSP, IDSP in VD, izraženo v deležu prebivalstva, po 

statističnih regijah za junij 2020, sortirano po višini deleža prebivalcev, upravičenega do DSP 

 1.december 20201) 

DSP IDSP VD skupaj2) 

Pomurska 7,19 1,13 2,28 10,61 

Podravska 6,57 0,65 1,98 9,20 

Zasavska 6,13 0,60 1,33 8,06 

Savinjska 5,85 0,58 1,18 7,60 

Jugovzhodna Slovenija 5,52 0,48 0,88 6,88 

Posavska 5,42 0,47 1,13 7,03 

Obalno-kraška 4,72 0,74 0,97 6,44 

Koroška 4,21 0,45 1,16 5,82 

Primorsko-notranjska 4,11 0,44 1,17 5,72 

Osrednjeslovenska 3,75 0,39 0,54 4,69 

Gorenjska 2,82 0,31 0,53 3,66 

Goriška 2,46 0,31 0,57 3,35 

SLOVENIJA 4,80 0,52 1,07 6,38 

Vir: MDDSZ, ISCSD2 (podatki o upravičencih do VD,DSP,IDSP), SURS (podatki o številu prebivalcev) 
Opomba:  
1) Podatki o številu prebivalstva na dan 1. julij 2020 
2) Delež oseb, ki prejema vsaj enega od treh opazovanih socialnih transferjev. 
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5.5 Otroški dodatek (OD) 

Otroški dodatek kot ukrep družinske in socialne politike prispeva k izboljšanju položaja otrok oziroma 

njihovih družin. Ne gre za univerzalni prejemek. Glede na to, da je cenzus za pridobitev pravice do 

prejemanja otroškega dodatka postavljen relativno visoko in tako zajame tudi tiste družine z višjimi 

dohodki, pa velja, da otroški dodatek v Sloveniji prejema velika večina otrok (dobrih 80 % vseh otrok). 

V zadnjih letih število otrok, ki prejemajo otroški dodatek narašča41. Porast je bil najbolj očiten v letu 

2018, ko sta zaradi prenehanja veljavnosti varčevalnih ukrepov v veljavo ponovno stopila sedmi in osmi 

dohodkovni razred. V letu 2019 se je postopna rast otrok, upravičencev do OD nadaljevala in se v letu 

2020 umirila. 

Preglednica 5.15: Povprečno število otrok, prejemnikov OD za obdobje zadnjih treh let 

  
AS št. otrok 

prejemnikov OD % 

2018 305.491 79,2 

2019 319.737 82,2 

2020 324.367 82,9 

Vir: ISCSD, MDDSZ. SI-STAT SURS; lastni preračuni za delež otrok 

Da je leto 2020 konstantno leto na področju prejemnikov otroškega dodatka potrjuje tudi spodnja 

preglednica, kjer so prikazani podrobnejši podatki o prejemnikih otroškega dodatka po mesecih. Če je 

za leto 2018 na primer veljajo, da število prejemnikov z vsakim nadaljnjim mesecem narašča bolj strmo, 

kot pa v letu 2019, za leto 2020 razlik v številu prejemnikov otroškega dodatka med posameznimi 

meseci v koledarskem letu praktično ni. Situacija v letu 2018 odraža prilagajanje na prej omenjeno 

ukinitev varčevalni ukrepov (podobne ugotovitve veljajo tudi za število družin, prejemnic OD). 

Preglednica 5.16: Število otrok, prejemnikov OD, in število družin, ki prejemajo OD ter višina sredstev, 

september 2018–december 202042 

 Število otrok 
prejemnikov OD 

Število družin, 
prejemnic OD 

Višina sredstev Povprečna 
višina/znesek OD 

1. januar 2018 291.516 170.494 20.371.604,01 119,49 

1. februar 2018 301.911 177.602 20.700.620,51 116,56 

1. marec 2018 304.319 179.211 20.785.584,42 115,98 

1. april 2018 305.439 179.886 20.814.441,80 115,71 

1. maj 2018 306.273 180.396 20.810.026,19 115,36 

1. junij 2018 306.730 180.589 20.789.067,19 115,12 

1. julij 2018 306.294 180.357 20.709.052,42 114,82 

1. avgust 2018 304.635 179.443 20.556.727,59 114,56 

1. september 2018 307.448 181.229 20.237.210,43 111,67 

1. oktober 2018 310.078 182.595 20.333.357,77 111,36 

1. november 2018 311.204 183.324 20.336.513,34 110,93 

 
41 Podrobnejša analiza trenda števila otrok, prejemnikov otroškega dodatka, skozi daljše časovno obdobje, je 
bila narejena v prejšnjem poročilu Socialnega položaja (2018-2019). 
42 Podatki za daljše časovno obdobje, tj. od septembra 2012, so objavljeni v prejšnji poročilih o Socialnem 
položaju v Sloveniji, npr. Trbanc idr. 2020, dostopno na: Socialni polozaj v Sloveniji 2018_2019_koncno 
porocilo.pdf (irssv.si), strani 92-94. 

https://www.irssv.si/upload2/Socialni%20polozaj%20v%20Sloveniji%202018_2019_koncno%20porocilo.pdf
https://www.irssv.si/upload2/Socialni%20polozaj%20v%20Sloveniji%202018_2019_koncno%20porocilo.pdf
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 Število otrok 
prejemnikov OD 

Število družin, 
prejemnic OD 

Višina sredstev Povprečna 
višina/znesek OD 

1. december 2018 310.044 182.738 20.221.519,64 110,66 

1. januar 2019 314.734 185.477 20.524.541,82 110,66 

1. februar 2019 316.392 186.630 20.625.995,12 110,52 

1. marec 2019 317.723 187.422 20.716.690,51 110,53 

1. april 2019 318.382 187.858 20.742.341,35 110,42 

1. maj 2019 319.090 188.247 20.765.813,48 110,31 

1. junij 2019 319.672 188.552 20.784.483,95 110,23 

1. julij 2019 320.318 188.845 21.292.108,07 112,75 

1. avgust 2019 320.949 189.146 21.313.624,53 112,68 

1. september 2019 321.263 189.287 20.775.172,74 109,75 

1. oktober 2019 322.494 190.085 20.839.581,47 109,63 

1. november 2019 323.107 190.505 20.859.423,38 109,50 

1. december 2019 322.723 190.376 20.813.777,28 109,33 

1. januar 2020 322.750 190.264 20.829.722,12 109,48 

1. februar 2020 323.444 190.605 20.912.710,33 109,72 

1. marec 2020 323.880 190.921 20.961.195,33 109,79 

1. april 2020 324.411 191.153 21.004.283,82 109,88 

1. maj 2020 324.705 191.285 21.046.077,33 110,02 

1. junij 2020 324.635 191.257 21.060.486,58 110,12 

1. julij 2020 324.747 191.273 21.058.835,57 110,10 

1. avgust 2020 324.918 191.336 21.081.768,14 110,18 

1. september 2020 323.441 190.350 20.545.662,49 107,94 

1. oktober 2020 324.497 190.948 20.585.223,00 107,81 

1. november 2020 325.174 191.355 20.597.870,04 107,64 

1. december 2020 325.798 191.700 20.627.099,54 107,60 

Vir: MDDSZ, ISCSD2 

 

Glede na tip družine, prejemnic OD, ugotavljamo, da so se najbolj opazne spremembe zgodile med 

letoma 2017 in 2018, zaradi že omenjenih omilitev varčevalnih ukrepov. V zadnjem letu 2019-2020 pa 

večjih sprememb ne beležimo niti pri enostarševskih družinah niti pri dvostarševskih družinah. 

 

Preglednica 5.17: Število družin, prejemnic OD glede na tip družine, julij 2017–julij 2020 

 
1.7.2017 1.7.2018 1.7.2019 1.7.2020 

Število % Število % Število % Število % 

Enostarševska 21.760 14,55 23.826 13,21 24.827 13,15 25.117 13,13 

Dvostarševska 127.556 85,32 156.346 86,69 163.837 86,76 165.962 86,77 

Drugo 190 0,13 185 0,10 181 0,10 194 0,10 

Skupaj 149.506 100 180.357 100 188.845 100 191.273 100 

Vir: MDDSZ, ISCSD2 
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Za ugotavljanje dohodkovnega položaja so zelo povedni podatki o razvrstitvi določenega tipa družin v 

posamezni dohodkovni razred. Po pričakovanjih v nižjih dohodkovnih razredih prevladujejo 

enostarševske družine (tudi stopnja tveganja revščine je pri teh družinah neprimerno višja kot pri 

dvostarševskih družinah). Največ enostarševskih družin (ena četrtina) se jih namreč umešča v prvi 

dohodkovni razred, največ dvostarševskih družin (dobra petina) pa v peti dohodkovni razred. 

Preglednica 5.18: Struktura prejemnikov OD po dohodkovnih razredih glede na tip družine; v % 

Razred 
OD 

1.7.2017 1.7.2018 1.7.2019 1.7.2020 

Dvo-
starševsk

a  

Eno-
starševsk

a  

Dvo-
starševsk

a  

Eno-
starševsk

a  

Dvo-
starševsk

a  

Eno-
starševsk

a  

Dvo-
starševsk

a  

Eno-
starševsk

a  

1 11,6 28,4 11,1 25,8 10,1 24,1 7,7 22,5 

2 17,5 16,4 14,7 17,6 13,3 16,8 11,7 12,5 

3 11,8 13,2 10,3 12,9 9,6 12,5 8,0 11,0 

4 14,3 14,6 12,0 12,1 11,6 12,2 10,1 12,6 

5 26,5 18,5 21,6 16,4 21,6 17,1 21,4 19,3 

6 18,3 8,9 15,5 8,6 16,1 9,3 18,4 11,3 

7 / / 10,9 5,1 13,0 6,2 16,7 8,3 
8 / / 3,8 1,5 4,6 1,8 6,1 2,6 

Vir: MDDSZ, ISCSD2 

Slabši dohodkovni položaj enostarševskih družin v primerjavi s položajem dvostarševskih družin 

povedno prikazujejo spodnji grafi (nekakšne »dohodkovne piramide«, ki so pri enostarševskih 

obrnjene na glavo in se pri dvostarševskih v višjih dohodkovnih razredih krepijo neprimerno bolj kot 

pri enostarševskih). Primerjava med različnimi časovnimi obdobji pa pri obojih pokaže na izboljšanje 

dohodkovnega položaja, saj se tako pri enostarševskih kot pri dvostarševskih krči število prejemnikov 

OD v spodnjih razredih in, na drugi strani, krepi število prejemnikov OD v zgornjih razredih. Negativni 

vplivi epidemije koronavirusa se na podatkih o prejemnikih OD še ne odražajo. V poročilu objavljamo 

tudi podatke o subvencijah vrtca, kjer pa se za leto 2020 jasno pokažejo negativne spremembe 

epidemije in zato za prihodnje leto pričakujemo, da se bo negativen trend pokazal tudi na podatkih s 

področja otroških dodatkov. Glede na to, da je struktura prejemnikov OD prikazana na polletnih 

podatkih, predvidevamo da ti ne odslikavajo realne situacije celotnega leta 2020. 

Slika 5.5: Primerjava strukture prejemnikov OD po dohodkovnih razredih glede na tip družine po 

posameznih obdobjih (a – zgornja vrstica prikazuje povprečno število prejemnikov OD za obdobje 

2017-2020; b – spodnja vrstica prikazuje število prejemnikov v letu 2020) 
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Glede enostarševskih družin omenimo še, da so zaradi svojega ranljivega položaja pozitivno 

diskriminirane in imajo pravico prejemati zvišan OD.43 Od vseh enostarševskih družin, ki prejemajo OD, 

je takih med 6 in 7 odstotki (decembra 2020 6,8 %) – gre za 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, sta prikazana v Preglednici 5.18 (za obdobje januar 2018–december 

2020). 

 
Preglednica 5.19: Število in delež upravičencev, ki imajo zvišan OD, ker živijo v enostarševski družini 
(januar 2018–december 2020) 44  
 

Na dan Število upravičencev – zvišan OD Število 
enostarševskih 

družin, prejemnic 
OD 

Delež upravičencev z zvišanim 
OD med vsemi enostarševskimi 

družinami, prejemnicami OD 

1. januar 2018 1.538 23.082 6,66 

1. februar 2018 1.564 23.659 6,61 

1. marec 2018 1.563 23.744 6,58 

1. april 2018 1.555 23.810 6,53 

1. maj 2018 1.556 23.912 6,51 

1. junij 2018 1.577 23.899 6,60 

1. julij 2018 1.573 23.826 6,60 

1. avgust 2018 1.560 23.682 6,59 

1. september 2018 1.572 23.859 6,59 

1 .oktober 2018 1.582 23.963 6,60 

1. november 2018 1.587 24.076 6,59 

1. december 2018 1.579 24.004 6,58 

1. januar 2019 1.588 24.443 6,50 

1. februar 2019 1.592 24.656 6,46 

1. marec 2019 1.586 24.724 6,41 

1. april 2019 1.588 24.762 6,41 

1. maj 2019 1.588 24.828 6,40 

 
43Po ZSDP-1 so enostarševske družine upravičene do 30 % večje vrednosti OD na otroka. 
44 Podatki za daljše časovno obdobje, tj. od januarja 2015, so objavljeni v prejšnji poročilih o Socialnem položaju 
v Sloveniji, npr. Trbanc idr. 2020, dostopno na: Socialni polozaj v Sloveniji 2018_2019_koncno porocilo.pdf 
(irssv.si), strani 96-98. 

https://www.irssv.si/upload2/Socialni%20polozaj%20v%20Sloveniji%202018_2019_koncno%20porocilo.pdf
https://www.irssv.si/upload2/Socialni%20polozaj%20v%20Sloveniji%202018_2019_koncno%20porocilo.pdf
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Na dan Število upravičencev – zvišan OD Število 
enostarševskih 

družin, prejemnic 
OD 

Delež upravičencev z zvišanim 
OD med vsemi enostarševskimi 

družinami, prejemnicami OD 

1. junij 2019 1.602 24.807 6,46 

1. julij 2019 1.624 24.827 6,54 

1. avgust 2019 1.618 24.787 6,53 

1. september 2019 1.672 24.904 6,71 

1 .oktober 2019 1.664 24.993 6,66 

1. november 2019 1.662 25.060 6,63 

1. december 2019 1.659 25.056 6,62 

1. januar 2020 1.705 25.099 6,79 

1. februar 2020 1.711 25.183 6,79 

1. marec 2020 1.714 25.224 6,80 

1. april 2020 1.722 25.259 6,82 
1. maj 2020 1.737 25.202 6,89 

1. junij 2020 1.736 25.131 6,91 

1. julij 2020 1.745 25.117 6,95 

1. avgust 2020 1.735 25.155 6,90 

1. september 2020 1.715 25.240 6,79 

1 .oktober 2020 1.717 25.305 6,79 

1. november 2020 1.725 25.354 6,80 

1. december 2020 1.726 25.385 6,80 

Vir: MDDSZ, ISCSD2 
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5.6 Znižano plačilo vrtca (subvencija vrtca)  

Eden od pomembnejših ukrepov države za zniževanje revščine otrok ter za usklajevanje poklicnega in 

družinskega življenja je subvencija plačila vrtca. Znižano plačilo vrtca se določi na podlagi lestvice z 9-

imi dohodkovnimi razredi, pri čemer se upošteva povprečni mesečni dohodek na osebo. Analiza 

vključenosti otrok v predšolsko izobraževanje glede na dohodkovni razred družine oziroma glede na 

višino subvencije vrtca je za potrebe poročila zanimiva zlasti zato, ker razkriva spremembe v dohodkih 

družin z otroki med opazovanimi obdobji in pokaže na zmanjševanje oziroma povečanje dohodkovnih 

neenakosti med različnimi tipi družin.  

V Sloveniji je velika večina otrok vključenih v vrtce. V šolskem obdobju 2019/2020, ko imamo na 

razpolago zadnje razpoložljive podatke, je bilo takih 82,7 % otrok v starosti od enega leta do pet let (SI-

STAT SURS 2021). Največ staršev teh otrok, ki obiskujejo vrtce, plačuje 35 % cene programa vrtca. 

Približno petina otrok se namreč uvršča v peti dohodkovni razred, kar pomeni, da njihove družine 

razpolagajo s povprečnim mesečnim dohodkom v razponu od 446,63 EUR do 563,60 EUR.  

Preglednica 5.20: Delež otrok, vključenih v predšolsko izobraževanje, glede na višino subvencije vrtca 

(na dan 1. 12.) 

Plačilo staršev v % od 
cene programa vrtca45 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 Indeks 
2020/2015 

Indeks 
2020/2019 

0,01 3,49 3,37 3,37 2,45 2,21 2,51 0,72 1,14 

0,1 16,45 16,11 15,8 14,16 13,08 14,10 0,86 1,08 

0,2 11,32 11,03 10,72 11,23 10,81 9,78 0,86 0,90 

0,3 12,39 12,34 12,89 12,68 12,11 11,00 0,89 0,91 

0,35 21,14 21,5 21,72 22,3 22,35 20,94 0,99 0,94 

0,43 15,19 16,03 15,93 16,78 17,25 17,11 1,13 0,99 

0,53 11,9 12,18 12,22 12,65 13,54 14,59 1,23 1,08 

0,66 4,63 4,38 4,32 4,54 4,89 5,52 1,19 1,13 

0,77 3,48 3,06 3,03 3,21 3,75 4,45 1,28 1,19 

Skupaj 100 100 100 100 100 100 

Vir: MDDSZ, ISCSD2 

Na podlagi podatkov, prikazanih v preglednici 5.20, lahko ugotovimo dvoje: 

- Indeks gibanja deleža otrok, vključenih v predšolsko izobraževanje po posameznih 

dohodkovnih razredih za daljše časovno obdobje 2015–2020 kaže na povišanje dohodkov 

družin z otroki. Gre za pozitiven trend, saj se zmanjšuje delež otrok v prvih petih dohodkovnih 

razredih (oziroma prvih štirih, saj pri petem dohodkovnem razredu ni sprememb) in, na drugi 

strani, povečuje delež otrok v višjih dohodkovnih razredih, torej od šestega do devetega 

dohodkovnega razreda. 

- Indeks za zadnje opazovano obdobje 2019–2020 pa pokaže povsem drugo situacijo družin z 

otroki. Opažamo povečanje deleža otrok z najnižjimi dohodki (prvi in drugi dohodkovni razred). 

Povečal se je tudi delež otrok z najvišjimi dohodki. Negativne spremembe pripisujemo 

posledicam epidemije koronavirusa. Epidemija koronavirusa, ki je izbruhnila v letu 2020, je 

 
45 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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najbolj prizadela tiste z najnižjimi dohodki in povečala razlike v dohodkih med družinami ter 

presekala pozitiven trend, ki smo ga beležili vsa leta v času od 2015–2019.  

Umeščenost otrok v dohodkovne razrede je možno opazovati tudi glede na tip družine. Na podlagi 

podatkov o stopnji tveganja revščine posameznega tipa gospodinjstva z vzdrževanimi otroki lahko 

sklepamo, da je v nižjih dohodkovnih razredih večji delež otrok iz enostarševskih družin in tudi otrok, 

ki živijo v velikih družinah glede na to, da je za omenjena tipa družin značilna višja stopnja tveganja 

revščine v primerjavi z gospodinjstvi z enim oziroma dvema vzdrževanima otrokoma. Podatki v 

preglednici 5.21 to tudi potrjujejo. Gre za zelo pomembne podatke, saj odražajo aktualen dohodkovni 

položaj družin z otroki, medtem ko uradna statistika objavlja podatke z zamikom (npr. zadnji 

razpoložljivi podatki za tveganje revščine se nanašajo na leto 2019 in dejansko prikazujejo stanje za 

leto 2018). 

Preglednica 5.21: Umeščenost otrok, vključenih v predšolsko izobraževanje, v dohodkovni razred glede 

na tip družine (v %) 

 
1.12. 
2013 

1.12. 
2014 

1.12. 
2015 

1.12. 
2016 

1.12. 
2017 

1.12. 
2018 

1.12. 
2019 

1.12. 
2020 

ind. 
2020/ 
2013 

ind. 
2020/ 
2019 

 DVOSTARŠEVSKA, EN OTROK 

1 3,26 3,74 2,83 2,71 2,39 1,75 1,58 1,66 0,51 1,05 

2 10,46 11,38 11,87 11,16 9,79 8,25 7,66 7,66 0,73 1,00 

3 6,92 7,19 7,09 6,62 6,38 6,87 6,46 6,63 0,96 1,03 

4 6,99 7,14 7,53 7,66 7,55 6,91 6,20 5,90 0,84 0,95 

5 17,32 17,2 19,96 20,42 21,02 20,58 18,63 16,08 0,93 0,86 

6 17,64 17,66 18,46 19,68 20,17 21,18 21,66 19,98 1,13 0,92 

7 20,05 19,19 17,92 18,46 19,07 20,06 21,81 23,26 1,16 1,07 

8 9,28 8,66 8,04 7,66 7,82 8,15 8,92 10,24 1,10 1,15 

9 8,09 7,84 6,3 5,62 5,81 6,25 7,08 8,59 1,06 1,21 

DVOSTARŠEVSKA, 2 OTROKA 

1 2,13 2,34 2,32 2,49 2,65 1,89 1,76 1,82 0,85 1,03 

2 9,92 10,84 13,4 13,64 13,51 11,73 10,51 11,55 1,16 1,10 

3 8,04 8,31 10,7 10,94 10,59 10,69 9,93 8,91 1,11 0,90 

4 11,53 11,42 13,46 13,69 14,31 14,05 13,17 11,70 1,01 0,89 

5 22,46 22,71 23,12 23,81 23,95 24,78 25,46 24,14 1,07 0,95 

6 18,36 18,38 16,38 16,94 16,66 17,76 18,42 18,71 1,02 1,02 

7 16,45 15,42 12,46 11,84 11,81 12,23 13,13 14,44 0,88 1,10 

8 6,01 5,65 4,66 3,97 3,96 4,10 4,36 4,89 0,81 1,12 

9 5,11 4,92 3,5 2,67 2,57 2,77 3,25 3,83 0,75 1,18 

DVOSTARŠEVSKA, 3 ALI VEČ OTROK 

1 3,53 3,86 5,33 5,41 5,6 4,12 3,40 3,81 1,08 1,12 

2 17,86 18,81 22,72 24,19 25,07 24,43 23,84 24,13 1,35 1,01 

3 11,72 11,76 15,36 3,53 15,74 16,55 15,85 14,57 1,24 0,92 

4 15,03 15,03 14,02 14,51 15,76 15,84 15,96 14,87 0,99 0,93 

5 20,62 20,83 19,55 18,53 18,38 19,31 20,27 20,27 0,98 1,00 

6 13,85 13,44 11,78 11,09 10,63 10,50 10,68 11,66 0,84 1,09 

7 11,02 10,45 7,24 6,86 6,24 6,20 6,26 6,60 0,60 1,05 

8 3,74 3,35 2,36 2,01 1,47 1,90 2,15 2,28 0,61 1,06 
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9 2,63 2,46 1,64 1,26 1,13 1,15 1,58 1,80 0,68 1,14 

ENOSTARŠEVSKA 

1 9,38 9,47 8,81 7,61 7,12 5,26 5,09 5,90 0,63 1,16 

2 30,61 33,38 33,27 33,68 33,18 29,27 25,31 32,39 1,06 1,28 

3 11,73 10,36 13,34 15,18 15,35 18,21 20,95 15,90 1,36 0,76 

4 13,41 13,2 13,69 13,71 14,66 15,16 15,66 14,31 1,07 0,91 

5 15,57 15,44 14,75 14,84 15,33 16,71 16,97 15,67 1,01 0,92 

6 8,83 8,36 7,6 7,68 7,61 8,62 8,71 8,40 0,95 0,96 

7 6,78 6,63 5,61 4,93 4,66 4,81 5,11 4,87 0,72 0,95 

8 2,31 1,76 1,75 1,3 1,17 1,32 1,29 1,53 0,66 1,19 

9 1,39 1,4 1,19 1,08 0,92 0,65 0,90 1,02 0,73 1,13 

Vir: MDDSZ, ISCSD2 

Za lažjo ilustracijo dohodkovnih zmožnosti posameznih tipov družin predstavljamo povprečen delež 

otrok v posameznih dohodkovnih razredih za obdobje 2013–2020. »Dohodkovne piramide« se med 

posameznimi tipi družin zelo razlikujejo. Na primer, pri enostarševskih družinah je značilno, da se delež 

otrok gosti v spodnjih dohodkovnih razredih, kar kaže na nižje dohodke omenjenih družin. Nekoliko 

boljša je situacija pri velikih družinah (tudi po kazalniku »stopnja tveganja revščine« so v boljšem 

dohodkovnem položaju kot pa enostarševske družine). 

Slika 5.6: Povprečen delež otrok, vključenih v predšolsko izobraževanje v letih 2013–2020, glede na 

dohodkovni razred po tipu družine; (v %) 
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Najmanj družin z najnižjimi dohodki je med dvostarševskimi družinami z dvema otrokoma (tudi po 

stopnjah tveganja revščine so izmed vseh tipov družin v najboljšem položaju). Vendar gledano v celoti 

z višjimi dohodki razpolagajo družine z dvema odraslima in enim otrokom. Resda je v najnižjem 

dohodkovnem razredu več otrok iz dvostarševskih družin z enim otrokom v primerjavi z 

dvostarševskimi družinami z dvema otrokoma, je pa zato na drugi strani pri prvih višji delež otrok v 

višjih dohodkovnih razredih. Razlike v dohodkih so v dvostarševskih družinah z enim otrokom večje kot 

pri drugih tipih druži; gre za bolj heterogen tip družine. 

Indeks umeščenosti otrok v dohodkovne razrede za zadnje opazovano obdobje 2019/2020 potrjuje 

(glej preglednico 5.21), kar smo predhodno že izpostavili: znižanje dohodkov najbolj ranljivih zaradi 

vpliva epidemije koronavirusa (v prvem dohodkovnem razredu se je najbolj izrazito povečal delež otrok 

iz enostarševskih družin in velikih družin) in povečanje razlik v dohodkih med najbolj revnimi in bolj 

premožnimi. Najbolj ugodna situacija je bila v letu 2020 značilna za dvostarševske družine z enim 

otrokom. 
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5.7 Državne štipendije  

Dodelitev državne štipendije je pomemben ukrep države, ki se navezuje na dohodkovni položaj otrok 

in mladih ter izboljšanje le-tega. Na število upravičencev vplivajo zlasti pogoji za pridobitev štipendije, 

utemeljeni v zakonodajni podlagi46. Ti so za interpretacijo trenda gibanja upravičencev do državne 

štipendije bolj pomembni kot pa sam dohodkovni položaj (potencialnih) prejemnikov. Resda je na 

primer na regijski ravni število upravičencev do državne štipendije višje v regijah z nižjimi dohodki 

oziroma z nižjim deležem BDP na prebivalca (najvišji delež dijakov, prejemnikov državnih štipendij 

glede na delež vseh dijakov je v Zasavski, Posavski, Pomurski, Savinjski, Podravski, Primorsko-

notranjski, Koroški in Jugozahodni regiji, najnižji pa v Goriški, Gorenjski, Osrednjeslovenski in Obalno-

kraški regiji) (RIBO 2014). Vendar na drugi strani v obdobju od 2012 do 2014, ko beležimo najnižje 

število prejemnikov državne štipendije, obenem beležimo tudi najvišje stopnje tveganja revščine otrok. 

V omenjenem kriznem obdobju število prejemnikov namreč upade zaradi varčevalnih ukrepov in ne 

ker bi se na podlagi razpoložljivega dohodka družin zmanjšale potrebe po prejemanju državne 

štipendije.  

Preglednica 5.22: Podatki o prejemnikih državnih štipendij po letih 

Državne 
štipendije 

Število 
prejemnikov Dijaki % Študenti % 

Povprečna 
štipendija v 

evrih 
Porabljena 

sredstva v evrih 

2010 38.691 23.708 28,8 14.983 14,5 159 73.738.909,83 

2011 41.832 25.185 31,5 16.647 16,7 164 82.259.763,34 

2012 28.858 10.211 13,1 18.647 19,4 196 68.045.644,99 

2013 22.813 7.500 9,8 15.313 17,1 194 53.083.175,29 

2014 35.480 20.491 27,2 14.989 18,1 154 65.465.668,32 

2015 42.435 26.643 35,6 15.792 20,1 135 68.946.477,72 

2016 44.562 28.739 38,8 15.823 20,6 129 69.102.947,33 

2017 46.983 30.649 41,5 16.334 22,2 125 70.621.065,92 

2018 46.361 30.932 42,3 15.429 21,2 122 67.876.435,93 

2019 50.715 33.663 46,3 17.052 23,2 115 70.201.776,17 

Vir: MDDSZ (2020), lastni preračuni za delež dijakov in študentov, prejemnikov državne štipendije. 

Od leta 2014 naprej število upravičencev do državne štipendije narašča (skupaj z upadanjem stopnje 

tveganja revščine otrok). V zadnjem opazovanem obdobju gre za še posebej izrazito povečanje števila 

upravičencev. Poglavitni razlog lahko pripišemo dvigu cenzusa za dodelitev državne štipendije, ki je 

začel veljati s 1. 1. 2019.  

  

 
46 Zakon o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13, 99/13 – ZUPJS-C, 8/16, 61/17 – ZUPŠ in 31/18). 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-2139
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3548
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-0282
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2917
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-1404
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Preglednica 5.23: Osnovna vrednost državne štipendije glede na dohodkovni razred gospodinjstva 

Dohodkovni 
razred  

Povprečni 
mesečni 

dohodek na 
osebo v evrih 

– novost: 
sprememba 
zakonodaje  

Povprečni mesečni 
dohodek na osebo v 

evrih – pred 
spremembo 
zakonodaje 

Osnovna višina v evrih za 
upravičenca do 18 let 

starosti  

Osnovna višina v evrih 
za upravičenca nad 18 

let starosti  

1 do 319,01 do 313,37 97,28 194,56 

2 
od 319,02 do 

382,82 
od 313,38 do 376,05 

81,92 163,84 

3 
od 382,83 do 

446,62 
od 376,06 do 438,72 

66,56 133,12 

4 
od 446,63 do 

563,60 
od 438,73 do 553,63 

51,2 102,4 

5 
od 563,61 do 

680,56 
od 553,64 do 668,53 

35,84 71,68 

Vir: MDDSZ (2020). 

Dvig cenzusa je omogočil povečanje števila upravičencev do državne štipendije tako pri dijakih kot pri 

študentih, vendar pri prvih neprimerno bolj (za 4 o.t., pri študentih za 2 o.t.). Tudi sicer velja, da je 

državna štipendija v povprečju bolj pomembna za dijake (po zadnjih podatkih državno štipendijo 

prejema že skoraj polovica vseh dijakov, medtem ko je takih petina oziroma v zadnjem času slaba 

četrtina študentov). Študenti so v obdobju študija na fakultetah manj odvisni od pomoči države, saj si 

lahko dohodek povečajo z lastnim delom, z vključenostjo na trg dela, medtem ko je dijakom v času 

šolanja ta možnost otežena. 
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6 Ocene 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 je velika. Pogosto 

dejavnosti nevladnih in humanitarnih organizacij niso le komplementarne socialni politiki, ki jo izvaja 

država, ampak so del sistema zagotavljanja socialne varnosti v Sloveniji, saj številne izvajajo tudi 

dejavnosti, ki so financirane preko javnih razpisov MDDSZ. Na socialnem področju so tako nevladne in 

humanitarne organizacije postale pomemben partner državi, predvsem pri izvajanju različnih 

programov, pilotnih projektov in podobno (npr. izvajanje socialnovarstvenih programov, izvajanje 

programov socialne aktivacije, sodelovanje v EU ukrepu za odpravo materialne prikrajšanosti najbolj 

ogroženim, pomoč beguncem, večgeneracijski centri, pilotni projekt pomoči ob deložacijah, izvajanje 

različnih drugih programov). Ljudje, ki se znajdejo v socialnih stiskah, se na nevladne in humanitarne 

organizacije obračajo pogosto, dostikrat jih dojemajo kot manj birokratske in formalizirane, manj 

omejene in bolj pravične v svojem delovanju kot javne službe (centre za socialno delo, službe za 

zaposlovanje), pa čeprav imajo tudi humanitarne organizacije razvita oz. določena pravila dodeljevanja 

materialne in tudi finančne pomoči (v katerih primerih, kako pogosto ipd.)47. Humanitarne in nevladne 

organizacije s svojo pomočjo predvsem lahko reagirajo hitreje kot javne službe ter imajo bolj oseben 

stik z uporabniki.   

Po podatkih SURS (2020b)48 je bil delež gospodinjstev, ki so prejele materialno in/ali denarno pomoč 

dobrodelnih organizacij, v letih od 2012 do 2016 5 %, v letih od 2017 do 2019 pa 4 %. Pomoč 

dobrodelnih organizacij dobi več gospodinjstev v vzhodni kohezijski regiji (v letih od 2014 do 2018 po 

6 %, v letu 2019 5 % gospodinjstev te regije) kot v zahodni (v letu 2014 4% gospodinjstev, v letih 2015 

in 2016 3 % in v letih 2017 – 2019 2 % gospodinjstev te regije), kar je verjetno povezano z večjimi 

potrebami gospodinjstev oz. z več primerov potreb po pomoči v vzhodni kohezijski regiji. V letu 2019 

je materialno in/ali denarno pomoč dobrodelnih organizacij prejelo največ gospodinjstev iz pomurske 

in zasavske statistične regije (v vsaki po 9 % vseh gospodinjstev), najmanj pa v posavski regiji (tako 

malo, da je zaokroženo na nič) in v obalnokraški statistični regiji (1 % vseh gospodinjstev) (SURS 2020b).  

Če kot enoto opazovanja vzamemo osebe49, je materialno in/ali denarno pomoč dobrodelnih 

organizacij v letih od 2012 do 2016 prejelo 5 % prebivalcev Slovenije, v letih 2017 in 2018 4 % in v letu 

2019 3 % prebivalcev Slovenije (ibid.). Različen delež prebivalstva, ki je prejel materialno oz. denarno 

pomoč dobrodelnih organizacij, je najverjetneje povezan s potrebami, ki so bile v letih večjih socialnih 

posledic ekonomske krize večje kot v zadnjih opazovanih letih. Pomoč sicer večinoma prejmejo osebe 

z nizkimi dohodki, to je z dohodki pod pragom tveganja revščine. Tako je v letih 2013 in 2014 prejelo 

 
47 Nevladne in humanitarne organizacije sredstva, s katerimi finančno in materialno pomagajo uporabnikom (npr. 
občasno plačilo položnic, aktivnosti za otroke ipd.), pridobijo predvsem od donatorjev, tako podjetij kot 
posameznikov, občasno imajo tudi akcije zbiranja sredstev za določen namen ali zbiranja sredstev za prav 
določene uporabnike.  
48 Podatke o materialni ali finančni pomoči dobrodelnih (humanitarnih) organizacij SURS v okviru EU-SILC 
raziskave zbira od leta 2012. Podatki se zbirajo z vprašalnikom in temeljijo na izjavi gospodinjstva. Tako kot vsi 
podatki o dohodkih v raziskavi EU-SILC se tudi podatki o prejeti materialni in/ali finančni pomoči dobrodelnih 
organizacij nanašajo na predhodno leto (leto pred izvedbo ankete). Za materialno pomoč se štejejo paketi s hrano 
in pralni prašek, rabljena oblačila in obutev, posoda, kuhinjski pripomočki, posteljnina, higienski pripomočki, 
šolske potrebščine, otroška oprema. Za denarno pomoč se šteje plačilo položnic (najemnina, stanovanjski stroški, 
ogrevanje, električna energija …), plačilo zdravstvenih storitev, zavarovanja, nakup novih oblačil, obutve, plačilo 
vrtca, kosila, malice v šolah, šole v naravi, letovanje socialno ogroženih otrok (SURS 2020c: 11). 
49 Podatek zbran na nivoju gospodinjstva, se pripiše vsem članom gospodinjstva (SURS 2020c: 12).  
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pomoč dobrodelnih organizacij kar 20 % oseb, ki so bile po razpoložljivih dohodkih gospodinjstva pod 

pragom tveganja revščine, v letih od 2015 do 2017 17 % oseb pod pragom tveganja revščine, v letu 

2018 14 % in v letu 2019 12 % oseb z razpoložljivimi dohodki gospodinjstva pod pragom tveganja 

revščine. Pomoč dobrodelnih organizacij je v letih 2014 do 2016 prejelo tudi 3 % oseb, ki so bile po 

dohodkih gospodinjstva nad pragom tveganja revščine, v ostalih letih obdobja 2012 – 2019 pa 2 % takih 

oseb (ibid.). Pomoč dobrodelnih organizacij najpogosteje dobijo brezposelne osebe in njihova 

gospodinjstva (v letu 2016 jo je dobilo 19 % brezposelnih oseb, v letu 2017 17 %, v letu 2018 15 % in v 

letu 2019 13 % brezposelnih oseb). Brezposelnim po pogostosti prejetja pomoči humanitarnih 

organizacij sledijo drugi neaktivni in otroci do 16 let (znotraj vsake od obeh skupin je pomoč 

dobrodelnih organizacij v letu 2016 in 2017 dobilo po 6 % oseb, leta 2018 5 % in leta 2019 4 %). Med 

upokojenci je pomoč dobrodelnih organizacij v letih 2016, 2017 in 2019 dobilo 3 % oseb, v letu 2018 

pa 4 %. Pomoč dobrodelnih organizacij je v obdobju 2016 – 2019 dobilo 2 % zaposlenih, 

samozaposlenih pa še nekoliko manj (2 % v letih 2016 in 2017 in 1 % v letih 2018 in 2019) (ibid.). 

Veliko materialne pomoči najbolj ranljivim gospodinjstvom in posameznikom poteka preko 

Operativnega programa za hrano in/ali materialno pomoč iz Sklada za evropsko pomoč najbolj 

ogroženim. Program upravlja MDDSZ, izvaja pa ga preko preko dveh partnerskih organizacij (izbranih 

na javnem razpisu), tj. Rdeči križ Slovenije – Zveza združenj in Slovenska karitas. Po podatkih Letnega 

poročila MDDSZ o izvajanju Operativnega programa za hrano in/ali materialno pomoč za podporo iz 

Sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženih v letu 2019, sta Rdeči križ Slovenije in Slovenska karitas v 

tem okviru razdelila 4.000,35 ton hrane (moka, riž, olje, testenine, konzervirana zelenjava, mleko) 

končnim prejemnikom (MDDSZ 2020a). Količina razdeljene hrane je v primerjavi z letom prej podobno 

visoka (v letu 2018 sta razdelila 3.972,62 ton hrane). Po oceni MDDSZ ukrep pomoči v hrani s 

podpornimi ukrepi v Sloveniji predstavlja enega izmed pomembnejših ukrepov za blaženje materialne 

in socialne stiske ljudi, saj zagotavlja 72 % vse hrane, ki jo Rdeči križ in Slovenska karitas razdelita najbolj 

ogroženim osebam (ibid.: 3). Pakete s hrano iz tega programa je v letu 2019 prejelo 152.548 

prejemnikov. Število oseb oz. gospodinjstev, ki so prejela pakete s hrano, je bilo sicer najvišje v letih 

2015 in 2016, ko jih je bilo več kot 180.000, v naslednjih letih pa je začelo nekoliko upadati zaradi 

pozitivnih gospodarskih trendov, ugodnejših razmer na trgu dela in izboljšanja socialne situacije v 

Sloveniji. Tako je bilo v letu 2017 nekaj več kot 166.000 prejemnikov paketov s hrano, v letu 2018 pa 

okoli 158.000 (ibid.: 2). 

Poleg razdeljevanja paketov hrane Rdeči križ Slovenije in Slovenska karitas v okviru Operativnega 

programa za hrano in/ali materialno pomoč za prejemnike hrane in njihove družinske člane izvajata 

tudi različne spremljevalne ukrepe, kot na primer: informiranje in laično psihosocialno svetovanje 

prejemnikom materialne pomoči, individualno svetovanje, izobraževanje in opolnomočenje, krepitev 

socialnih veščin, znanj in spretnosti v različnih delavnicah, prostočasovne delavnice za otroke in 

mladostnike iz socialno ogroženih družin. V spremljevalne ukrepe se je, po podatkih partnerskih 

organizacij (Rdečega križa in Slovenske karitas), v letu 2019 vključilo 89.917 oseb, kar predstavlja 59 % 

oseb, ki so v letu 2019 prejele hrano v okviru Operativnega programa za hrano in/ali materialno pomoč. 

V letu 2018 je bilo sicer spremljevalnih ukrepov deležnih nekoliko več oseb (107.592 oz. 68 % oseb, ki 

so v letu 2018 prejele pakete s hrano) (ibid.: 5). 

V letu 2020 je MDDSZ z namenom blaženja socialnih posledic epidemije Covid-19 za več kot 20 % 

povečalo prvotna sredstva, ki so bila v okviru Operativnega programa za hrano in/ali materialno pomoč 

namenjena nakupu prehranskih izdelkov za pakete hrane. Za razdelitev je bilo s strani MDDSZ Rdečemu 
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križu Slovenije in Slovenski karitas dobavljenih 3.968 ton hrane (MDDSZ 2020b), kar je količinsko 

približno na istem nivoju kot v letih 2018 in 2019. 

V nadaljevanju predstavljamo analitično povzete ocene, mnenja in izkušnje nekaterih humanitarnih in 

nevladnih organizacij (v nadaljevanju: NVO)50 o različnih vidikih položaja ranljivih skupin in 

posameznikov, s katerimi prihajajo v neposreden stik oz. jim nudijo različne oblike pomoči, v letih 2019 

in 2020. V januarju 2021 smo se z vprašalnikom (priložen je v Prilogi 1) obrnili na šest humanitarnih in 

nevladnih organizacij: Zveza prijateljev mladine Slovenije (ZPMS), Slovenska Filantropija, Slovenska 

karitas, Rdeči križ Slovenije – Zveza združenj (RKS), Zveza društev upokojencev Slovenije (ZDUS) in 

Društvo za pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice. Od vseh naštetih NVO smo pridobili 

odgovore.51 Iz njih povzemamo ugotovitve, ki odsevajo socialno situacijo ranljivih skupin in kategorij 

pred in v obdobju, ki ga zaznamuje kriza zaradi epidemije Covid-19 ter številni omejitveni ukrepi, ki 

vplivajo na položaj ljudi in tudi na to, kakšno pomoč lahko dobijo.  

Vprašalnik je bil razdeljen v dva dela; v prvem delu nas je zanimala situacija uporabnikov NVO v letu 

pred krizo zaradi epidemije Covid-19 in njenimi posledicami (torej v obdobju, ko je bilo zaznati splošno 

izboljšanje socialne situacije v populaciji), v drugem pa, kako so zaostritve in kriza v letu 2020 vplivali 

na ranljive skupine, s katerimi pri svojem delu prihajajo v stik, ter kakšne so potrebe posameznikov in 

družin, ki se obračajo na njih po pomoč.  

 

6.1 Ocena socialnega položaja uporabnikov pomoči nevladnih in humanitarnih organizacij v letu 

2019 

Na vprašanje, če so predstavniki NVO pri svojih uporabnikih v letu 2019 opazili postopno izboljšanje 

socialnega položaja, večina odgovarja, da so izboljšanje zaznavali že nekaj let. Iz Ambulante za osebe 

brez zdravstvenega zavarovanja poročajo o nekajletnem upadu števila uporabnikov, ki so slovenski 

državljani in prejemajo DSP. Te osebe imajo namreč urejen tudi dostop do obveznega zdravstvenega 

zavarovanja. Iz Slovenske karitas za leto 2019 poročajo o najnižjem številu prejemnikov pomoči po letu 

2009, o malenkostnem upadu števila prejemnikov pomoči poročajo tudi iz RKS. V več organizacijah so 

v letu 2019 opazili večjo zaposlenost uporabnikov, kar je poglavitni razlog za izboljšanje situacije in 

upad števila uporabnikov. Gre sicer za pogosto slabo plačane kratkotrajne zaposlitve v slabih delovnih 

pogojih, kar na kratki rok ne prinaša nekega občutnega izboljšanja socialne situacije posameznikov in 

družin, vendar pa predstavlja premik v pravo smer. Nekateri uporabniki so dobili zaposlitev, ki jim je 

omogočila, da so lahko po več letih zaživeli le od lastnih prihodkov od dela, kar je bilo zlasti opaziti pri 

samskih osebah oz. parih/družinah brez vzdrževanih članov. Več je bilo zaposlitev tudi med migranti 

različnih statusov (zlasti med moškimi, ki so se zaposlovali v podjetjih, ki so zaposlila večje število 

migrantov). Več migrantov in migrantk s statusom mednarodne zaščite pa se je v letu 2019 vključilo v 

programe usposabljanja na delovnem mestu. Iz Kraljev ulice, ki se ukvarja z brezdomci, ter iz ZDUS-a, 

ki zagotavlja pomoč in podporo starejšim, pa poročajo, da med njihovimi uporabniki tudi v letu 2019, 

niso opazili izboljšanja socialnega položaja.  

 
50 V nadaljevanju poglavja zaradi lažje berljivosti besedila za humanitarne in nevladne organizacije, ki smo jih 
zajeli v našo analizo, uporabljamo izraz NVO. 
51 V primeru Slovenske Filantropije smo dobili vrnjena dva izpolnjena vprašalnika – enega z odgovori za 
Ambulanto za osebe brez zdravstvenega zavarovanja in enega z odgovori za druge programe Slovenske 
Filantropije. 
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Med uporabniki NVO, ki so bili v letu 2019 deležni njihove pomoči, sogovorniki izpostavljajo:  

- zaposlene osebe, ki prejemajo minimalne dohodke (in so s svojimi dohodki tik nad cenzusom 

za prejemanje DSP oz. drugih pravic iz javnih sredstev);  

- enočlanska gospodinjstva in enostarševske družine; 

- družine otrok s posebnimi potrebami ter družine, v katerih ima zdravstvene težave kdo od 

staršev; 

- starejše z nizkimi pokojninami (ki živijo sami, imajo zdravstvene težave ter posledično stroške 

z nakupom dodatnih zdravil in medicinsko tehničnih pripomočkov, šibko socialno mrežo); 

- težje zaposljive ter dolgotrajno brezposelne osebe; 

- posameznike in družine, ki z nizkimi dohodki živijo v najemniških stanovanjih ter  

- osebe/družine, ki so jih prizadele nenadne ali naravne nesreče.  

Omenjajo tudi otroke migrante, otroke v rejniških družinah, mlade, ki ne dobijo zaposlitve ter 

mladoletnike brez spremstva. Na Slovenski Filantropiji posebej izpostavljajo osebe z izkušnjo mučenja 

ter travmatizirane osebe, osebe, ki v RS niso pridobile zaščite ter migrante brezdomce. Tudi v 

Ambulanti za osebe brez zdravstvenega zavarovanja izpostavljajo osebe, ki za bivanje v RS nimajo 

urejenega statusa oz. je njihov status urejen le začasno. To je tudi poglavitni razlog, da ne morejo zase 

urediti zdravstvenega zavarovanja. Njihove zdravstvene težave so najpogosteje kronične narave, veliko 

je težav v duševnem zdravju, odvisnosti, brezdomstva, šibkih socialnih mrež in invalidnosti.  

Predstavniki NVO kot oblike pomoči, ki jih njihovi uporabniki najbolj potrebujejo (in jih NVO tudi 

najpogosteje izvajajo), izpostavljajo:  

- materialno pomoč (hrana, oblačila, obutev, higienski pripomočki, pohištvo, šolske 

potrebščine), 

- finančno pomoč za plačilo osnovnih položnic v gospodinjstvu, premostitveno oziroma 

enkratno namensko denarno pomoč, 

- zimska in poletna letovanja otrok, 

- pomoč v obliki informiranja, napotitev, zagovorništva, spremljanja in komuniciranja na 

institucijah,  

- pomoč pri urejanju uradnih zadev in izpolnjevanju obrazcev in vlog,  

- pravno pomoč in svetovanje,  

- psihosocialno svetovanje, terapevtsko pomoč, razbremenilne razgovore,  

- poslušanje in druženje, 

- prevoze in dostavo, 

- učno pomoč, pomoč pri učenju slovenskega jezika, 

- pomoč v obliki izvajanja delavnic za pridobivanje različnih veščin, spretnosti in znanj, 

- stanovanje (dom), kontinuirano podporo v domačem okolju ter 

- dostop do zdravstvenih storitev, kot so obisk zdravnika, dostop do zdravil, hospitalizacije in 

specialističnih pregledov (za uporabnike Ambulante za osebe brez zdravstvenega zavarovanja).  

NVO smo v vprašalniku povprašali tudi o socialni aktivaciji, in sicer ali imajo uporabnike, ki so (bili) 

vključeni v socialno aktivacijo, ali programe morda celo izvajajo, in kako v tem primeru ocenjujejo 

ustreznost socialne aktivacije za njihove uporabnike.  
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V organizacijah, katerih predstavniki so odgovarjali na naš vprašalnik, niso izvajali programov socialne 

aktivacije v okviru pilotnega projekta, ki se v Sloveniji sicer izvaja od leta 2017. Izjema je nekaj 

območnih združenj RKS, ki so izvajali tovrstne programe. Predstavniki teh programov menijo, da so 

programi dobro zastavljeni, in sicer v smislu dodajanja moči uporabnikom, iskanja izhodov zanje, 

pridobivanja izkušenj in znanj ter socialnih stikov. Ostali vprašani so vprašanje o socialni aktivaciji 

razumeli nekoliko širše od izvajanja posebnih programov v okviru pilotnega projekta socialne aktivacije. 

Izpostavljajo, da se v okviru njihove pomoči uporabnikom tudi odvija določena oblika socialne 

akrtivacije. Omenjajo na primer ustrezen in dlje časa trajajoč suport v okviru obstoječih oblik pomoči, 

ki uporabnike spodbudi k večji aktivnosti in aktivnemu pristopu k reševanju lastnih stisk in težav. 

Omenjajo prostovoljstvo, ki za nekatere uporabnike predstavlja dobro odskočno desko za aktivacijo, 

krepitev socialne mreže, pridobitev veščin in izkušenj ter podobno. V okviru prostovoljstva Slovenska 

karitas posebej izpostavlja dobro razvito mrežo prostovoljcev po župnijskih karitas ter nekatere 

prostovoljske projekte (Donirana hrana v Mariboru, projekt Efram v Celju in projekt Involved Intereg).  

 

6.2 Ocena stanja in socialni položaj posameznikov in družin, ki so se v spremenjenih okoliščinah 

leta 2020 obračali po pomoč na NVO  

Razglasitev epidemije Covid-19 ter spremljevalni omejitveni ukrepi spomladi 2020 so do določene 

mere posegli v ustaljene načine pomoči NVO ter tudi potrebe in strukturo uporabnikov te pomoči.  

Poleg »običajnih« težav in potreb uporabnikov pomoči NVO so se v času razglašene epidemije Covid-

19 pojavile še nekatere nove, ki so vezane na omejevanje stikov z drugimi ljudmi oziroma življenje v 

»mehurčku«, omejitve gibanja zunaj doma, omejitve javnih prevozov, šolanje na domu ter zapiranje 

nekaterih dejavnosti. Več NVO poroča o drastično povečanih potrebah po zagotovitvi zmogljive 

računalniške opreme (zlasti v družinah z večjim številom otrok), plačilu mesečne naročnine za internet 

oziroma paketov, ki vključujejo internet, plačilu višjih položnic za električno energijo, po pogovorih, 

psihosocialni pomoči in svetovanju zaradi osamljenosti in stisk, po informiranju in zagovorništvu, po 

prevozih in dostavi npr. materialne pomoči humanitarnih organizacij, ali pa dobrin iz trgovine in lekarne 

(za starejše ali gibalno ovirane osebe), po učni pomoči, razlaganju šolske snovi, po pomoči pri uporabi 

sodobne IK tehnologije, po pomoči pri izpolnjevanju e-obrazcev in vlog, po večjih količinah hrane zaradi 

šolanja doma, po toplih obrokih za starejše (npr. ob zaprtju gostilnskih lokalov, ki so jim pred tem 

dostavljali kosila).  

Iz Ambulante za osebe brez zdravstvenega zavarovanja poročajo, da so predvsem v prvem  valu pri njih 

iskali pomoč tako tujci kot tudi slovenski državljani, ki sicer živijo v tujini in se, zaradi omejevalnih 

ukrepov, niso mogli vrniti v državo, kjer trenutno živijo. Šlo je v večini za uporabnike s kroničnimi 

zdravstvenimi težavami, ki jim je po daljšem nenačrtovanem bivanju pri nas zmanjkalo ustreznih 

zdravil. Zato so se obrnili na njih ter zdravila, skupaj z zdravniškim pregledom, tudi dobili. Na življenje 

in stisko njihovih uporabnikov je pomembno vplivalo tudi upočasnjeno delovanje različnih inštitucij 

(npr. UE, Oddelek za tujce, ZRSZ, CSD, itn), kar je vplivalo na oteženo dostopanje do informacij, dolgo 

čakanje na zaključek postopkov urejanja prebivanja za tujce v RS ter dolgo čakanje na različna potrdila 

in dokumente, ki omogočajo uveljavljanje določenih pravic (do zdravstvenega zavarovanja,  do dela, 

do otroških dodatkov in drugih pravic iz javnih sredstev). 

Iz Karitasa poročajo, da so v prvem valu epidemije redni prejemniki materialne pomoči potrebovali 

osnovne informacije in zagotovilo, da bo razdeljevanje pomoči kljub omejitvam potekalo nemoteno. 
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Takrat so že zaznavali posledice prekinitev pogodb o zaposlitvi in zmanjševanja nekaterih dejavnosti, 

vendar ne v večjem obsegu, saj so ukrepi za blaženje posledic krize zaradi epidemije še dokaj dobro 

delovali. Ob koncu leta 2020 in na začetku leta 2021 pa opažajo večji obseg odpuščanj in prekinitev 

pogodb o delu. Na udaru so zlasti samostojni podjetniki, ki so se že prej komaj preživljali ali pa so 

zadolženi. 

ZDUS poroča o povečanem obsegu stikov z starejšimi po sodobnih komunikacijskih sredstvih. Njihovi 

prostovoljci, ki so pred epidemijo uporabnike obiskovali na njihovem domu, jih sedaj pokličejo po 

telefonu, vidijo se preko spletnih aplikacij ali pa si pošiljajo sporočila. V letu 2020 so se med starejšimi 

izrazito povečale potrebe po oskrbi in storitvah prostovoljcev na domu (npr. dostava humanitarnih 

paketov ter dobrin iz trgovine in lekarne). Omenjajo tudi primere iz časa prvega vala epidemije, ko so 

se v nekaterih okoljih prostovoljke ZDUS-a organizirale in kuhale tople obroke za tiste starejše, ki živijo 

doma, tople obroke pa so jim do tedaj zagotavljali gostinski lokali, ki pa so se takrat zaprli, starejši pa 

so ostali brez toplega obroka.  

Na Kraljih ulice izpostavljajo drastičen upad prodaje cestnega časopisa Kralji ulice, ki predstavlja 

pomemben vir prihodkov za brezdomce v Ljubljani in nekaterih drugih slovenskih mestih, saj je bila 

prodaja v času prvega vala epidemije praktično prekinjena.  

Tudi iz RKS in Slovenske Filantropije poročajo o povečanju tako finančnih kot tudi osebnih stisk njihovih 

uporabnikov.  

Predstavniki NVO v večini poročajo o povečanju števila prosilcev za pomoč, vendar le na nekaterih 

območjih, na nekaterih društvih in pri določenih vrstah pomoči. O najobsežnejšem povečanju števila 

stikov (klicev po telefonu, video klicev in izmenjave sporočil) in opravljenih storitev oziroma aktivnosti 

poročajo iz ZDUS-a, saj so v letu 2020 opravili dvakrat toliko stikov in aktivnosti kot leto prej. Gre v 

večini za bolj pogoste stike prostovoljcev s starejšimi preko IKT v primerjavi z obiski v živo na domu 

uporabnika pred epidemijo, in sicer zaradi preprečevanja osamljenosti in osebnih stisk ter potreb po 

druženju, pogovorih in informiranju. Več pa je bilo tudi, kot že omenjeno, različnih dostav in prevozov, 

večkrat pa so prostovoljci ZDUS-a zaprosili za pomoč tudi lokalni CSD, območno združenje RKS ali kaj 

podobnega, kar pomeni, da se je njihova pomoč nanašala na posredovanje, zaprošanje za pomoč. 

Na RKS in Slovenski Karitas so imeli od 10 do 15 % porast števila uporabnikov v letu 2020. Na Karitasu 

še dodajajo, da so sicer porast novih uporabnikov zaznali le na nekaterih območjih, zaznavajo pa tudi 

nekaj upada konstantnih uporabnikov materialne pomoči, ki so ocenili, da je tveganje okužbe s Covid-

19 ob prihodu po paket večje od »koristi paketa« za njihovo preživetje. Povečanje števila prosilcev za 

materialno pomoč zaznavajo tudi na ZPMS (zato so imeli tudi več donacijskih sredstev), medtem, ko 

porasta števila klicev na TOM telefon ni bilo. Opažajo pa razlike v vsebini stisk, zaradi katerih otroci in 

mladostniki kličejo na telefon, in sicer je veliko več duševnih stisk in težav zaradi odnosov doma. Na 

Slovenski Filantropiji pa se je število uporabnikov v letu 2020 v primerjavi z letom 2019 zmanjšalo. 

Veliko njihovih programov namreč obsega tudi skupinsko izvajanje aktivnosti v živo, kar pa v času 

epidemije ni bilo možno. Nekatere vsebine so prestavili na splet, vendar se jih uporabniki niso 

posluževali v tolikšni meri, kot če bi potekale v živo. 

V primerih, ko so NVO zaznale povečanje števila prosilcev za pomoč in uporabnikov njihovih programov 

in aktivnosti, ugotavljajo tako porast števila novih prosilcev in uporabnikov, kot tudi vrnitev tistih, ki so 

v preteklosti že prihajali k njim po pomoč, pa so v zadnjem obdobju pred epidemijo zaživeli brez njihove 

pomoči, splavali nad vodo ter se preživljali z dohodki iz zaposlitve in občasnimi dodatnimi deli. Med 

»stalnimi« uporabniki zaznavajo več stisk zaradi novih okoliščin, negotovosti in strahu, torej predvsem 
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poglobitev osebnih stisk, ne pa toliko poglobitev stisk v materialnem in finančnem smislu. Med tistimi, 

ki so se nanje obrnili prvič, ali pa so se po določenem obdobju obrnili ponovno, pa gre predvsem za 

potrebe po finančni in materialni pomoči. 

Zanimalo nas je tudi, ali je bilo povpraševanje po pomoči v teku leta 2020 konstantno ali se je povečalo 

v določenih obdobjih (npr. morda spomladi med prvim valom epidemije, jeseni med drugim valom 

epidemije). Več predstavnikov NVO odgovarja, da je bil prvi naval prošenj za pomoč, predvsem pa 

zanimanje za informacije, svetovanje in pogovore zaznati takoj ob prvem valu epidemije spomladi 2020 

zaradi popolnega zaprtja države, začetka šolanja na daljavo, prepovedi zbiranja na javnih mestih ter 

drugih omejitvenih ukrepov. Na ZPMS so se z drugim večjim povpraševanjem po pomoči (zlasti po 

računalniški opremi) srečali spet jeseni, ko se je začelo novo šolsko leto. Na splošno večjega navala 

prošenj po pomoči ob drugi razglasitvi epidemije pozno jeseni lani ni bilo, je pa v zadnjih mesecih (zima 

2020/21) zaradi epidemije, dolgotrajnosti omejitvenih ukrepov in ekonomske ter socialne krize kot 

posledice prej omenjenih okoliščin, zaznati postopno rast potreb po pomoči. 

 

6.2.1 Novi uporabniki pomoči NVO ter njihove potrebe 

Med novimi prosilci za finančno in materialno pomoč predstavniki NVO izpostavljajo zlasti: 

- osebe in pare, ki so že ob prvem valu epidemije Covid-19 izgubili zaposlitev (predvsem 

zaposlitve za določen čas v dejavnostih, ki so se takrat zaprle, npr. kultura in turizem); 

- osebe, ki so izgubile možnost nadurnega in dodatnega dela, s katerim so odplačevale dolgove 

in krile morebitne dodatne stroške družine; 

- osebe, ki so bile v času epidemije na čakanju na delo in prejemale 80 % plače ali pa so delale 

za krajši delovni čas od polnega;  

- zgoraj navedene osebe, ki so se znašle v materialni stiski zaradi omejitvenih ukrepov ter bile 

hkrati zadolžene ter se soočile z dodatnimi stroški za gospodinjstvo zaradi novih okoliščin 

(več hrane, višji stroški elektrike in interneta, dodatna računalniška oprema, itd.);  

- samostojni podjetniki, ki so se že prej komaj preživljali ali pa so zadolženi; 

- osebe in družine, ki jim je zaradi znižanega mesečnega dohodka, zmanjkalo sredstev za 

mesečno poplačilo kreditov; 

- osebe in družine, ki potrebujejo le enkratno ali nekajkratno »finančno injekcijo« v kriznih 

oziroma »sušnih« časih, kot so (bili) v obdobju epidemije Covid-19, da pokrpajo dolgove in 

spet nekako zmorejo zaživeti od lastnih dohodkov. 

Kot že omenjeno, je veliko potreb tudi med starejšimi osebami. Gre v večini za samske osebe ali pa 

pare, ki živijo doma, imajo nizke pokojnine, so brez svojcev ali pa ti ne živijo v bližini, imajo določene 

ovire pri gibanju in težave, povezane s starostjo. V času epidemije so se »običajnim« težavam pridružile 

še dodatne, ki so povezane z novimi okoliščinami in omejitvenimi ukrepi. Porast števila oseb iz te ciljne 

skupine zaznavajo tako na Karitasu kot tudi na ZDUS-u. Slednji omenjajo, da so se srečali tudi z novimi 

uporabniki, na katere so jih opozorili njihovi stalni uporabniki. Gre za njihove vrstnike ali sosede, do 

katerih prostovoljci ZDUS-a sami zaradi varstva osebnih podatkov niso mogli priti. V času epidemije pa 

so se njihove stiske tako poglobile, da so se po priporočilih »starih uporabnikov« tudi ti odločili, da 

stopijo v stik z ZDUS-om. 

Metodo snežne kepe kot način, kako novi uporabniki pridejo v stik z NVO, omenjajo tudi sogovorniki iz 

Društva Kralji ulice. Pravijo, da so v času epidemije v večini delali s stalnimi uporabniki in tudi tistimi, s 

katerimi so bili v stiku že v preteklosti. Poudarjajo pa, da se je v času, ko »moramo ostati doma« še 
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posebej izostril pomen doma, nemogoče pa je spregledati in zanikati mnogotere razsežnosti nemoči in 

ranljivosti tistih, ki doma nimajo – brezdomnih torej.  

Predstavniki NVO kot oblike pomoči, ki jih njihovi uporabniki tudi v času epidemije Covid-19 (in jih NVO 

tudi najpogosteje izvajajo) najbolj potrebujejo, izpostavljajo:  

- materialno pomoč (hrana, boni za hrano, oblačila, obutev, zaščitna sredstva: maske, razkužila 

in rokavice in šolske potrebščine), 

- računalniško opremo in internet – pakete, ki vključujejo internet,52 

- finančno pomoč za plačilo osnovnih položnic v gospodinjstvu, premostitveno oziroma 

enkratno namensko denarno pomoč (povečani stroški za gospodinjstvo, zlasti električno 

energijo, ogrevanje in internet), 

- pomoč v obliki informiranja, napotitev, svetovanja, zagovorništva, spremljanja in posredovanja 

na institucijah, vzpostavitev kontakta z ustreznimi institucijami, pomoč pri komunikaciji z 

zdravniškim osebjem, šolo in vrtci, 

- pomoč (tudi pravna) pri urejanju uradnih zadev in izpolnjevanju obrazcev in vlog,  

- psihosocialno svetovanje in podporo, terapevtsko pomoč, razbremenilne razgovore, 

psihološko oporo,  

- poslušanje, klepetanje in skupno branje, 

- krepitev socialnih mrež, 

- podpora v vsakdanjem življenju v domačem okolju, pomoč pri hišnih in gospodinjskih opravilih, 

pomoč pri pripravi hrane, osebni higieni, ureditvi okolice hiše/stanovanja in grobov, 

- učno pomoč in učenje slovenskega jezika, 

- prevoze in dostavo (hrane, materialnih paketov, dobrin iz trgovine in lekarne), 

- opravljanje bančnih storitev. 

Poleg porasta socialnih stisk in težav predstavniki NVO pri svojih uporabnikih opažajo tudi porast 

osebnih, psihosocialnih stisk, težav v duševnem zdravju (tesnobe, depresije, paničnih napadov, jeze, 

razočaranj, otopelosti, brezvoljnosti, strahu pred negotovo prihodnostjo, samomorilnega vedenja, 

samopoškodovanja, apatičnosti), nestrpnosti, naveličanosti, slabih odnosov med družinskimi člani ter 

osamljenosti. Na telefonu za otroke in mladostnike v stiski TOM, ki deluje v okviru ZPMS, so zaznali več 

klicev staršev, ki potrebujejo nasvet v zvezi s svojimi otroki, zmanjšalo se je število t.i. tihih in 

preizkuševalnih klicev, povečalo pa število klicev v zvezi z duševnimi stiskami in težavami zaradi 

odnosov v družini. V NVO zaznavajo vse bolj pogosto zasvojenost otrok in mladostnikov s spletom, z 

različnimi ekrani, zmanjšano motivacijo za kakršnokoli učenje, delo in gibanje.  

Pri starejših, ki imajo kronične zdravstvene težave, se pojavlja strah pred kolapsom zdravstvenega 

sistema, kar bi povzročilo slabši dostop do zdravstvenih storitev ter zdravil. Skrbi jih prihodnost njihovih 

otrok in vnukov, zlasti njihov socialni in ekonomski položaj. ZDUS-ovi prostovoljci na terenu so v času 

epidemije zaznali porast nasilja in ustrahovanj družinskih članov nad starejšimi ter porast skrhanih 

odnosov, nesporazumov ter sporov znotraj družin. Na RKS pri starejših zaznavajo izrazito osamljenost 

ter potrebo po socialnih stikih v živo. 

 

 
52 ZPMS je v letu 2020 med družine razdelila 400 modemov z enoletnim brezplačnim internetom, vendar prošnje 
po tovrstni opremi še kar prihajajo. 
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6.2.2 Ocena vladnih paketov ukrepov za omilitev posledic epidemije Covid-19 ter sodelovanje NVO z 

javnimi službami pri zagotavljanju pomoči uporabnikom 

Zanimalo nas je, kako NVO ocenjujejo, z vidika učinka na ranljive skupine, s katerimi so v stiku, ukrepe 

za omilitev posledic epidemije Covid-19, ki jih je Vlada RS sprejela v okviru več paketov ukrepov in so 

bili namenjeni pomoči ranljivim posameznikom. 

Predstavniki NVO večinoma pozdravljajo ukrepe v okviru različnih PKP53, saj so oziroma zaenkrat še 

olajšujejo preživetje posameznikom in družinam, pričakujejo pa poslabšanje situacije na dolgi rok 

oziroma po izteku ukrepov države. Preko PKP so različne ciljne skupine prejele bodisi enkratni 

solidarnostni dodatek, v večini pa so ukrepi namenjeni ohranjanju delovnih mest, kar omogoča 

ohranitev zaposlitve ter prejemanje 80 % plače za nekatere uporabnike pomoči NVO, ki bi brez te 

pomoči verjetno že izgubili zaposlitev. Kot že navedeno, pa NVO šele pričakujejo poslabšanje 

socialnega položaja ter naraščanje socialnih stisk in težav v obdobju po izteku veljavnosti vladnih 

ukrepov za omilitev posledic epidemije Covid-19. Eden izmed predstavnikov NVO izpostavlja, da je 

potrebno sprotno in ažurno spremljanje različnih PKP, saj se njihovi uporabniki, posamezniki, družine 

in tudi delodajalci včasih ne znajdejo najbolje, zato so njihove informacije ter napotitve in nasveti glede 

uveljavljanja različnih pravic iz teh paketov ukrepov zelo dobrodošle. Predstavnik Kraljev ulice 

izpostavlja, da bi brezdomcem bistveno pomagala ustrezna stanovanjska politika. Seveda so vsaka 

dodatna sredstva za to ciljno skupino dobrodošla, vendar enkratni solidarnostni dodatki njihovega 

socialnega položaja ne morejo bistveno izboljšati.  

Pri zagotavljanju pomoči uporabnikom večina NVO na različne načine sodeluje z različnimi javnimi 

službami. Z nekaterimi sodelujejo redno, z nekaterimi pogosto. Več NVO sodeluje z zdravstvenimi 

službami (zdravniki in drugim zdravstvenim osebjem na primarni ravni, patronažno službo in 

nekaterimi regionalnimi bolnišnicami), z enotami Zavoda za zdravstveno zavarovanje, z lekarnami, s 

CSD-ji, domovi za stare, enotami ZRSZ, z lokalnimi enotami in službami Civilne zaščite ter vzgojnimi in 

izobraževalnimi ustanovami (šole, vrtci). Z zdravstvenimi službami, lekarnami ter enotami ZZZS 

sodelujejo zlasti kot posredniki pri dostopanju uporabnikov do zdravstvenih storitev, zdravil, zaščitnih 

in higienskih sredstev, medicinsko tehničnih pripomočkov ter drugih pravic na tem področju. 

Patronažna služba se npr. na eno izmed humanitarnih organizacij obrača s prošnjo za pridobitev mleka 

v prahu ter plenic za dojenčke. Z domovi za stare sodelujejo pri iskanju namestitve za starejše 

uporabnike, v nekaterih domovih pa prostovoljci NVO izvajajo družabništvo ali spremstvo.  

Gre za različne oblike partnerskega sodelovanja, in sicer NVO sodelujejo v multidisciplinarnih timih, so 

zagovorniki, največ pa je pomoči in posredovanja pri dostopu do različnih pravic in storitev v javni 

mreži. V času epidemije so se v posameznih primerih vzpostavile nove povezave in novi načini 

sodelovanja med NVO in javnimi službami ter tudi med samimi NVO v lokalnih okoljih. Prostovoljci 

ZDUS-a in RKS so se na določenih območjih Slovenije npr. povezali s štabi Civilne zaščite, CSD, 

patronažno službo, Karitasom ter domovi za stare ter skupaj s sodelavci iz drugih organizacij in institucij 

skušali koordinirano zagotoviti mrežo pomoči, nujnih prevozov, osnovne oskrbe ter laične in 

psihosocialne opore za uporabnike, ki so se v prvem valu epidemije znašli v stiski. Podobno so se v 

različne lokalne mreže pomoči v tistem obdobju vključili še nekateri drugi NVO. 

 

 
53 Paketi vladnih ukrepov za omilitev posledic epidemije. 

https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/odpravljanje-posledic-epidemije/prvi-paket-ukrepov-za-omilitev-posledic-epidemije/
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6.2.3 Vpliv razmer in spremenjenih okoliščin v letu 2020 na razdeljevaje paketov hrane iz Sklada za 

evropsko pomoč najbolj ogroženim ter vpliv na izvajanje drugih programov NVO 

Na Slovensko karitas in RKS (partnerski organizaciji MDDSZ za razdeljevanje hrane) smo naslovili 

vprašanje o tem, na kakšen način so razmere v letu 2020 vplivale na razdeljevaje paketov hrane iz 

Sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim. Obe partnerski organizaciji odgovarjata, da je 

razdeljevanje paketov hrane sicer potekalo nemoteno, vendar na nekoliko spremenjen način, 

reorganizirano in z upoštevanjem predpisanih ukrepov za zaščito pred okužbo z virusom Covid-19. Na 

RKS so reorganizirali delo v skladiščih, uredili brezstično predajo paketov pomoči, v razdeljevanje 

paketov vključili predvsem mlajše prostovoljce, prejemnike pomoči vabili individualno (se vnaprej 

dogovorili za točen termin prevzema paketa), večji delež paketov kot običajno so razvozili na domove 

prejemnikov, skratka skušali neposredne stike med prejemniki samimi ter med prejemniki pomoči in 

prostovoljci čim bolj zmanjšati. Tudi na Karitasu so prejemniki pomoči prihajali po pakete glede na 

predhodno najavo, število prevozov paketov na dom pa se je povečalo za tretjino. Po pakete je v letu 

2020 začelo prihajati približno 10 % novih uporabnikov, s katerimi še niso imeli stika, ali pa so prihajali 

pred več kot petimi leti. Določen delež starejših uporabnikov ni želelo priti po paket zaradi strahu pred 

okužbo. 

V obeh partnerskih organizacijah so v letu 2020 v zmanjšanem obsegu in na prilagojen način izvajali 

tudi spremljevalne ukrepe. Na RKS so izvedli manj delavnic kot bi jih sicer, v večjem obsegu pa so izvajali 

učno pomoč na daljavo, vzdrževali telefonske stike s starejšimi, osamljenimi in drugimi ljudmi v stiski, 

nudili razbremenilne pogovore ter v manjšem obsegu tudi profesionalno psihosocialno svetovanje. 

Tudi na Karitasu so se v lanskem letu s številnimi aktivnostmi usmerili na nudenje razbremenilnih  in 

svetovalnih razgovorov ter psihosocialne podpore. Nudili so možnost telefonskega pogovora, 

videokonference ali stika preko elektronske pošte.  

Predstavnike Kraljev ulice smo povprašali, če tudi njihovi uporabniki vsaj občasno prejemajo pomoč v 

hrani (paketi hrane RKS in Slovenske karitas) iz Sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim ter ali je 

taka oblika pomoči za njih primerna/ustrezna, ali potrebujejo kakšno drugo obliko pomoči v hrani. 

Predstavniki Kraljev ulice odgovarjajo, da sicer tudi njihovi uporabniki dobivajo omenjene pakete 

hrane, vendar pa bi bilo za njih bolj primerno vključevanje na prilagojen trg dela, na primer v socialna 

podjetja (po modelu invalidskih podjetij). Omenjajo še, da tudi v okviru njihovega društva uporabnikom 

občasno delijo manjše količine hrane, obleke in obutve. 

Zanimalo nas je, kako so v letu 2020 na ZDUS izvajali program Starejši za starejše. Glede na to, da tako 

neposredni izvajalci programa - prostovoljci ZDUS-a, kot tudi uporabniki programa, sodijo v rizično 

skupino za težji potek koronavirusne bolezni, so morali izvajanje programa Starejši za starejše nekoliko 

omejiti in prilagoditi. Stisko in strah pred okužbo ter morebitnim prenosom okužbe s Covid-19 je bilo 

zaznati tako pri prostovoljcih, kot tudi pri uporabnikih in njihovih svojcih. V drugem valu epidemije so 

med prostovoljci zabeležili tudi več okužb z virusom, celo primere smrti, kar je dodatno vplivalo na 

povečevanje strahu med njimi, uporabniki in svojci.   

Predstavniki ZDUS-a poročajo, da se potrebe uporabnikov v letu 2020 niso zmanjšale, po nekaterih 

storitvah in aktivnostih so se celo povečale, načini izvajanja storitev in aktivnosti v programu pa so se 

spremenili. Omenjajo povečan obseg stikov s starejšimi po sodobnih komunikacijskih sredstvih. Njihovi 

prostovoljci, ki so pred epidemijo uporabnike obiskovali na njihovem domu, jih sedaj pokličejo po 

telefonu, vidijo se preko spletnih aplikacij ali pa si pošiljajo sporočila, skratka bistveno so okrepili stike 

s starejšimi po sodobni IKT. V letu 2020 so se med starejšimi izrazito povečale potrebe po oskrbi in 

storitvah prostovoljcev na domu (npr. dostava humanitarnih paketov ter dobrin iz trgovine in lekarne). 

Omenjajo tudi primere iz časa prvega vala epidemije, ko so se v nekaterih okoljih prostovoljke ZDUS-a 
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organizirale in kuhale tople obroke za tiste starejše, ki živijo doma, tople obroke pa so jim do tedaj 

zagotavljali gostinski lokali, ki pa so se takrat zaprli, starejši pa so ostali brez toplega obroka. Nastale 

so podporne skupine in skupine za samopomoč. V Brežicah so, na primer, vzpostavili skupino Berem in 

pišem. Koordinatorice nekaterih društev upokojencev so organizirale spletna izobraževanja, sestanke 

in telovadbo. V spodnjem Podravju je prostovoljka v sodelovanju z lokalno televizijo posnela enourno 

oddajo za jutranjo telovadbo starejših, ki je bila potem na sporedu vsako jutro. Skratka, na nekaterih 

območjih so z veliko mero fleksibilnosti, iznajdljivosti in osebne iniciative vzpostavili nove oblike 

pomoči in aktivnosti za starejše.  

* * * * * 

Strnemo lahko z ugotovitvijo, da so se humanitarne in nevladne organizacije v letu 2020, v obdobju, ki 

ga je zaznamovala epidemija Covid-19, prilagodile na nove, ponekod tudi povečane potrebe 

uporabnikov ter skušale tudi v teh izjemnih okoliščinah upravičiti svoje poslanstvo ter izvajati svoje 

aktivnosti in storitve v prilagojeni obliki. Opozarjajo pa, da občutno poslabšanje socialnega položaja, 

naraščanje stisk in težav ljudi pričakujejo po izteku veljavnosti vladnih ukrepov za omilitev posledic 

epidemije Covid-19, torej v obdobju, ko se bodo zdravstvene razmere zaradi širjenja virusa umirile, v 

ospredje pa bodo prišle ekonomske in socialne razsežnosti epidemije. 
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Priloga 1: Vprašalnik za humanitarne in nevladne organizacije 
 

 

Vprašanja za humanitarne oz. nevladne organizacije (nanašajo se na leti 2019 in 2020), januar 2021  

Spodnja vprašanja smo pripravili na Inštitutu RS za socialno varstvo (IRSSV) za potrebe poročila Socialni 

položaj v Sloveniji 2019 – 2020, ki ga pišemo za MDDSZ. Naslavljamo jih na izbrane humanitarne 

organizacije (ki delujejo po celotni Sloveniji) in nevladno organizacijo ZDUS. Poročila o socialnem 

položaju v Sloveniji pišemo letno in so za pretekla leta objavljena na naši spletni strani: Socialne zadeve 

(irssv.si). 

Vprašanja se nanašajo na obdobje let 2019 in 2020, poudarek pa je na letu 2020 in socialnih posledicah 

krize zaradi epidemije Covid-19 in spremljevalnih ukrepov ter zaostrene ekonomske situacije in 

situacije na trgu dela. Zanima nas, kakšna je bila situacija vaših uporabnikov v letu pred krizo 

povzročeno s Covid-19 in njenimi posledicami, kako so zaostritve in kriza v letu 2020 vplivali na ranljive 

skupine, s katerimi pri svojem delu prihajate v stik, ter kakšne so potrebe posameznikov in družin, ki 

se obračajo na vas za različne oblike pomoči. 

Prosimo vas, da odgovore vpisujete pod vprašanji. Lahko tudi združite odgovore na več podvprašanj in 

odgovarjate po sklopih. Če na kakšno vprašanje ne morete ali ne želite odgovoriti ali vprašanje za vašo 

organizacijo (z vidika ranljivih skupin, ki jim nudite pomoč) ni relevantno, to vprašanje izpustite in 

označite, zakaj ne odgovarjate. Vaše odgovore bomo kvalitativno analizirali (strukturirano povzeli), v 

nobenem primeru pa jih v analizi (v poročilu) ne bomo povezovali z osebo, ki odgovore piše.  

Za kakršnakoli morebitna vprašanja se obrnite na Martino Trbanc (martina.trbanc@guest.arnes.si).  

Če je le mogoče, vas prosimo, da odgovore pošljete do petka, 22.1.2021 na e-naslov: 

martina.trbanc@guest.arnes.si ali irssv@siol.net .  

  

https://www.irssv.si/index.php/raz-porocila/socialne-zadeve#socialni-polo%C5%BEaj
https://www.irssv.si/index.php/raz-porocila/socialne-zadeve#socialni-polo%C5%BEaj
mailto:martina.trbanc@guest.arnes.si
mailto:martina.trbanc@guest.arnes.si
mailto:irssv@siol.net
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1. Situacija v letu 2019  

Statistični podatki za pretekla leta za Slovenijo kažejo ugodne trende na področju 

zaposlovanja, zmanjševanja brezposelnosti ter izboljševanja vrednosti kazalnikov življenjske 

ravni v populaciji (npr. stopnje tveganja revščine, stopnje tveganja socialne izključenosti, 

materialne prikrajšanosti ipd.).  

 

- Prosimo vas za oceno ali je bilo splošno izboljšanje socialne situacije v populaciji v letu 2019 

vidno tudi pri ranljivih skupinah, s katerimi prihajate v stik, oz. pri posameznikih in 

družinah, ki so se na vašo organizacijo obračali po pomoč v letu 2019, tj. v letu pred krizo. 

Ali ste tudi pri vaših uporabnikih v letu 2019 opažali, da se jim je socialni položaj počasi 

izboljševal, da so si urejali socialno situacijo, se zaposlovali?  

 

- Katere so bile v letu 2019 med vašimi uporabniki (po vaši oceni) najbolj ranljive 

skupine/kategorije oz. katere okoliščine so najbolj označevale njihovo ranljivost (izguba 

dela, daljša brezposelnost, bolezen osebe ali družinskih članov, invalidnost, težave v 

duševnem zdravju, slaba socialna mreža, več dejavnikov…)? 

 

- Katere oblike pomoči so po vaši oceni za osebe, ki se na vašo organizacijo obračajo po 

pomoč, najbolj potrebne/pomembne?  

 

- Socialna aktivacija: če ste imeli (imate) uporabnike, ki so bili vključeni v socialno aktivacijo 

ali je socialno aktivacijo izvajala vaša organizacija – kako ocenjujete ustreznost socialne 

aktivacije, z vidika potreb vaših uporabnikov, in učinek socialne aktivacije na urejanje 

socialne situacije oseb, ki so (bile) vključene v programe? 

 

2. Situacija v letu 2020 

Razmere v letu 2020 je izrazito zaznamovala epidemija (pandemija) Covid-19 ter številni 

omejitveni ukrepi. Tako epidemija kot omejitveni ukrepi na področju gospodarske aktivnosti 

in trga dela imajo tudi izrazite družbene in socialne posledice, saj se je zelo povečala 

negotovost, brezposelnost in socialna ranljivost v populaciji.   

Zanima nas, kakšna je izkušnja vaše organizacije s socialnimi posledicami krize, ki jo je v letu 

2020 sprožila pandemija Covid-19, tj. kako se s posledicami krize soočajo vaši uporabniki 

(osebe, ki se na vas obračajo po pomoč). 

- V kolikšni meri in na kakšen način so okoliščine v letu 2020 vplivale pa poslabšanje 

socialnega položaja posameznikov in družin oz. ranljivih skupin, ki se na vas obračajo po 

pomoč? 

 

- Ali (in če da, za koliko) se je povečalo število oseb, ki so se na vas v letu 2020 obračali po 

pomoč (v primerjavi z letom 2019)? 

 

- Ali gre pri morebitnem povečanju potreb po pomoči v letu 2020 za nove uporabnike, ki se 

prej še niso obračali na vas, ali gre za osebe (družine), ki so v preteklosti že potrebovale 

vašo pomoč? Ali ocenjujete, da je kriza v letu 2020 enakomerno prizadela različne socialne 

skupine ali je bolj prizadela tiste, ki so bili že sicer (od prej) v ranljivih situacijah? 
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- Potrebe po kateri vrsti pomoči so bile v letu 2020 največje (npr. pomoč v hrani, oblačilih, 

obutvi, pomoč pri plačilu položnic in drugih življenjskih stroškov, pogovor, informiranje, 

svetovanje, psihološka podpora/pomoč, posredovanje v odnosu do institucij/javnih 

služb)?  

 

- Ali je bilo povpraševanje po pomoči v teku leta 2020 konstantno ali se je povečalo v 

določenih obdobjih (npr. morda spomladi med prvim valom epidemije, jeseni med drugim 

valom epidemije)? 

 

- Ali so se v letu 2020 po vaših opažanjih pojavile kakšne nove ranljive skupine in če da: kaj 

so ključni elementi njihove ranljivosti?  

 

- Kako ocenjujete, z vidika učinka na ranljive skupine, s katerimi ste v stiku, ukrepe za 

blaženje posledic krize povzročene z razmerami ob epidemiji Covid-19, ki jih je Vlada RS 

sprejela v okviru sedmih paketov ukrepov in so bili namenjeni pomoči ranljivim 

posameznikom; npr. enkratni solidarnostni dodatki nekaterim skupinam, podpora 

samozaposlenim, ki zaradi ukrepov ne morejo opravljati dejavnosti, ipd.? Zanima nas vaša 

ocena, v kolikšni meri tovrstna pomoč pomaga posameznikom in družinam v stiski? Kaj jim 

pomaga najbolj (oz. kaj bi najbolj potrebovali)? 

 

- Ali pri nudenju pomoči osebam, ki se na vas obračajo, poleg socialnih stisk opažate tudi 

porast osebnih stisk, depresij, težav v duševnem zdravju, poslabšanja odnosov v družini, 

nasilja? 

 

- Kako pogosto ste pri pomoči posameznim uporabnikom sodelovali 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? 

 

Ločeno, dodatna vprašanja za nekatere NVO  

Za Rdeči križ Slovenije in Slovensko Karitas: 

- Na kak način so razmere v letu 2020 vplivale na razdeljevaje paketov hrane iz programa 

podprtega iz Sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim?  

- Ali ste kljub omejitvenim ukrepom zaradi epidemije izvajali tudi kakšne spremljevalne 

ukrepe? Če da, katere oz. v kakšnem obsegu? 

 

Za Kralje ulice: Ali vaši uporabniki vsaj občasno prejemajo pomoč v hrani (paketi hrane, ki jih 

razdeljujeta Rdeči križ in Slovenska Karitas) iz programa podprtega iz Sklada za evropsko pomoč najbolj 

ogroženim? Ali je ta oblika pomoči (paketi hrane) za njih primerna/ustrezna? Ali potrebujejo kakšno 

drugo obliko pomoči v hrani (npr. obroki kuhane hrane)? 
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Za ZDUS: Ali ste program Starejši za starejše izvajali tudi v letu 2020? Če da: kako ste prilagodili obiske 

na terenu?  

 

 

 

 

 

 


