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1 Uvod 

 

Poročilo predstavlja končno poročilo naloge Socialni položaj v Sloveniji za obdobje 2020 – 2021. Naloga 

je določena v letnem načrtu dela IRSSV za leto 2021 po pogodbi z Ministrstvom za delo, družino, 

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

To poročilo o socialnem položaju v Sloveniji je že osmo letno poročilo po vrsti.1 Osnovni namen poročila 

je pripraviti celovit in kompleksen pregled sprememb socialne situacije v Sloveniji v tekočem in 

preteklem letu in znotraj tega še posebej sprememb položaja ranljivih skupin ter vpliva različnih 

dejavnikov na te spremembe. Osrednji del končnih poročil o socialnem položaju je oblikovan po 

podobni strukturi (okoliščine, ki vplivajo na socialni položaj ljudi; kazalniki življenjske ravni; gibanje in 

struktura transferjev iz javnih sredstev, ki so vezani na slab materialni položaj ljudi; ocene, mnenja in 

izkušnje nevladnih in humanitarnih organizacij). Temu je v večini let (ne v vseh) dodano fokusno 

poglavje, ki vsako leto naslovi drugo tematiko (po dogovoru z naročnikom). V letošnjem poročilu je 

fokusno poglavje osredotočeno na socialne posledice zdravstvene in ekonomske krize zaradi Covid-19 

in ukrepov za zamejitev epidemije za najbolj ranljive skupine in kategorije prebivalstva.  

Po šestih letih relativno ugodnih trendov gospodarskega razvoja in rasti, ugodne situacije na trgu dela 

in posledično izboljševanja socialne situacije v populaciji in vsaj delno tudi v bolj socialno ranljivih 

skupinah, je v začetku leta 2020 pandemija Covid-19 (in z njo povezani omejitveni ukrepi) močno 

posegla v dogajanje na vseh družbenih področjih. Pandemija Covid-19 ne predstavlja le zdravstvene 

krize in nima posledic le za gospodarsko aktivnost (omejitve, še posebej na področju storitev) in za trg 

dela, ampak je dogajanje v preteklih dveh letih globoko poseglo na vsa področja življenja ljudi 

(izobraževanje, delo, prostočasne aktivnosti, vzorci nakupovanja in trošenja, vzorci druženja, ipd.). 

Pandemično dogajanje, vključno z ukrepi in politikami naslavljanja krize in omejenim delovanjem 

institucij ima širše socialne in družbene posledice (povečanje negotovosti, krhanje družbene kohezije, 

nezaupanje v institucije, splošno nezaupanje v družbi, medgeneracijski odnosi in solidarnost), kot 

ugotavljamo v fokusnem poglavju, pa je še posebej prizadelo najbolj ranljive skupine in vplivalo na 

stopnjevanje nekaterih socialnih problematik v družbi (predvsem povečanje težav v duševnem zdravju, 

tudi nasilja in nestrpnosti). 

Naše letošnje poročilo o socialnem položaju v Sloveniji (ki se nanaša na leti 2020 in 2021) poskuša zajeti 

vplive pandemije in omejevalnih ukrepov na materialni in siceršnji družbeni položaj ljudi v Sloveniji, še 

posebej na položaj že sicer ranljivih kategorij in skupin, posameznikov in družin. To je s pomočjo 

razpoložljivih statističnih podatkov žal možno le delno, saj je večina podatkov na voljo s časovnim 

zamikom (npr. podatki o razpoložljivih dohodkih v gospodinjstvih, o dohodkovnih neenakostih, podatki 

o življenjski ravni prebivalstva, vključno s kazalniki življenjske ravni). Zato smo se v zadnjem (fokusnem) 

poglavju oprli na izkušnje in ocene nevladnih in humanitarnih organizacij, ki so v neposrednem stiku z 

ljudmi v stiskah in so se odzvale na naš vprašalnik, hkrati pa tudi na rezultate nekaterih raziskav, ki so 

bile opravljene v zadnjih dveh letih in zajemajo odzive ljudi na specifične razmere epidemije in 

omejevalnih ukrepov. 

Poročilo je strukturirano v devet poglavij. Poleg uvoda in seznama virov ga sestavljajo: poglavje 2 o 

konceptualni umestitvi in metodološkem pristopu priprave poročila, poglavje 3 o ekonomskih in 

družbenih okoliščinah, trgu dela in dohodkih v letu 2020 in 2021, poglavje 4 o dohodkovni neenakosti, 

 
1 Končna poročila o socialnem položaju v Sloveniji za pretekla leta (sedem poročil) so z odobritvijo naročnika 
(MDDSZ) objavljena na spletni strani IRSSV, zavihek Raziskovalna poročila, zavihek Socialne zadeve, pod 
naslovom Socialni položaj: Socialne zadeve (irssv.si)  

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


Socialni položaj v Sloveniji 2020–2021, končno poročilo 

 
 

 

    6 | 
 

pragu tveganja revščine, potrošnji gospodinjstev in stanovanjskih razmerah, poglavje 5 o ključnih 

kazalnikih življenjske ravni, poglavje 6 o transferjih iz javnih sredstev, odvisnih od materialnega 

položaja posameznikov in družin ter poglavje 7 (fokusno poglavje) o vplivu epidemije in spremljevalnih 

ukrepov na položaj ranljivih skupin in kategorij. Posebnega poglavja o ocenah nevladnih in 

humanitarnih organizacij tokrat v poročilu ni, saj smo to vsebino vključili v fokusno poglavje. 

 

*** 

 

Avtorice poročila se zahvaljujemo nevladnim in humanitarnim organizacijam, da so odgovorile na 

poslan vprašalnik. Iskrena hvala za sodelovanje Slovenski Karitas, Rdečemu Križu Slovenije, Slovenski 

Filantropiji, Zvezi prijateljev mladine Slovenije, Zvezi društev upokojencev Slovenije in društvu Kralji 

ulice.  
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2 Konceptualna umestitev in metodološki pristop 

 

Namen naloge Socialni položaj v Sloveniji 2020 – 2021 je pripraviti celovit in kompleksen pregled 

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

vplivale, s poudarkom na posledicah pandemije Covid-19 in ukrepov za njeno omejitev na socialno 

situacijo v Sloveniji, še posebej pa na že sicer ranljive skupine in kategorije.  

Konceptualna zasnova naloge in definicija socialnega položaja ostajata taki kot v predhodnih 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 življenjske ravni, 

življenjski standard, materialno blaginjo in vključenost v različne družbene sisteme. 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 bolj 

osredotočamo na materialne vidike socialnega položaja, saj so to vidiki, ki jih naslavlja socialna politika, 

vendar tudi opozarjamo na nematerialne vidike, ki so pomembni za družbeno povezanost (družbeno 

kohezijo) in preprečevanje velikih socialnih neenakosti, kot npr. zaupanje (v različne institucije), 

solidarnost (medgeneracijska, do socialno šibkejših), neenakosti v dostopu do za posameznike 

pomembnih storitev, virov, institucij, ipd.  

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, ter 

nepričakovane okoliščine, kot v zadnjih dveh letih epidemija in ukrepi za njeno omejitev, dvig cen 

osnovnih dobrin (inflacija) ipd. 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 (v materialnem smislu) 

pokazalo tudi v letih 2020 in 2021, 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 (ocene in izkušnje 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.  

Fokusno poglavje je v letošnjem poročilu posvečeno socialnim posledicam pandemije Covid-19 in 

omejitvenih ukrepov na različnih področjih (posledično npr. vsaj začasno omejen dostop do določenih 

storitev). Poleg splošnih socialnih posledic se v fokusnem poglavju posebej ukvarjamo s posledicami za 

ranljive skupine in kategorije, ki imajo že sicer slabši socialni položaj (višja tveganja za revščino in 

socialno izključenost) ter že sicer slabše dostopajo do različnih storitev, možnosti in priložnostih v 

različnih družbenih sistemih. Za pridobitev izkušenj in ocen nevladnih in humanitarnih organizacij, ki 

imajo neposredni stik z ranljivimi skupinami in kategorijami, smo šestim izbranim humanitarnim in 

nevladnim organizacijam (ki delujejo na nacionalnem nivoju) poslali vprašalnik in zbrali kvalitativne 

odgovore.  

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 SiStat 

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 denarne socialne pomoči (v nadaljevanju: 

DSP) med registrirano brezposelnimi osebami. Čeprav je časovni poudarek letošnje naloge Socialni 

položaj v Sloveniji na letih 2020 in 2021, prikazujemo zgoraj omenjene podatke za daljše časovno 

obdobje (tudi obdobje več preteklih 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. V poročilu povezujemo tudi ugotovitve številnih poročil Urada za makroekonomske analize 

in razvoj Republike Slovenije (v nadaljevanju: UMAR), poročil raziskovanj NIJZ (vključno z raziskavo o 

vplivu pandemije na življenje ljudi PANDA) in nekaterih evropskih študij. 

Velik poudarek v nalogi je tudi na podrobni analizi podatkov iz podatkovne zbirke MDDSZ  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 se 

osredotočamo na gibanje števila in strukturo prejemnikov in upravičencev do redne in izredne DSP, 

varstvenega dodatka in otroškega dodatka ter subvencije vrtca. Prikazani so tudi podatki o državnih 

štipendijah.  

Kvalitativni pristopi so uporabljeni predvsem v fokusnem poglavju, ki temelji na pridobljenih 

informacijah in podatkih vprašalnika, ki smo ga poslali šestim izbranim nevladnim in humanitarnim 

organizacijam (Slovenska Karitas, Rdeči križ Slovenije, Zveza prijateljev mladine Slovenije, Slovenska 

Filantropija, Zveza društev upokojencev Slovenije in društvo Kralji ulice). Vprašanja so bila odprtega 

tipa in smo jih vsebinsko analizirali ter strukturirano povzeli. Vprašalnik je priložen v Prilogi 1 k temu 

poročilu, odgovori pa so bili zbrani v januarju in februarju 2022. 



Socialni položaj v Sloveniji 2020–2021, končno poročilo 

 
 

 

    9 | 
 

3 Ekonomske in družbene okoliščine, trg dela in dohodki v letih 2020 in 2021  

 

Dogajanje v letih 2020 in 2021 je izrazito zaznamovala pandemija Covid-19 ter omejitveni in zaščitni 

ukrepi, ki jih je sprejela Vlada RS in ki so posegli v celotno družbeno dogajanje in družbene sisteme 

(zdravstveni sistem, gospodarstvo, trg dela, sistem socialnega varstva…). V zadnjih dveh letih je bila 

epidemija v Sloveniji uradno razglašena dvakrat (od sredine marca 2020 do konca maja 2020 in od 

druge polovice oktobra 2020 do sredine junija 2021).2 Verjetno je, da bodo posledice pandemije in 

omejitvenih ukrepov v družbenih sistemih in v življenju ljudi prisotne še nekaj časa, čeprav UMAR v 

Poročilu o razvoju 2021 (UMAR 2021a) ugotavlja, da so vladni ukrepi (interventni zakoni) znatno ublažili 

posledice epidemije tako za gospodarstvo kot za prebivalstvo. Preprečili so upad razpoložljivega 

dohodka in ublažili stroškovne pritiske v podjetjih ter s tem pripomogli k ohranjanju gospodarskega 

potenciala. Vendar pa se je, na drugi strani, zaradi gospodarskega upada in državnega financiranja 

ukrepov za blaženje posledic epidemije, izrazito poslabšal javnofinančni položaj države (ibid.: 9). Zdi 

se, da bodo večje in dolgotrajnejše posledice epidemije predvsem družbene in socialne (izrazit porast 

že prej visoke stopnje nezaupanja v institucije, upad solidarnosti, povečanje razlik, delitve v populaciji, 

poslabšan dostop do zdravstvenih in tudi socialnih storitev, ipd.). 

To poglavje je namenjeno pregledu dinamike ekonomskih in družbenih okoliščin v zadnjih dveh letih. 

Gre za okoliščine, na katere posamezniki nimajo vpliva, vendar te lahko vplivajo na njihovo sodelovanje 

v različnih družbenih sistemih, na njihove razpoložljive dohodke, njihovo življenjsko raven in na 

splošno, na njihov socialni položaj. Najprej predstavimo makroekonomske razmere in ukrepe Vlade RS 

za omilitev posledic pandemije Covid-19, nato izdatke za socialno zaščito, dinamiko na trgu dela in 

demografska gibanja. Posebno podpoglavje je posvečeno strukturi in značilnostim brezposelnosti v 

Sloveniji, prejemkom brezposelnih in vključenosti v programe aktivne politike zaposlovanja; temu sledi 

še gibanje plač in pokojnin. 

 

3.1 Makroekonomske razmere in ukrepi za omilitev gospodarskih in socialnih posledic 

pandemije  

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) in bila bolj 

umirjena v naslednjih dveh letih (v letu 2018 4,4 %, v letu 2019 3,2 %) (UMAR 2021b: 4). Gospodarska 

rast (rast BDP) je bila od leta 2014 do leta 2019 v Sloveniji večinoma hitrejša kot v povprečju EU (UMAR 

2021a). Kljub temu Slovenija po BDP na prebivalca po kupni moči (v standardih kupne moči) ostaja pod 

EU povprečjem – v letu 2019 je po BDP na prebivalca po kupni moči dosegla 89 % povprečja EU (v letu 

2018 pa 87 % povprečja EU) (UMAR 2021a: 109). 

Relativno ugodne gospodarske napovedi za naslednja leta je marca 2020 prekinila pandemija Covid-

19. Ta je predvsem v prvem valu epidemije (zaradi zaščitnih, omejitvenih ukrepov) povzročila velik 

padec gospodarske aktivnosti. Gospodarska aktivnost je bila v Sloveniji v prvem polletju 2020 za skoraj 

8 % nižja kot v enakem obdobju predhodnega leta, še posebej izrazito se je zmanjšala v drugem 

 
2 Ob drugi razglasitvi epidemije v Sloveniji, je bila ta razglašena nepretrgoma kar 8 mesecev (19.10.2020 – 
15.6.2021).  



Socialni položaj v Sloveniji 2020–2021, končno poročilo 

 
 

 

    10 | 
 

četrtletju 2020, ko je bil medletni upad BDP kar 13 %. Upad gospodarske aktivnosti je bil sicer izrazit v 

celotnem evrskem območju in Slovenija po padcu BDP v prvi polovici leta 2020 ni izstopala. 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 

leta 2020 začelo okrevanje gospodarske aktivnosti, ki je bilo po ugotovitvah UMAR (2020c) bolj živahno 

od pričakovanj. Jeseni 2020 je zaradi ponovnega naraščanja okužb spet prišlo do uvedbe strogih 

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

tudi gospodarsko aktivnost. Zaradi omejitev in začasnih zapor delovanja so bile najbolj prizadete 

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

nastanitev. Omejeno gibanje in omejena ponudba v času karantene, ko ni bilo možnosti trošenja, ter 

povečana negotovost in previdnostno varčevanje, so se v letu 2020 kazali tudi v upadu zasebne 

potrošnje (UMAR 2020c: 6).  

V celotnem letu 2020 se je realni BDP v Sloveniji sicer znižal manj kot v povprečju držav EU: v Sloveniji 

se je znižal za 4,2 %, v povprečju EU pa za 5,9 % (UMAR 2021b: 8, 11). Na manjši padec BDP v 2020 sta 

vplivala predvsem saldo menjave s tujino, ki je bil v Sloveniji malenkost pozitiven, v povprečju EU pa 

negativen, in manjši padec bruto investicij v osnovna sredstva (ibid.). Če povzamemo, je gospodarska 

aktivnost v Sloveniji od leta 2014 večinoma rasla hitreje kot v povprečju držav EU, leta 2020 pa se je 

znižala manj kot v povprečju držav EU, tako da Slovenija nadaljuje približevanje povprečju BDP na 

prebivalca EU.  

V nadaljnjih valovih epidemije v letu 2021 je bil njen vpliv na gospodarsko aktivnost manjši kot v prvem 

valu oz. kot v celotnem letu 2020, zaradi postopne prilagoditve podjetij in potrošnikov novim 

razmeram in večje usmerjenosti omejitvenih ukrepov na storitvene dejavnosti, medtem ko se je 

okrevanje v dejavnostih, vezanih na mednarodno menjavo (predelovalne dejavnosti in promet), 

nadaljevalo (UMAR 2021b). V drugi polovici leta 2021 so začele vidneje okrevati tudi storitve. UMAR je 

v Jesenski napovedi 2021 ocenil, da bo realna rast BDP v Sloveniji v letu 2021 dosegla 6,1 % (UMAR 

2021b: 8), zadnji podatki SURS pa kažejo, da je bila v letu 2021 dejanska rast BDP v Sloveniji kar 8,1 %.3  

Letni BDP na prebivalca je bil tako v Sloveniji v letu 2018 22.136 evrov, v letu 2019 23.167 evrov, v letu 

2020 22.312 evrov in v letu 2021 24.678 evrov (SURS Si-stat).4 

Regijske razlike v BDP na prebivalca so se v Sloveniji povečale v obdobju pretekle finančne in 

gospodarske krize, v zadnjih letih pa so stabilne in nekoliko višje od najnižje ravni v letu 2000 (UMAR 

2021a: 116). Vsa leta ima najvišji BDP na prebivalca osrednjeslovenska regija, v kateri je največja 

koncentracija delovnih mest, zaradi česar je v tej regiji zaposlenih tudi veliko prebivalcev, ki živijo v 

drugih regijah (dnevne migracije). V letu 2019 je osrednjeslovenska regija za 40,8 % presegla slovensko 

povprečje v BDP na prebivalca. Osrednjeslovenski regiji po višini BDP na prebivalca v letu 2019 sledita 

Jugovzhodna Slovenija (99,7 % slovenskega povprečja) in obalno-kraška regija (98,8 % slovenskega 

povprečja BDP na prebivalca). Regija, ki za slovenskim povprečjem v BDP na prebivalca že leta najbolj 

zaostaja, je zasavska. Kot poudarja UMAR (2021a:116) je imela sicer zasavska regija v letu 2019 

 
3 https://pxweb.stat.si/SiStatData/pxweb/sl/Data/-/0301910S.px 
4 https://pxweb.stat.si/SiStatData/pxweb/sl/Data/-/0301910S.px 
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nadpovprečno gospodarsko rast, kljub temu pa je v letu 2019 še vedno dosegla le dobro polovico (53 

%) slovenskega povprečja BDP na prebivalca. Regija z drugim najnižjim BDP na prebivalca je Pomurska 

– ta je v letu 2019 dosegala 67,8 % slovenskega povprečja BDP na prebivalca (ibid.). 

Za omilitev negativnih posledic pandemije so bili v okviru Evropske centralne banke in Evropske 

komisije sprejeti obsežni finančni ukrepi, usmerjeni v blaženje izpada prihodkov gospodarstva in 

prebivalstva, zagotavljanje likvidnosti in podporo pri ponovnem okrevanju gospodarske aktivnosti. Za 

blažitev posledic pandemije je Evropska unija že v letu 2020 omogočila državam članicam (vključno s 

Slovenijo) fleksibilnost pri porabi sredstev iz tekočega finančnega okvira (2014-2020), sprostila je 

nerazporejena sredstva in sredstva iz strukturnih in naložbenih skladov ter državne pomoči (UMAR 

2021b: 15). Dodatno so bila zagotovljena sredstva namenjena neposredno odzivu na krizo zaradi 

Covida-19 in sredstva v obliki solidarnostnega sklada. Konec julija 2020 so države EU dosegle politični 

dogovor glede finančnega svežnja za okrevanje evropskega gospodarstva zaradi posledic Covid-19.5 

Države članice sredstva lahko črpajo na podlagi nacionalnega načrta mehanizma za okrevanje in 

odpornost, ki mora biti potrjen na ravni EU. Sloveniji je iz naslova izrednega inštrumenta namenjenih 

2,098 milijard evrov, poleg tega pa bo izkoristila tudi 666 milijonov evrov povratnih sredstev (z 

možnostjo dodatnega zadolževanja) (ibid.). 

V Sloveniji je bilo v letih 2020 in 2021 skupno sprejetih deset paketov interventnih ukrepov za omilitev 

in odpravo posledic epidemije Covid-19. Sedem paketov zakonov o interventnih ukrepih je bilo 

sprejetih v letu 2020, v letu 2021 pa še trije (od tega eden konec decembra 2021 z izvedbo v letu 2022). 

Nekateri ukrepi iz paketov interventnih ukrepov so bili vezani na obdobje uradno razglašene epidemije 

(razglašena dvakrat, prvič v trajanju dva meseca in pol, drugič v nepretrganem trajanju osem mesecev), 

nekateri pa so trajali dlje časa. 

V grobem lahko glavne ukrepe interventnih zakonov  za omilitev in odpravo posledic epidemije Covid-

19 razdelimo na ukrepe, ki so bili usmerjeni v direktno pomoč podjetjem, ukrepe za urejanje trga dela 

in ohranitev delovnih mest, ter ukrepe za pomoč različnim skupinam prebivalstva, ki so jih omejitve 

posebej prizadele oz. jim prinesle izpad dohodkov (UMAR 2021a, UMAR 2021b, MDDSZ 2022b: 11-13). 

Med ukrepi usmerjenimi v pomoč podjetjem so bili, na primer, možnost zamrznitve plačila akontacij 

davkov od dohodkov, DDV in nekaterih prispevkov, zagotavljanje likvidnosti podjetij; delno 

nadomestilo plače zaposlenim na čakanju na delo (zaradi zmanjšanja dejavnosti v času epidemije), 

delno subvencioniranje skrajšanega delovnega časa (zaradi zmanjšanja dejavnosti v času epidemije), 

pomoč bolj prizadetim dejavnostim v obliki financiranja regresa zaposlenih in delnega povračila 

nekaterih stroškov, dodatna pomoč turističnemu sektorju z uvedbo turističnih bonov za vse prebivalce 

Slovenije v letu 2020 in bonov v letu 2021 (prav tako za vse prebivalce Slovenije), katere je bilo mogoče 

koristiti v dejavnostih turizma, gostinstva, športa in kulture. Med ukrepe urejanja trga dela lahko 

štejemo že omenjena ukrepa delnega nadomestila plače zaposlenim na čakanju na delo ter delnega 

subvencioniranja skrajšanega delovnega časa (ukrepa, ki sta predvsem v prvem valu epidemije 

preprečila večji porast brezposelnosti), podporo dohodku za samozaposlene v storitvah, ki zaradi 

epidemije niso mogli opravljati svoje dejavnosti ali je bilo to opravljanje zelo omejeno, podporo 

zaposlenim in brezposelnim (ureditev bolniških odsotnosti, ukrep povračila nadomestila 80 % plače 

 
5 Vrednost celotnega svežnja je 1.824,3 milijarde evrov, kar predstavlja dobrih 13 % BDP celotne EU iz leta 2019). 
Sveženj je sestavljen iz večletnega finančnega okvira za obdobje 2021–2027 in izrednega inštrumenta za 
okrevanje »NextGenerationEU« (UMAR 2021b: 15). 
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delavcem, ki so ostali doma zaradi karantene ali višje sile), obsežne dodatke k plačam zaradi dela v 

kovidnih razmerah v javnem sektorju. Iz državnega proračuna so bili zagotovljeni viri za financiranje 

izdatkov v zdravstvu in socialnem varstvu za različne namene (nakupi zaščitne opreme, izboljšanje 

dostopnosti zdravstvenih storitev, zagotavljanje sredstev zaradi izpada programa). V sklopu ukrepov 

pomoči različnim skupinam prebivalstva, ki so jih omejitve posebej prizadele oz. jim prinesle izpad 

dohodkov, ter ranljivim skupinam, omenimo mesečni temeljni dohodek za samozaposlene in kmete 

ter oprostitev plačila socialnih prispevkov (v obdobju od marca do decembra 2020 ter od januarja do 

aprila 2021) in izplačila enkratnih solidarnostnih zneskov nekaterim skupinam prebivalstva za ublažitev 

posledic krize. V aprilu 2020 so bili izplačani enkratni zneski solidarnostnih dodatkov upokojencem, 

prejemnikom invalidskega nadomestila, prejemnikom denarne socialne pomoči in varstvenega 

dodatka ter študentom, izplačan je bil tudi povečan znesek dodatka za velike družine. Junija 2020 je bil 

izplačan še enkratni dodatek k otroškemu dodatku. V januarju 2021 je bil izplačan enkratni 

solidarnostni dodatek upokojencem, študentom, dodatek k otroškem dodatku, povečan znesek 

dodatka za velike družine in višji dodatek za nego otroka. Aprila 2021 je bil izplačan enkratni 

solidarnostni dodatek za brezposelne. Na podlagi zadnjega sprejetega paketa ukrepov za omejitev 

posledic epidemije (deseti paket, sprejet decembra 2021), je bil v januarju 2022 izplačan solidarnostni 

dodatek za upokojence z nizkimi pokojninami in kmete z nizkimi dohodki, v marcu 2022 pa 

solidarnostni dodatek za prejemnike veteranskega dodatka, invalidskega ali družinskega dodatka, 

upravičence do nadomestila po Zakonu o socialnem vključevanju invalidov, ter upravičence do denarne 

socialne pomoči ali varstvenega dodatka, ki imajo odločbo o nezaposljivosti zaradi invalidnosti. 

Po oceni UMAR (2021a, 2021b) so ti ukrepi relativno uspešno blažili upad gospodarske aktivnosti, 

prispevali k ohranitvi delovnih mest in preprečili velik porast brezposelnosti, hkrati pa podprli 

gospodarsko okrevanje. Izdatki države, namenjeni različnim ukrepom za pomoč gospodarstvu in 

prebivalcem ter za delovanje javnih storitev za zajezitev posledic epidemije Covid-19, so po oceni 

UMAR v letu 2020 znašali 5,2 % BDP, upad gospodarske rasti v letu 2020 pa naj bi ublažili za vsaj 4 

odstotne točke (UMAR 2021b: 16). 

 

3.2 Izdatki za socialno zaščito 

Po evropski metodologiji ESSPROS6 izdatki za socialno zaščito zajemajo izdatke na osmih področjih 

(funkcijah) socialne zaščite: bolezen/zdravstveno varstvo, invalidnost, starost, smrt hranitelja družine, 

družina/otroci, brezposelnost, nastanitev, druge oblike socialne izključenosti.  

Slovenija po izdatkih za socialno zaščito, merjenih v deležu BDP in v standardih kupne moči na 

prebivalca že vrsto let opazno zaostaja za povprečjem EU. V deležu BDP so bili v zadnjih desetih letih v 

Sloveniji izdatki za socialno zaščito za okoli 5 odstotnih točk nižji kot v povprečju EU (UMAR 2021: 154). 

Zadnji podatki so na voljo za leto 2019 in v tem letu so celotni izdatki za socialno zaščito v Sloveniji 

predstavljali 22,2 % BDP (v povprečju EU v letu 2018: 27,9 % BDP).  

 
6 Kratica pomeni European system of integrated social protection statistics (evropski sistem integrirane statistike 
socialne zaščite). Obsega podatke o izdatkih za socialno zaščito po funkcijah oz. področjih. Več informacij na: 
https://ec.europa.eu/eurostat/web/social-protection  

https://ec.europa.eu/eurostat/web/social-protection
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Pretežni del izdatkov za socialno zaščito v Sloveniji (kot tudi v drugih državah EU) je namenjen za 

področji starosti (pokojnine) ter bolezni in zdravstvenega varstva (bolniške odsotnosti). V Sloveniji ti 

dve področji skupaj predstavljata okoli 75 % sredstev izdatkov za socialno zaščito. V letu 2019 je bilo v 

Sloveniji od vseh izdatkov za prejemke socialne zaščite (skupno 10.539 milijonov evrov) za področje 

starosti (pokojnin) porabljenih 41,1 %, za področje bolezni in zdravstvenega varstva pa 34,1 % 

sredstev.7  

Področje druge oblike socialne izključenosti zajema izdatke za najrevnejše (minimalni dohodek za 

osebe, ki si same ne morejo zagotoviti sredstev za preživetje iz drugih virov – zaposlitve ali pravic iz 

zavarovanja). Izdatki za socialne prejemke na področju druge oblike socialne izključenosti (denarna 

socialna pomoč, varstveni dodatek) so leta 2019 v Sloveniji znašali 3,6 % vseh izdatkov za socialne 

prejemke – kar je sicer najvišji delež v zadnjih desetih letih (izdatki na tem področju so sicer v zadnjih 

desetih letih rahlo naraščali). Področje druge oblike socialne izključenosti je hkrati tudi edino področje 

socialne zaščite, na katerem se je Slovenija po izdatkih za socialno zaščito približala evropskemu 

povprečju (UMAR 2021a:154).   

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

zavarovancev kot prispevki delodajalcev. V letu 2019 so socialni prispevki predstavljali 71,7 % virov za 

financiranje programov socialne zaščite, prispevki države pa 26,2 % (drugi viri financiranja so 

predstavljali le 2 %virov). Znotraj socialnih prispevkov predstavljajo prispevki delodajalcev manjši del 

(39,8 % v letu 2019), večji del pa predstavljajo prispevki zavarovancev (60,2 % v letu 2019).8  

 

3.3 Trg dela in posledice demografskih trendov 

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 4,4 

% (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). Kot poudarja UMAR (2021b: 28), je bila še ob koncu 

leta 2019 zaposlenost v Sloveniji zgodovinsko visoka, brezposelnost pa se je približevala rekordno 

nizkim ravnem.  

Od sredine marca 2020 dalje so se zaradi sprejetja ukrepov za zajezitev epidemije Covid-19 razmere na 

trgu dela naglo poslabšale. Zlasti aprila 2020 je število delovno aktivnih močno padlo (za 0,9 % glede 

na predhodni mesec), število registrirano brezposelnih pa se je povečalo (za 19,9 % glede na predhodni 

mesec) (UMAR 2021b: 28). Izrazito je registrirana brezposelnost naraščala od aprila do avgusta 2020. 

V obdobju prvih devetih mesecev (januar – september) leta 2020 se je tako v evidenco brezposelnih 

na novo prijavilo 74.222 oseb, kar je bilo za 22.842 oseb oz. 44,5 % več kot v enakem obdobju leta 2019 

(ZRSZ 2020b: 8). Med brezposelnimi so prevladovale osebe, ki so izgubile zaposlitev zaradi trajnega 

prenehanja potreb po delu, izgube zaposlitve za določen čas, več je bilo tudi iskalcev prve zaposlitve. 

 
7 SURS Si-Stat, dostopno na: https://pxweb.stat.si/SiStat/sl/Podrocja/Index/45/socialna-zascita  
8 SURS Si-Stat, dostopno na: https://pxweb.stat.si/SiStat/sl/Podrocja/Index/45/socialna-zascita 

https://pxweb.stat.si/SiStat/sl/Podrocja/Index/45/socialna-zascita
https://pxweb.stat.si/SiStat/sl/Podrocja/Index/45/socialna-zascita
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Največji porast priliva v brezposelnost glede na primerljivo obdobje v predhodnem letu je bil v 

gostinstvu (117,5 %) (ibd.). 

Kot izpostavlja ZRSZ, je bila sicer od poletja 2020 dalje dinamika na trgu dela velika 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 

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

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

delovne sile) (ZRSZ 2020b: 8).  

UMAR (2021b: 28) ocenjuje, da je sprejetje interventne zakonodaje s ključnimi ukrepi za ohranjanje 

delovnih mest (predvsem subvencioniranje začasnega čakanja na delo in delno subvencioniranje 

začasnega skrajšanja delovnega časa) pomembno vplivalo na to, da je bil padec zaposlenosti in porast 

brezposelnosti v primerjavi s padcem BDP v letu 2020 (predvsem v prvem valu epidemije) precej 

manjši. Po podatkih MDDSZ (2022b: 11) so podjetja daleč najpogosteje koristila ukrep 

subvencioniranega začasnega čakanja delavcev na delo, še posebej v obdobju prvega vala epidemije, 

od marca do maja 2020 (z viškom aprila 2020, ko je bilo preko sheme subvencioniranega čakanja na 

delo na začasnem čakanju na delo okoli 177.000 zaposlenih), zmerno pogosto pa tudi v juniju 2020 ter 

od novembra 2020 do aprila 2021. Ukrepa delnega subvencioniranja skrajšanega delovnega časa se je 

posluževalo bistveno manj podjetij – v obdobju od junija 2020 do junija 2021 je bilo število zaposlenih, 

vključenih v ta ukrep, sorazmerno stabilno in se je gibalo okoli 20.000 zaposlenih mesečno (MDDSZ, 

2022b: 11, slika 7). 

Ukrepi za ohranjanje delovnih mest in pomoč samozaposlenim so bili fokusirani samo na formalno 

zaposlene in samozaposlene, katerim se je skozi ukrepe tudi ohranjalo oz. nadomeščalo izpadle 

dohodke. Položaj na trgu dela pa se je še posebej poslabšal osebam, ki opravljajo oz. so opravljale 

različna prekarna dela (študentska dela, dela po različnih pogodbah, kratkotrajna dela, dela za določen 

čas), saj se je povpraševanje po tem delu zaradi omejitev zelo zmanjšalo (oz. delo v storitvah ni bilo 

možno), kar je pomenilo tudi 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 niso zajeli.  

ZRSZ je ocenil, da je kriza, ki jo je povzročila epidemija, najbolj vplivala na nekatere skupine 

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

(ZRSZ 2020b: 9).  

V letu 2021 so se razmere na trgu dela (kljub nadaljnjim valovom epidemije) izboljšale in je bilo 

povpraševanja po delovni sili več. Odliv iz brezposelnosti je po januarju 2021 višji od priliva novih 

iskalcev zaposlitve. Od januarja 2021, ko je bilo registrirano brezposelnih kar 91.499 oseb, število 

brezposelnih konstantno upada in je avgusta 2021 znašalo 69.292 oseb, konec decembra 2021 pa 

65.969 oseb (ZRSZ 2022). V letu 2021 je bilo na ZRSZ v povprečju mesečno prijavljenih 74.316 

brezposelnih oseb, kar je 12,6 % manj kot v povprečju leta 2020 (ibid.). 

Stopnja delovne aktivnosti se je v letu 2020 glede na predhodno leto sicer znižala za 0,8 odstotne točke, 

a je glede na okoliščine ostala sorazmerno visoka (75,6 % v starostni skupini 20–64 let) (SURS 2021c). 

V letu 2021 je bila stopnja delovne aktivnosti spet višja (v starostni skupini 20–64 let za 0,5 odstotne 
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točke glede na leto 2020) in je v tej za trg dela centralni starostni skupini znašala 76,1 % (SURS 2022a). 

V letu 2020 se je stopnja brezposelnosti v starostni skupini 20–64 let glede na predhodno leto zvišala 

za pol odstotne točke in je znašala 5,0 %. Višja je bila med ženskami (5,7 %) kot med moškimi (4,4 %) 

(SURS 2021c). V letu 2021 je stopnja brezposelnosti v tej starostni skupini ponovno upadla in je znašala 

4,7 %, še vedno pa je višja med ženskami (5,3 %) kot med moškimi (4,3 %) (SURS 2022a).  

Med delovno aktivnimi se je v letu 2020 v primerjavi s predhodnim letom opazno znižalo število 

samozaposlenih in tudi število oseb, ki so delale prek študentskega servisa. Samozaposlenih je bilo v 

letu 2020 glede na predhodno leto manj za 9 % (11.000 samozaposlenih oseb manj), oseb, ki so delale 

preko študentskega servisa pa je bilo v letu 2020 kar za 28 % manj kot v letu pred tem (8.000 oseb 

manj) (SURS 2021c). Na zmanjšanje števila so seveda vplivale razmere na trgu dela ob epidemiji Covid-

19 in predvsem posledice ostrih omejitvenih ukrepov. Že v letu 2021 sta se števili samozaposlenih in 

oseb, ki so delale preko študentskega servisa spet povišali in sta se vrnili približno na raven pred 

začetkom epidemije. Število samozaposlenih se je tako v letu 2021 glede na leto 2020 povišalo za 

11.000 oseb (11 % glede na predhodno leto), število oseb , ki so delale preko študentskega servisa pa 

za 8.000 oseb (42 % glede na leto 2020) (SURS 2022a). 

Na trgu dela tudi v letih 2020 in 2021 prevladuje klasična oblika dela, tj. zaposlitev v delovnem razmerju 

za nedoločen čas. V letu 2020 je bilo 829.000 zaposlenih v delovnem razmerju, kar je za skoraj 2 % (ali 

15.000) več kot v letu 2019. Med njimi jih je bilo 92 % zaposlenih za nedoločen čas, 8 % pa za določen 

čas. Delež zaposlitev za določen čas se že nekaj let znižuje in se je glede na predhodno leto znižal tudi 

v letu 2020 (skoraj 15 % manj ali 12.000 manj v zaposlitvi za določen čas) (SURS 2021c). 

Na drugi strani se na trgu dela pojavljajo tudi nestandardne in prekarne oblike dela.9 Delež delovno 

aktivnih, ki so delali v prekarnih oblikah dela, je bil v letu 2020 4,7 %, nekoliko nižji kot v 2019 (5,7 %), 

predvsem zaradi znižanja števila oseb, ki so opravljale študentsko delo (ibd.). 

UMAR v Jesenski napovedi 2021 (2021b: 28) ugotavlja, da se ob rasti povpraševanja po delovni sili v 

letu 2021 v nekaterih dejavnostih znova krepi pomanjkanje delovne sile. Stopnja prostih delovnih mest 

(delež prostih delovnih mest glede na vsa delovna mesta skupaj – prosta in zasedena) je v drugem 

četrtletju 2021 dosegla 2,6 %, kar je najvišja raven v zadnjih desetih letih (20,5 tisoč prostih delovnih 

mest) (ibid.). Pomanjkanje delovne sile je različno glede na dejavnosti: visoko je zlasti v predelovalnih 

dejavnostih, v gradbeništvu, prometu, močno pa se je povečalo tudi v gostinstvu (ibd.).   

Podobno ugotavlja ZRSZ na podlagi podatkov raziskave Napovednik zaposlovanja, ki jo ZRSZ dvakrat 

letno izvaja med delodajalci z vsaj 10 zaposlenimi (ZRSZ 2021c). Delodajalci, ki so bili anketirani v drugi 

polovici leta 2021, so za naslednjih šest mesecev (to je, za prvo polovico leta 2022) napovedali rast 

zaposlenosti za približno 2,8 %. Razloga za novo zaposlovanje sta tako nadomeščanje delavcev 

(prenehanje zaposlitev, upokojitve, porodniške odsotnosti, ipd.) kot tudi nove potrebe. Glede na 

odgovore delodajalcev, ZRSZ ocenjuje, da bodo v prvi polovici leta 2022 iskali okoli 33.000 delavcev 

(ibid.: 7). Največ povpraševanja je v gradbeništvu, sledijo razne poslovne dejavnosti, gostinstvo, druge 

dejavnosti, promet in skladiščenje. Upad števila zaposlenih ni napovedan za nobeno dejavnost. ZRSZ 

 
9 SURS med nestandardne in prekarne oblike dela uvršča samozaposlene, ki ne zaposlujejo nikogar, tiste, ki so večinoma 
odvisni zgolj od ene stranke, študentsko delo, delo prek agencij in t. i. neprostovoljne zaposlitve s krajšim delovnim časom. V 
letu 2020 približno 72 % samozaposlenih ni zaposlovalo nikogar, približno 14 % med njimi pa jih je delalo le za eno stranko. 
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tudi ugotavlja, da so se od pomladi 2021 dalje strukturna neskladja na trgu dela precej povečala. V prvi 

polovici leta 2021 se je kar dobra polovica (51,2 %) jeseni anketiranih delodajalcev, ki zaposlujejo vsaj 

10 zaposlenih, srečala s pomanjkanjem ustreznih kadrov, le 27,4 % pa jih je navedlo, da niso imeli težav 

z iskanjem ustreznega kadra (ibid.: 8). Anketirani delodajalci kot ključne razloge za težave pri iskanju 

kadra za prosta delovna mesta vidijo, da iskanega kadra na trgu ni (66,7 %), da slabi delovni pogoji 

(delo v več izmenah, delo ob praznikih in vikendih, nizke plače, težko fizično delo…) odvračajo 

kandidate za zaposlitev (18 %), da kandidati nimajo ustreznih kompetenc, zanj in veščin (12,7 %) (ibid.: 

10). Približno polovica delodajalcev, ki je imela težave pri zaposlovanju, je zaradi tega morala podaljšati 

postopke zaposlovanja (to je še posebej izrazito med delodajalci na področjih kulturne, razvedrilne, 

rekreacijske in drugih dejavnosti), 37,5 % delodajalcev, ki so imeli težave pri zaposlovanju, je navedlo, 

da na koncu niso zaposlili nikogar (to je posebej pogosto na področju zdravstva in socialnega varstva, 

oskrbe z vodo, ravnanja z odplakami in odpadki ter varstvu okolja), 28 % delodajalcev, ki so imeli težave 

z iskanjem kadrov, je kadre iskalo v tujini (najpogosteje delodajalci s področja prometa in skladiščenja, 

gostinstva, gradbeništva), 21,2 % delodajalcev je spremenilo in omililo pogoje glede izobrazbe, izkušenj 

in drugih znanj (predvsem na področju izobraževanja in gostinstva). Drugi postopki delodajalcev za 

pritegnitev kadra so še: ponujanje višje plače ali drugih bonitet (8,7 % delodajalcev) ter najemanje 

delavcev pri agencijah za zaposlovanje (6,0 %) (ibid.: 10-11).  

Strukturna neskladja na trgu dela in pomanjkanje delovne sile že odražajo demografske spremembe v 

populaciji v Sloveniji. Te so 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. 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 približno 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 prebivalstva10 zvišal za skoraj 10 o.t. na 40 %. Ob stabilni stopnji 

rodnosti (1,6) in podaljševanju pričakovane življenjske dobe in povprečnega trajanja življenja, 

projekcije prebivalstva EUROPOP2019 kažejo, da se bo število prebivalcev Slovenije po letu 2025 začelo 

zniževati.11  

Poleg pomanjkanja delovne sile torej v Sloveniji prihaja tudi do staranja delovne sile, s čimer se bodo 

delodajalci v prihodnje morali bolj sistematično soočiti. V kontekstu strukture povpraševanja po 

delovni sili v Sloveniji (npr. napovedi delodajalcev za leto 2022)12, tudi ne preseneča, da številni 

delodajalci svoje kadrovske potrebe skušajo zapolniti tudi z nizkokvalificirano delovno silo iz tujine 

 
10 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. 
11 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. 
12 Delodajalci, ki zaposlujejo vsaj 10 zaposlenih, v anketi ZRSZ napovedujejo daleč največ potreb po zidarjih, 
voznikih težkih tovornjakov in vlačilcev, delavcih za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih, varilcih, 
prodajalcih in drugih delavcih za preprosta dela. Našteti poklici predstavljajo kar 48,2 % vseh napovedanih potreb 
po delovni sili (ZRSZ 2021c: 7). 

https://ec.europa.eu/eurostat/web/population-demography-migration-projections/data/database
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(območje Balkana in druga območja s cenejšo delovno silo), ob pogosto vprašljivih delovnih pogojih, ki 

jih zagotavljajo.13 Tudi sicer je zaposlovanje tujcev v Sloveniji že več let v porastu. UMAR je že za leta 

pred epidemijo Covid-19 ugotavljal, da je dejansko rast zaposlovanja 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 zdravstva in 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. Pandemija Covid-19 je problematiko 

pomanjkanja delovne sile v zdravstvu in socialnem varstvu (oskrbi) še dodatno zaostrila do te mere, da 

je bilo ponekod zaradi pomanjkanja delovne sile potrebno omejevati izvajanje aktivnosti. V letih 2020 

in 2021 so se kadrovske težave (ki so bile zaradi bolniških odsotnosti in karanten zaposlenih še bolj 

pereče) pri obstoječih socialnih storitvah, predvsem storitvah dolgotrajne oskrbe (predvsem domovi 

za starejše, delno tudi pomoč na domu) reševale na različne načine, predvsem s pomočjo začasnega 

dela študentov, s pomočjo prostovoljcev humanitarnih organizacij in Civilne zaščite. MDDSZ je 

socialnim zavodom iz proračuna tudi zagotovilo dodatna sredstva kot pomoč ob soočanju s situacijo 

Covid-19. 

V prihodnje lahko pričakujemo, da se bodo zaradi demografskih sprememb potrebe po socialnih in 

zdravstvenih storitvah še povečevale, saj se povečuje število oseb, ki potrebujejo pomoč in podporo. 

Velik izziv predstavlja tudi naraščajoče število oseb z demenco in drugimi kognitivnimi motnjami; 

staranje populacije pomeni tudi povečanje oseb z demenco. Kljub decembra 2021 sprejetem Zakonu 

o dolgotrajni oskrbi, financiranje le te še ni urejeno, prav tako še niso razvite nove storitve na tem 

področju, tako da ni verjetno, da se bo zakon lahko začel uporabljati v naslednjih letih, medtem ko 

potrebe po dolgotrajni oskrbi v populaciji naraščajo. Prav tako bo potrebno pospešiti razvojne 

spremembe na področju deinstitucionalizacije in razvoja skupnostnih storitev ter ustrezno 

preoblikovati oz. nadgraditi pogoje delovanja socialnovarstvenih institucij (zavodov).  

 

  

 
13 Statistični podatki kažejo, da je med v Sloveniji delovno aktivnimi osebami, ki so bile rojene izven Slovenije, 
oseb, ki imajo dokončano največ osnovnošolsko izobrazbo, 24,4 %, medtem ko je nizko izobraženih oseb med 
delovno aktivnimi, ki so bili rojeni v Sloveniji, za 10,1 odstotnih točk manj (14,2 %). (SURS 2022b).  
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3.4 Brezposelni, njihovi prejemki in vključenost v programe aktivne politike zaposlovanja  
 

3.4.1 Značilnosti in struktura brezposelnosti  

Gibanje brezposelnosti v Sloveniji za daljše časovno obdobje je prikazano na Sliki 3.1 in v Preglednici 

3.1. Slika prikazuje letno gibanje registrirane in anketne14 brezposelnosti za obdobje od leta 2008 do 

leta 2021. Kot je razvidno s slike imata krivulji registrirane in anketne brezposelnosti približno isto 

gibanje, je pa anketna brezposelnost v vseh letih občutno nižja od registrirane brezposelnosti.  

Preglednica prikazuje stopnje anketne brezposelnosti za Slovenijo in povprečje držav EU ter stopnje 

anketne brezposelnosti po spolu (za Slovenijo) za leta 2010 – 2021. 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 letih pred epidemijo Covid-19 je struktura okrevanja zaposlenosti v 

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

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

moških. Razlika med stopnjo brezposelnosti moških in žensk se je v letu 2020 še povečala (4,4 % med 

moškimi in 5,7 % med ženskami), na kar je verjetno vplivalo tudi dejstvo, da so bile 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 povišala za 0,4 o.t., ženskam pa v istem obdobju za 0,7 o.t. (Preglednica 3.1). V 

letu 2021 se je brezposelnost ponovno nekoliko znižala (na 4,8 %), razlika med moško in žensko stopnjo 

brezposelnosti pa se je ponovno vrnila na 1 odstotno točko (še vedno višja med ženskami).  

 

  

 
14 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 2008–2021 v Sloveniji (letna 
povprečja, razen za 2021) 

 

Vir: ZRSZ 2022a, SURS SI-STAT 2022 
Podatki za leto 2021: pri anketni stopnji je podatek za tretje četrtletje 2021, pri stopnji registrirane brezposelnosti je 
podatek za obdobje januar-oktober 2021. 
 

 

Preglednica 3.1: Stopnje brezposelnosti v populaciji (15-74 let) za Slovenijo in povprečje EU-27 ter 

stopnje brezposelnosti po spolu za Slovenijo, obdobje 2010–2021, podatki ankete o delovni sili 

 
V % 

Stopnja brezposelnosti v populaciji  
(15-74 let) 

Stopnja brezposelnosti 
moških (15-74 let) 

Stopnja brezposelnosti 
žensk (15-74 let) 

Leto EU-27 SI SI 

2010 10,1 7,3 7,4 7,0 

2011 10,1 8,2 8,2 8,2 

2012 11,1 8,9 8,4 9,4 

2013 11,6 10,1 9,5 10,9 

2014 11,0 9,7 9,0 10,6 

2015 10,2 9,0 8,1 10,1 

2016 9,3 8,0 7,5 8,6 

2017 8,3 6,6 5,8 7,5 

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

2019 6,8 4,4 4,0 5,0 

2020 7,2 5,0 4,4 5,7 

2021 7,0 4,8 4,3 5,3 

Vir: Unemployment rate by sex, Eurostat data base, 2022, dostopno na: Statistics | Eurostat (europa.eu) 
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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). V letu 2020 je bila dolgotrajna brezposelnost nekoliko nižja, predvsem zaradi povečanega priliva 

v brezposelnost (kar je spremenilo razmerja med kategorijami brezposelnih oseb) – to je razvidno tudi 

iz deleža dolgotrajno brezposelnih oseb med vsemi brezposelnimi, ki se je v letu 2020 znižal, a že v letu 

2021 spet povišal. Stopnja zelo dolgotrajne brezposelnosti (dve leti ali več), ki je bila najvišja leta 2014 

(3,4 %) je do leta 2019 že upadla na 1 % in je na istem nivoju ostala tudi v letih 2020 in 2021. 

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.  

Preglednica 3.2: Dolgotrajna brezposelnost v Sloveniji (2010–2021), podatki Ankete o delovni sili, letni 

podatki 

V % 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  2021 

Stopnja 
brezposelnosti 
v populaciji 

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

Stopnja 
dolgotrajne 
brezposelnosti 
(nad 1 leto) 

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

Stopnja zelo 
dolgotrajne 
brezposelnosti 
(nad 2 leti) 

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

Delež 
dolgotrajno 
brezp. oseb 
med vsemi 
brezp. osebami 

47,1 48,5 51,5 55,7 57,1 57,2 55,6 50,8 45,3  46,1 40,4 44,0 

Vir: SURS Si-Stat 2022, Kazalniki socialne povezanosti.  

Brezposelnost v kriznih obdobjih pogosto najbolj prizadene 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 

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, 
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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 

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

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

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

brezposelnih starejših od 50 let je bilo (delnih) invalidov. 

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

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

in več let. 50,1 % jih je bilo dolgotrajno brezposelnih. Med nižje izobraženimi registrirano brezposelnimi 

osebami je bilo 16,6 % (delnih) invalidov. 

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

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

dolgotrajno brezposelnih je bilo brezposelnih že več kot dve leti. 24,3 % dolgotrajno brezposelnih oseb 

je bilo (delnih) invalidov. 

Ob hitrem zmanjševanju brezposelnosti v letu 2021 se je (ponovno) poslabšala struktura brezposelnih 

zaradi hitrejšega odliva lažje zaposljivih oseb iz brezposelnosti. Povečal se je delež dolgotrajno 

brezposelnih, povečala sta se tudi deleža starih 50 let ali več in brezposelnih z osnovnošolsko izobrazbo. 

Po podatkih ZRSZ se je v celotnem letu 2021 na Zavodu na novo prijavilo 62.707 brezposelnih oseb, kar 

je 36,2 % manj kot v letu 2020. Iz evidence brezposelnih se je v letu 2021 skupno odjavilo 84.021 oseb, 

kar je 2,6 % manj kot leto prej, od tega jih je 9.347 prešlo v status neaktivnosti, v evidenco začasno 

nezaposljivih se je prijavilo 4.700 oseb, odjavljenih zaradi neaktivnosti pri iskanju zaposlitve ali kršitve 

obveznosti je bilo 1.966, ostali pa so se odjavili iz drugih razlogov (ZRSZ 2022b: 9). 

Decembra 2021 je bilo v strukturi registrirano brezposelnih oseb (ZRSZ 2022a): 

- 19,3 % mladih, starih 15 do 29 let, 

- 15,8 % iskalcev prve zaposlitve, 

- 38,5 oseb starejših od 50 let, 

- 32,5 % nižje izobraženih oseb (osnovna šola ali manj), 

- 56,4 % dolgotrajno brezposelnih oseb. 

 

3.4.2 Denarni prejemki brezposelnih oseb 

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.15 Čas prejemanja DN je odvisen od 

 
15 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 
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zavarovalne dobe.16 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). 

Od druge polovice leta 2020 je v okviru 7. interventnega zakona (ZIUPOPDVE) Zavod obravnaval vloge 

in izplačeval tudi začasna denarna nadomestila za osebe, ki so izgubile zaposlitev za določen čas ali kot 

poslovni presežek v času epidemije (od 18.10.2020 naprej), vendar po določilih Zakona o urejanju trga 

dela niso izpolnjevale pogojev za pridobitev denarnega nadomestila. Brezposelna oseba je bila 

upravičena do 513,64 evrov bruto za mesec brezposelnosti. Začasno denarno nadomestilo je prejelo 

2.283 oseb, skupaj pa je bilo za ta nadomestila namenjenih 5.073.295,52 evrov (ZRSZ 2021a: 20). V 

okviru 8. interventnega zakona (ZDUOP) so lahko osebe, ki so bile brezposelne na dan njegove 

uveljavitve in zaposlitve niso izgubile po lastni volji ali krivdi, uveljavile pravico do enkratnega 

solidarnostnega dodatka v višini 150 evrov neto. Solidarnostni dodatek je prejelo 9.480 brezposelnih 

oseb, zanj pa je bilo namenjenih 1.422.000 evrov (ibid. 20-21). 

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).  

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

DSP med vsemi registrirano brezposelnimi osebami za leta od 2010 do 2021. Prejemka se ne 

izključujeta nujno, saj 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 je posledica zakonske ureditve prejemanja DN v Sloveniji). V letu 2020 se 

je delež prejemnikov DN med registrirano brezposelnimi osebami opazno povišal, kar je posledica 

povečanega pritoka v brezposelnost s strani prej zaposlenih oseb. Že v letu 2021 je ta delež spet nižji, 

saj se je zaposlovanje (in s tem odtok iz brezposelnosti) povišalo. 

Delež prejemnikov DSP med registrirano brezposelnimi osebami je po uveljavitvi nove socialne 

zakonodaje v januarju 2012 upadel (kot posledica zaostrenih pogojev nove socialne zakonodaje17), 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 

 
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). 
16 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.  
17 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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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. V letu 2020 se je delež prejemnikov DSP med brezposelnimi osebami 

rahlo znižal, predvsem zaradi povečanega priliva novih brezposelnih oseb, ki so uveljavljale DN. V letu 

2021 pa je že 45,8 % brezposelnih oseb prejemalo DSP. Visok delež je predvsem posledica poslabšane 

strukture brezposelnih oseb (več dolgotrajno brezposelnih, slabše izobraženih in starejših) zaradi 

hitrega zaposlovanja hitreje zaposljivih brezposelnih oseb. 

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 2010–2021  

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 
(%) 

2010 100.504 30.319 34.235 30,2 34,1 

2011 110.692 36.344 34.809 32,8 31,5 

2012 110.183 33.888 30.201 30,8 27,4 

2013 119.827 32.981 33.458 27,5 27,9 

2014 120.109 26.643 38.228 22,2 31,8 

2015 112.726 23.674 39.884 21,0 35,4 

2016  103.152 23.051 38.027 22,4 36,9 

2017 88.648 21.518 35.109 24,3 39,6 

2018  78.474 19.986 32.214 25,5 41,1 

2019  74.178 19.306 32.269 26,0 43,5 

2020 85.003 25.949 34.930 30,5 41,1 

2021 74.316 18.934 34.031 25,5 45,8 

Vir: za leta do 2020: ZRSZ 2021a; za leto 2021: posebej pridobljeni podatki ZRSZ (še neobjavljeni) 

 

Med vsemi registrirano brezposelnimi osebami, jih je v letu 2019 prejemalo DN ali/in DSP povprečno 

mesečno 69,5 %, v letu 2020 povprečno mesečno 71,6 %, v letu 2021 pa povprečno mesečno 71,3 %. 

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).18 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 

 
18 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. 
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letih se je delež prejemnikov nadomestila ZPIZ med registrirano brezposelnimi osebami gibal na dobrih 

10 odstotkih; 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 2019 prejemalo denarni prejemek 

(DN in/ali DSP in/ali nadomestilo ZPIZ) okoli 80 % registrirano brezposelnih oseb, v letih 2020 in 2021 

pa okoli 82 % registrirano brezposelnih oseb.   

 

3.4.3 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. Podatki o vključenih v programe APZ in sredstvih za APZ v obdobju od 

2016 do 2021 so prikazani v Preglednici 3.4. 

Število vključitev v programe APZ je bilo v letu 2020 opazno nižje kot v predhodnih letih, kar je bila 

predvsem posledica omejevalnih ukrepov zaradi Covid-19, ko programov ni bilo mogoče izvajati oz. je 

bilo izvajanje prekinjeno. Podobno velja tudi za precejšen del leta 2021, čeprav se je v letu 2021 število 

vključenih v programe APZ že povečalo. Kot je razvidno iz spodnje preglednice 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.  

Preglednica 3.4: Število vključenih v ukrepe aktivne politike zaposlovanja (APZ)19 

Leto 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Vsi vključeni v ukrepe APZ20 20.304 25.038 31.176 27.624 20.946 21.396 

Vključeni v ukrep usposabljanje in 
izobraževanje 

6.930 13.440 
 

14.189 13.506 9.865 12.607 

Vključeni v ukrep spodbude za 
zaposlovanje 

6.199 5.614 10.816 10.364 7.557 4.860 

Vključeni v ukrep kreiranje novih 
delovnih mest 

6.932 5.579 5.448 3.441 3.524 3.929 

Vključeni v ukrep spodbujanje 
samozaposlovanja 

243 405 723 313 / / 

Sredstva za APZ (v mio evrov) 64,6 71,3 56,1 58,0 51,4 64,5 

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

 
27,3 

 
34,5 

 
22,3 

 
34,9 

 
30,8 

 
38,2 

Vir: ZRSZ 2021a; dodatno pridobljeni podatki ZRSZ za leto 2021 

 
19 Vključno z osebami vključenimi v programe APZ, ki se izvajajo v okviru Jamstva za mlade in jih izvaja ZRSZ.  
20 V število so zajete vse vključitve v programe APZ, tudi Povračila dela plače in v okviru ukrepa Spodbujanje 
samozaposlovanja, preveritev poslovne ideje. 
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Od leta 2017 so se poleg programov APZ pilotno izvajali tudi programi socialne aktivacije (ki niso del 

APZ).21 Gre za novo vrsto programov, namenjenih brezposelnim in drugim prejemnikom DSP, ki imajo 

zaradi različnih socialnih problematik in ovir močno zmanjšano zaposljivost. Namen programov 

socialne aktivacije je razvoj kompetenc in izboljšanje zaposljivosti hkrati pa tudi urejanje socialnih 

problematik uporabnikov programov in 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.22 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.23 Dolgi programi so se izvajali 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). 

Od jeseni 2019 do jeseni 2022 se izvajajo programi socialne aktivacije po 5. javnem razpisu za izvajalske 

organizacije, ki ga je spomladi 2019 izvedlo MDDSZ. Programi so 8 mesečni in so razdeljeni v 3 sklope, 

glede na ciljno skupino uporabnikov. Ciljna skupina uporabnikov programov sklopa 1 je mešana 

populacija dolgotrajno brezposelnih, večinoma dolgotrajnih prejemnikov DSP in/ali oseb z različnimi 

kompleksnimi socialnimi problematikami, ter začasno nezaposljive osebe. Ciljna skupina uporabnikov 

programov sklopa 2 so ženske iz tujih kulturnih okolij s stalnim bivališčem v Sloveniji (večinoma s slabim 

znanjem slovenskega jezika), ciljna skupina programov sklopa 3 pa so Rominje. 

 

3.5 Plače in pokojnine 

Od začetka leta 2018 je višina minimalne bruto plače znašala 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 

 
21 Njihovo izvajanja je (so)financirano s sredstvi Evropskega socialnega sklada v okviru Operativnega programa za 
izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020. 
22 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). 
23 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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minimalni plači24, po katerem je bila minimalna plača zvišana tako v letu 2019 kot v letu 2020, in sicer 

je minimalna bruto plača 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 2020 za enočlansko 

gospodinjstvo znašal 739 evrov (SURS SiStat 2021). 

Povprečna bruto plača v letu 2020 je znašala 1.856,20 evrov (njena višina se je v primerjavi s 

predhodnim letom dvignila za 102,36 evrov), povprečna neto plača pa 1.208,65 evrov (ibid.). Rast 

povprečne in minimalne plače je bila v zadnjih letih sorazmerno visoka. V letih 2019 in 2020 se je 

minimalna plača nominalno povečala za več kot 5 % letno, poleg tega so bili iz minimalne plače izločeni 

vsi dodatki (UMAR 2021a: 74). 

Preglednica 3.5: Izbrani kazalniki plač in plačne neenakosti v Sloveniji (2014–2020) 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Višina povprečnega letnega 
(neto) razpoložljivega 

dohodka na gospodinjstvo v 
evrih 

21.286 21.778 21.555 22.256 23.039 24.725 25.804 

Višina povprečne bruto plače 
(v EUR) 

1.540,25 1.555,89 1.584,66 1.626,95 1.681,55 1.753,84 1.856,20 

Višina minimalne bruto plače 
(v EUR) 

789,15 790,73 790,73 804,96 842,79 886,63 940,58 

Število prejemnikov 
minimalne plače 

45.704 38.009 31.332 33.789 - - - 

Razmerje med minimalno 
bruto plačo in povprečno 

bruto plačo (v %) 
51,2 50,8 50,7 51,7 50,1 50,5 50,7 

Vir: SURS SiStat 2021; Eurostat 2021 

V letu 2020 je povprečno število prejemnikov pokojnin (starostna, delna, invalidska, družinska, 

vdovska) znašalo 624.735 oseb, kar je 4.276 oseb več kot v letu 2019. Od tega je starostno pokojnino 

prejemalo 458.765 oseb, invalidsko 76.480 oseb, družinsko ali vdovsko pokojnino pa 85.888 oseb (ZPIZ 

2021). Povprečna starostna neto pokojnina (brez sorazmernih delov pokojnin in delnih pokojnin) je v 

letu 2020 znašala 776,54 evrov, kar je 36,37 evrov več kot v letu 2019. Povprečna invalidska neto 

pokojnina je znašala 584,81 evrov, povprečna družinska oz. vdovska neto pokojnina pa 502,59 evrov 

(ibid.).  

Preglednica 3.6: Povprečna neto pokojnina brez sorazmernih delov pokojnin in delnih pokojnin 

(Slovenija, 2017–2020) 

 2017 2018 2019 2020 

Starostna neto pokojnina 695,00 717,79 740,17 776,54 

Invalidska neto pokojnina 526,40 544,23 559,67 584,81 

Družinska oz. vdovska neto pokojnina 442,69 459,28 476,73 502,59 

Vir: ZPIZ 2021, ZPIZ 2020. 

Kot je razvidno iz Preglednice 3.7, je decembra 2020 skoraj 70 % prejemnikov starostnih pokojnin 

prejelo pokojnino v višini od 500,01 do 1.000 evrov. Natančneje, večina prejemnikov (82.348 oseb oz. 

21,4 %) je prejela pokojnino v višini od 500,01 do 600 evrov, sledijo tisti, ki so prejeli pokojnino v višini 

 
24 Uradni list RS št. 83/2018, z dne 24.12.2018. 



Socialni položaj v Sloveniji 2020–2021, končno poročilo 

 
 

 

    27 | 
 

od 600,01 do 700 evrov (64.065 oseb oz. 16,6 %) ter v višini od 700,01 do 800 evrov (52.389 oseb oz. 

13,6 %). Nihče ni prejemal manj kot 200 evrov starostne pokojnine, najnižji znesek pokojnine (200,01 

– 300 evrov) pa je prejemalo 7.375 oz. 1,9 % prejemnikov (3.780 žensk in 3.595 moških). Na splošno so 

moški prejemali višje zneske pokojnin kot ženske – pokojnino v višini do 500 evrov je prejelo 9,9 % 

moških in 12,7 % žensk, pokojnino nad 1.000 evri pa 23,1 % moških in le 15,6 % žensk (ZPIZ 2021: 12).  

Preglednica 3.7: Razporeditev starostnih pokojnin glede na višino, december 2020 (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 0,00 0 0,00 0 0,00 

200,01 – 300,00 3.780 1,84 3.595 2,01 7.375 1,91 

300,01 – 400,00 6.626 3,22 5.469 3,05 12.095 3,14 

400,01 – 500,00 15.701 7,63 8.763 4,89 24.464 6,35 

200,01 – 500,00 26.107 12,68 17.827 9,94 43.934 11,41 

500,01 – 600,00 53.633 26,05 28.715 16,02 82.348 21,38 

600,01 – 700,00 35.474 17,23 28.591 15,95 64.065 16,63 

700,01 – 800,00 25.290 12,28 27.099 15,11 52.389 13,60 

800,01 – 900,00 18.693 9,08 20.860 11,63 39.553 10,27 

900,0,1 – 1.000,00 14.649 7,12 14.697 8,20 29.346 7,62 

500,01 – 1.000,00 147.739 71,76 119.962 66,91 267.701 69,50 

1.000,01 – 1.100,00 9.908 4,81 10.034 5,60 19.942 5,18 

1.100,01 – 1.200,00 6.221 3,02 7.112 3,97 13.333 3,46 

1.200,01 – 1.300,00 3.896 1,89 5.191 2,90 9.087 2,36 

1.300,01 – 1.400,00 2.669 1,30 3.806 2,12 6.475 1,68 

1.400,01 – 1.500,00 1.930 0,94 2.864 1,60 4.794 1,24 

1.000,01 – 1.500,00 24.624 11,96 29.007 16,18 53.631 13,92 

1.500,01 – 1.600,00 1.406 0,68 2.053 1,15 3.459 0,90 

1.600,01 – 1.700,00 1.068 0,52 1.696 0,95 2.764 0,72 

1.700,01 – 1.800,00 827 0,40 1.445 0,81 2.272 0,59 

1.800,01 – 1.900,00 732 0,36 1.442 0,80 2.174 0,56 

1.900,01 – 2.000,00 754 0,37 1.417 0,79 2.171 0,56 

1.500,01 – 1.800,00 4.787 2,33 8.053 4,49 12.840 3,33 

Od 2.000,01 2.626 1,28 4.438 2,48 7.064 1,83 

Skupaj 205.883 100,00 179.287 100,00 385.170 100,00 

Vir: ZPIZ 2021: 12, lastni preračuni 

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

upokojenci v vzhodni kohezijski regiji (836,20 evrov : 727,11 evrov). V letu 2020 so v povprečju najvišjo 

povprečno bruto starostno pokojnino mesečno prejemali upokojenci v osrednjeslovenski statistični 

regiji (881,02 evrov) in v obalno-kraški regiji (813,09 evrov), najnižjo pa v pomurski regiji (649,17 evrov) 

in podravski regiji (718,76 evrov). Najvišje povprečne mesečne bruto invalidske pokojnine so prejemali 

uživalci v obalno-kraški regiji (630,93 evrov), v goriški regiji (629,90 evrov) in v osrednjeslovenski regiji 

(628,64 evrov). Najnižje mesečne bruto invalidske pokojnine pa so prejemali uživalci v pomurski regiji 

(520,65 evrov) in v podravski regiji (561,17 evrov). Povprečne mesečne višine bruto družinske in 

vdovske pokojnine so bile v letu 2020 najvišje v osrednjeslovenski regiji (640,33 evrov) in v zasavski 

regiji (609,03 evrov), najnižje pa v pomurski regiji (416,92 evrov) in posavski regiji (484,90 evrov) (ZPIZ 

2021).  
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4 Dohodki, dohodkovna neenakost, potrošnja gospodinjstev in stanovanjske razmere  

 

V tem poglavju prikazujemo podatke o razpoložljivih dohodkih gospodinjstev in dohodkovni 

neenakosti v Sloveniji, pragu tveganja revščine in številu oseb pod tem pragom ter podatke o potrošnji 

gospodinjstev, obremenitvi gospodinjstev s stanovanjskimi stroški in stanovanjski prikrajšanosti. 

Vsi prikazani podatki izhajajo iz Evropske statistike o dohodkih in življenjski ravni (EU-SILC) in jih v 

Sloveniji pripravlja in objavlja Statistični urad RS (SURS). EU-SILC raziskavo sicer vodi Evropski statistični 

urad (EUROSTAT) in 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.  

Ob pripravi končnega poročila so bili zadnji razpoložljivi podatki, ki temeljijo na EU-SILC, na voljo za 

leto 2020 (podatki zaradi metodologije izračuna odražajo dohodke iz leta 2019), ob pripravi dopolnjene 

verzije končnega poročila pa so na voljo tudi že podatki za leto 2021.25 

 

4.1 Razpoložljivi dohodki gospodinjstev 

Izračun povprečnega razpoložljivega dohodka gospodinjstev v določenem letu temelji na letnem (neto) 

razpoložljivem dohodku gospodinjstva (brez dohodka v naravi). Denarni razpoložljivi dohodek 

gospodinjstva obsega neto dohodke vseh članov gospodinjstva (iz zaposlitve, vključno z nadomestilom 

za prehrano in prevozom na delo, iz samozaposlitve, pokojnine, nadomestila za brezposelnost, 

nadomestila za bolniško odsotnost, štipendije, družinske in socialne prejemke, obresti, dividende, 

denarne transferje, prejete od drugih gospodinjstev), od katerih se odštejejo transferji, plačani drugim 

gospodinjstvom, ter davek na premoženje, vključno z nadomestilom za uporabo stavbnega zemljišča. 

Tako izračunanemu denarnemu dohodku se prišteje tudi del dohodka v naravi (boniteta za uporabo 

službenega avtomobila za zasebne namene in del vrednosti lastne proizvodnje samozaposlenih, tj. 

vrednost izdelkov, prenesenih v gospodinjstvo iz lastne delavnice, podjetja ali trgovine) (SURS 2020: 

6). Gre torej za realni dohodek, s katerim gospodinjstvo razpolaga.  

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

vplivalo na povečanje povprečnega razpoložljivega dohodka gospodinjstev, z izjemo leta 2016, ko je 

njegova višina nekoliko upadla. V letu 2020 je povprečni letni (neto) razpoložljivi dohodek na 

gospodinjstvo znašal 25.804 evre in je bil za 1.079 evrov višji kot v letu 2019. Višina povprečnega 

letnega razpoložljivega dohodka gospodinjstev je tako v letu 2020 za 4.692 evrov presegla višino 

razpoložljivega dohodka iz leta 2008, torej iz predkriznega obdobja (glej Sliko 4.1) (SURS SiStat 2021). 

 

  

 
25 Tega poglavja (Poglavja 4) v dopolnjeni verziji končnega poročila nismo posodabljali v celoti, ampak smo zadnje 
podatke (za leto 2021) vključili le v preglednici 4.2 in 4.3 ter v interpretacijo podatkov teh dveh preglednic 
(razdelek Dohodkovna neenakost in razdelek Prag tveganja revščine).   
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Slika 4.1: Povprečni letni (neto) razpoložljivi dohodek na gospodinjstvo v evrih (2008–2020) 

 
Vir: SURS SiStat 2021 

Povprečni letni razpoložljivi dohodek na člana gospodinjstva se je v letu 2020 glede na prejšnje leto 

zvišal za 384 evrov (iz 10.093 evrov na 10.477 evrov) (ibid.). V primerjavi z letom 2008 se je razpoložljivi 

dohodek na člana gospodinjstva zvišal za 2.945 evrov (ibid.). 

Slika 4.2: Povprečni letni razpoložljivi dohodek na člana gospodinjstva v evrih (2008–2020) 

 
Vir: SURS SiStat 2021 

Povprečni letni razpoložljiv dohodek na člana gospodinjstva je bil tudi v letu 2020, tako kot vsa leta 

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

2020 znašala 1.166 evrov. V odboju zadnjih petih let (2016–2020) se je razlika med vzhodno in zahodno 

kohezijsko regijo gibala v razponu 911 – 1.166 evrov, kar je nižje kot leta 2008, ko je ta razlika znašala 

1.241 evrov.  
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Preglednica 4.1: Povprečni letni razpoložljivi dohodek na člana gospodinjstva v evrih – Slovenija in 

kohezijski regiji (2008–2020) 
 

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

2008 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

SLOVENIJA 7.532 8.519 8.746 8.732 8.990 9.333 10.093 10.477 

Vzhodna Slovenija 6.953 8.098 8.355 8.325 8.551 8.873 9.655 9.937 

Zahodna Slovenija 8.194 8.997 9.225 9.236 9.531 9.869 10.593 11.103 

Vir: SURS SiStat 2021 

Glede na leto 2019 se je razpoložljiv dohodek na člana gospodinjstva v letu 2020 zvišal v 10 od 12 

statističnih regij (razpon od 110 evrov v koroški regiji do 955 evrov v goriški regiji). Znižal pa se je v 

primorsko-notranjski regiji (za 647 evrov) ter v pomurski regiji (za 130 evrov). Najvišji povprečni letni 

razpoložljivi dohodek na člana gospodinjstva sicer beležijo v osrednjeslovenski (11.349 evrov), obalno-

kraški (10.946 evrov) in goriški (10.754 evrov) regiji, najnižjega pa v primorsko-notranjski (9.078 evrov) 

in pomurski (9.411 evrov) regiji (SURS SiStat 2021). 

Največja deleža v skupnem razpoložljivem dohodku gospodinjstev so tudi v letu 2020 predstavljali 

dohodki iz zaposlitve (60,8 %) in pokojnine (21,0 %), sledili so dohodki iz samozaposlitve (5,4 %). 

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

nadomestila za brezposelnost (0,6 %) in družinski prejemki (2,3 %) (ibid.). 

Pregled petletnega obdobja (2016–2020) pokaže, da deleži različnih vrst dohodka v skupnem 

razpoložljivem dohodku gospodinjstev ostajajo bolj ali manj enaki. Tako je npr. v letu 2020 delež 

dohodka iz zaposlitve znašal 2,0 % več kot v letu 2019, delež dohodka iz pokojnin z dodatki pa 0,2 % 

manj. Nekoliko višja razlika je bila pri dohodku iz samozaposlitve, kjer se je delež v primerjavi s 

predhodnim letom zmanjšal za 3,0 % (ibid.).  

Kot navaja UMAR (2021a: 152) je bila po višini mediane ekvivalentnega razpoložljivega dohodka (ERD) 

Slovenija leta 2019 v sredini držav članic EU. Visokim rastem v letih 2008 in 2009 je sledilo obdobje 

negativnih in nizkih rasti (2010–2013) kot posledica zmanjšane gospodarske aktivnosti, varčevalnih 

ukrepov (ZUPJS) in sprememb pri dodeljevanju transferjev (ZSVarPre), ki so znižali ekvivalentne 

razpoložljive dohodke, s tem pa tudi njihovo mediano. Po ponovni oživitvi gospodarske aktivnosti 

(2014–2019) in postopnem opuščanju varčevalnih ukrepov se je mediana ERD v Sloveniji postopno 

povečevala, kar je prispevalo k izboljševanju življenjskega standarda prebivalcev. Leta 2019 je po 

realnih vrednostih dosegla najvišjo raven v celotnem obdobju. Gibanje mediane ERD v povprečju EU je 

bilo v zadnjem desetletju podobno kot v Sloveniji, le da so bila obdobja rasti in zmanjševanja manj 

izrazita.  

Za Slovenijo je značilna počasna rast mediane ERD pri starejših od 65 let in pri visoko izobraženih. 

Mediana ERD se je v Sloveniji v obdobju 2010–2019 povečala podobno (19,9 %) kot v povprečju EU 

(19,3 %), pri čemer je tako v Sloveniji kot EU najvišje ravni pričakovano dosegalo delovno aktivno 

prebivalstvo v starosti 18–64 let. Mediana ERD starostne skupine do 18 let je dosegala podobno 

vrednost kot nacionalno povprečje, kar je predvsem odraz politik zagotavljanja ustreznih materialnih 

razmer za otroke in mladino. Mediana ERD oseb, starih 65 let in več, pa je v zadnjih letih dosegala 

najnižje rasti, predvsem zaradi skromne rasti povprečne pokojnine, zato tudi dohodki te starostne 
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skupine v Sloveniji bolj zaostajajo za dohodki oseb, starih od 18 do 64 let, kot v povprečju EU. Rast 

mediane dohodka visoko izobraženih v obdobju 2009–2019 je opazno nižja kot pri dohodkih srednje in 

nizko izobraženih, na kar sta vplivala progresivno znižanje plač v javnem sektorju v obdobju 

javnofinančne konsolidacije (2013) in naraščanje deleža terciarno izobraženih mladih, ki se zaposlujejo 

na delovnih mestih, za katera je potrebna srednja ali nizka izobrazba (UMAR 2021a: 152). 

 

4.2 Dohodkovna neenakost 

Neenakost glede dohodkov v Sloveniji je tudi letu 2020 ostala med najmanjšimi v EU, po merilih 

premoženjske neenakosti pa se Slovenija uvršča okoli sredine držav članic EU, ki so članice OECD 

(UMAR 2021a: 63). Na majhno dohodkovno neenakost v Sloveniji, katero zagotavljajo sistem 

progresivne obdavčitve dohodnine in deloma tudi socialni transferji, že vrsto let kaže tako razmerje 

med spodnjim in zgornjim kvintilnim razredom dohodkov kot tudi Ginijev količnik. Premoženjska 

neenakost pa je v večini držav večja od dohodkovne, saj podatki OECD kažejo, da je delež premoženja, 

s katerim razpolagajo višji dohodkovni razredi, precej večji od deleža njihovega dohodka. Po podatkih 

za leto 2015 je imelo v državah OECD 10 % najbogatejših gospodinjstev okoli polovico premoženja, kar 

je dvakrat toliko, kot velja za razpoložljivi dohodek (ibid.). Razlike med dohodkovno in premoženjsko 

neenakostjo so velike tudi v Sloveniji, saj je imelo 10 % najbogatejših gospodinjstev 48,6 % premoženja 

in 20,2 % dohodka (ibid.). 

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) je bilo v letu 2020 malenkost nižje, kot je bilo v preteklih treh letih (3,3 : 3,4) ter nižje, kot je 

bilo v letu pred krizo (2008). V EU je leta 2020 to razmerje znašalo 5,1 (Preglednica 4.2). V letu 2021 se 

je razmerje med ekvivalentnim razpoložljivim dohodkom 20 % oseb iz gospodinjstev z najvišjimi 

dohodki in 20 % oseb iz gospodinjstev z najnižjimi dohodki v Sloveniji še rahlo znižalo, na 3,2. 

Dohodkovna neenakost merjena z Ginijevim količnikom26 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 2019 se je ponovno nekoliko povišala, v letu 2020 pa je upadla na 23,5 % in v letu 2021 še nadalje 

na 23,0 %. V primerjavi z ostalimi državami EU je vrednost Ginijevega količnika v Sloveniji relativno 

nizka (povprečje 27 držav EU v letu 2020: 30,0 %) (Preglednica 4.2). 

  

 
26 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 4.2: Neenakost porazdelitve dohodka – razmerje kvintilnih razredov (80/20) in Gini 

količnik 

 
Slovenija EU27 

2008 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2020 

Razmerje kvintilnih 
razredov (80/20) 

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

3,2 
 

5,1 

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

Vir: SURS SI-STAT 2022; Eurostat 2022 (https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ilc_di12 in 
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ilc_pns4&lang=en) 
 
 
 

4.3 Prag tveganja revščine 

Prag tveganja revščine je statistično dogovorno opredeljen s 60 % mediane ekvivalentnega 

razpoložljivega neto dohodka vseh gospodinjstev (ob upoštevanju OECD prilagojene ekvivalenčne 

lestvice). V letu 2020 se je prag tveganja revščine v Sloveniji v primerjavi z letom prej za enočlansko 

gospodinjstvo dvignil za 36 evrov. Mesečno je tako leta 2020 znašal 739 evrov za enočlansko 

gospodinjstvo, 1.108 evrov za dvočlansko gospodinjstvo dveh odraslih oseb in 1.551 evrov za 

štiričlansko gospodinjstvo dveh odraslih oseb in dveh otrok mlajših od 14 let. V letu 2021 se je prag 

tveganja revščine ponovno dvignil in je znašal 771 evrov za enočlansko gospodinjstvo (32 evrov več kot 

v predhodnem letu), 1.156 evrov za gospodinjstvo dveh odraslih oseb in 1.619 evrov za štiričlansko 

gospodinjstvo (dva odrasla, dva otroka).  

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

gospodinjstev in od strukture gospodinjstev. Leta 2020 je z dohodki pod pragom tveganja revščine v 

Sloveniji živelo 254.000 ljudi, kar je 11.000 oseb več kot leta 2019.  Leta 2021 je z dohodki pod pragom 

tveganja revščine živelo 243.000 ljudi, kar predstavlja ponovno vrnitev na nivo iz leta 2019. 

Kot je razvidno iz Preglednice 4.3, je leta 2020 v gospodinjstvih z razpoložljivim dohodkom pod 70 % 

mediane ekvivalentnega razpoložljivega neto dohodka vseh gospodinjstev živelo 421.000 oseb, leta 

2021 pa 399.000 oseb oz. 22.000 manj kot v predhodnem letu. Poleg 254.000 oseb, ki so v letu 2020 

živeli v gospodinjstvih z dohodki pod uradnim pragom tveganja revščine (60 % mediane ekvivalentnega 

razpoložljivega neto dohodka gospodinjstev), je torej tega leta v gospodinjstvih z dohodki tik nad 

pragom tveganja revščine (med 60 % in 70 % mediane ekvivalentnega razpoložljivega neto dohodka 

vseh gospodinjstev) živelo še 167.000 oseb. V letu 2021 je v gospodinjstvih z dohodki tik nad pragom 

tveganja revščine (med 60 % in 70 % mediane ekvivalentnega razpoložljivega dohodka vseh 

gospodinjstev) živelo 156.000 oseb, torej 11.000 oseb manj kot v predhodnem letu. Gre za 

gospodinjstva, ki se v ugodnih gospodarskih razmerah in razmerah na trgu dela uspejo obdržati nad 

pragom tveganja revščine, ob zaostritvi razmer pa je verjetno, da bi zdrsnila pod prag tveganja revščine.  

 

  

https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ilc_di12
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ilc_pns4&lang=en
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Preglednica 4.3: Mesečni prag tveganja revščine v Sloveniji in število oseb, ki živijo v gospodinjstvih 

pod pragom tveganja revščine, za leta 2008 in 2014–2021 

Mesečni prag tveganja revščine 
v Sloveniji v evrih 

2008 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
 

2021 

Enočlansko gospodinjstvo 545 596 617 616 636 662 703 739 771 

Dvočlansko gospodinjstvo (2 
odrasli osebi) 

818 893 925 925 954 993 1.055 1.108 
 

1.156 

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 1.551 

 
1.619 

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

vseh gospodinjstev) 

241.000 290.000 287.000 280.000 268.000 268.000 243.000 254.000 

 
 
 

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) 

366.000 434.000 426.000 432.000 421.000 417.000 395.000 421.000 

 
 
 

399.000 

Vir: SURS Si-STAT 2021, SURS Si-STAT 2022. 

 

 

4.4 Potrošnja gospodinjstev, obremenjenost s stanovanjskimi stroški, stanovanjska 

prikrajšanost 

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 4.3). 

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 (22,14 % svojih razpoložljivih sredstev oz. 2.106 evrov) porabijo za stanovanjske 

stroške in najemnine, 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 % svojih razpoložljivih dohodkov, 

najbogatejša pa pol manj, 10,61 %. To seveda ne pomeni, da revna gospodinjstva jedo 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 
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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 nominalnih evrskih zneskov očitno, 

da lahko premožnejši potrošijo znatno večje vsote na storitvah oz. dobrinah, ki višajo kvaliteto življenja 

(npr. rekreacija in kultura) (SURS SiStat 2021).  

Slika 4.3: 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 2021 

 

Stopnja preobremenjenosti gospodinjstev s stanovanjskimi stroški27 se je v zadnjih letih nekoliko 

zmanjšala in je v letu 2019 znašala 4,1 %, kar je celo nekoliko manj kot v predkriznem obdobju (letu 

2008), v letu 2020 pa je ponovno dosegla stopnjo iz predkriznega obdobja (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 kot v Sloveniji (Preglednica 4.4). UMAR dejstvo, da Slovenija sicer sodi med države z 

najmanjšo preobremenjenostjo s stanovnajskimi stroški v veliki meri pripisuje visokemu deležu 

lastniških stanovanj (UMAR 2021a). 

  

 
27 Stanovanjski stroški vključujejo stroške vode, komunale, odvoza odpadkov, elektrike in ogrevanja, ne 
vključujejo pa najemnine in vračila hipoteke. 
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Preglednica 4.4: Stopnja preobremenjenosti s stanovanjskimi stroški 

 2008 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

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

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

Vir: SURS SiStat 2021; Eurostat 2021 

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

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

sedmine gospodinjstev pa ne obremenjujejo. V letu 2020 se je obremenjenost s stanovanjskimi stroški 

nekoliko zmanjšala – veliko breme predstavljajo za 27 % gospodinjstev, kar je 5 % manj kot v letu 2019. 

(SURS SiStat 2021). 

Slika 4.4: Obremenitev gospodinjstev s stanovanjskimi stroški, v % 

 
Vir: SURS SI-STAT 2021 

Stanovanjske stroške je v zadnjih 12 mesecih pred anketiranjem v letu 2020 zaradi finančne stiske vsaj 

enkrat plačalo z zamudo 8 % gospodinjstev; to je za 2 odstotni točki manj, kot jih je bilo v letu 2019, in 

za 11 odstotnih točk manj, kot jih je bilo v letu 2014, ko je bil odstotek takih gospodinjstev največji 

(SURS SiStat 2021). 

Slovenija sodi med države z najvišjo stopnjo stanovanjske prikrajšanosti28 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 

 
28 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. 
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kar med drugim vpliva nižja kupna moč, visoka obdavčitev energentov in nadpovprečno slabo 

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

V letu 2020 je 20,8 % prebivalstva Slovenije živelo v stanovanjih v slabem stanju29, 20,2 % prebivalstva 

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

EU v takih razmerah živelo 13,3 % prebivalstva.  

Preglednica 4.5: Stopnja stanovanjske prikrajšanosti – slabo stanje stanovanja (2008–2020) 

Stanovanjska prikrajšanost – 
vsaj 1 element 

2008 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Slovenija 31,0 27,9 25,6 23,1 21,7 22,3 20,0 20,2 

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

Vir: SURS SiStat 2021; Eurostat 2021 

  

 
29 Stanovanja, ki imajo težave s streho, ki pušča, z vlažnimi stenami/temelji/tlemi ali s trhlimi okenskimi 
okvirji/tlemi. 
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5 Ključni kazalniki življenjske ravni  

 

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 2020, a zaradi metodologije izračuna odražajo dohodke iz leta 2019.30 

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. Kazalnik stopnje tveganja 

socialne izključenosti se je uporabljal pri spremljanju doseganja cilja zmanjševanja revščine na nivoju 

EU in v državah članicah. 

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 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 tudi rast, 

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

razpoložljivi dohodek gospodinjstev, pa tudi ureditev in ustreznost socialne zaščite (višina socialnih 

prejemkov).    

Stopnja resne materialne prikrajšanosti prikazuje delež resno 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 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).   

 
30 V besedilu zadnje statistične podatke o dohodkih gospodinjstev in življenjski ravni navajamo kot podatke za 
leto 2020 (čeprav se dohodki dejansko nanašajo na leto 2019). Na isti način podatke o dohodkih gospodinjstev 
in o življenjski ravni navaja in objavlja SURS. 
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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. 

Kazalnik stopnje tveganja socialne izključenosti je v zadnjem desetletju postal (poleg kazalnika stopnje 

tveganja revščine) en ključnih indikatorjev razvoja socialne situacije držav v mednarodnih primerjavah. 

Kot takega ga je Evropska komisija ohranila (v prilagojeni obliki) tudi po izteku Strategije EU 2020 

(Strategija za pametno, trajnostno in vključujočo rast) in ga je kot kazalnik enega od treh ključnih ciljev 

vključila v Akcijski načrt Evropskega stebra socialnih pravic (EK 2021). Trije cilji EU v okviru 

uresničevanja Evropskega stebra socialnih pravic do leta 2030 so (1) vsaj 78 % populacije v starosti 20 

– 64 let v zaposlitvi, (2) vsaj 60 % odraslih letno sodeluje v usposabljanju ali izobraževanju, (3) zmanjšati 

število oseb, ki tvegajo socialno izključenost, za vsaj 15 milijonov (na ravni EU) (ibid.). Tretji cilj 

(zmanjšanje števila oseb, ki tvegajo socialno izključenost) se meri prav s kazalnikom tveganja socialne 

izključenosti, ki je bil v letu 2021 nekoliko redefiniran oziroma metodološko spremenjen (spremembe 

pri dveh komponentah kazalnika: izračunu nizke delovne intenzivnosti gospodinjstev31 in zamenjavi 

resne materialne prikrajšanosti z resno materialno in socialno prikrajšanostjo, ki jo sestavlja večji in 

širši nabor elementov).  

Od leta 2021 dalje je oz. bo torej kazalnik stopnja tveganja socialne izključenosti za vse države EU 

izračunan po nekoliko spremenjeni metodologiji, uporabljal pa se bo za spremljanje doseganja ciljev 

strategije EU do leta 2030 (krajše: EU 2030). Pri tem bo izhodiščno leto 2019 (z dohodkom iz leta 2018) 

(SURS 2022c). 

Največja sprememba v sestavi kazalnika tveganja socialne izključenosti (posodobitev sprejeta leta 

2021) je zamenjava komponente (kazalnika) resna materialna prikrajšanost s komponento 

(kazalnikom) resna materialna in socialna prikrajšanost. Kazalnik resna materialna in socialna 

prikrajšanost vsebuje 13 elementov, od katerih se nekateri nanašajo na nivo gospodinjstva (v katerem 

posameznik živi), drugi pa na nivo posameznika, pomembna novost pa so elementi, ki merijo možnosti 

druženja in drugih elementov socialne vključenosti posameznikov v družbo. Novi kazalnik materialne 

in socialne prikrajšanosti sicer ohranja nekatere elemente kazalnika materialne prikrajšanosti, 

nekatere pa dodaja na novo in predvsem razširja pogled na vidike materialne prikrajšanosti (socialni 

vidiki, ne le materialno pomanjkanje). Elementi prikrajšanosti novega kazalnika materialne in socialne 

prikrajšanosti so naslednji (SURS 2022c): 

1) (ne)zmožnost rednega plačila hipoteke ali najemnine, rednih stanovanjskih stroškov, 

odplačevanja kreditov;  

 
31 Za izračun nizke delovne intenzivnosti gospodinjstev se po novem kot odrasli člani v delovni dobi štejejo osebe 
stare 18 do 64 let (prej osebe stare 18 do 59 let). 
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2) (ne)zmožnost imeti primerno ogrevano stanovanje;  

3) (ne)zmožnost poravnave nepričakovanih izdatkov;  

4) imeti mesni ali enakovredni vegetarijanski obrok vsaj vsak drugi dan; 

5) enotedenske letne počitnice za vse člane gospodinjstva;  

6) lastništvo osebnega avtomobila;  

7) (ne)zmožnost zamenjave obrabljenega ali poškodovanega pohištva; 

8) (ne)zmožnost zamenjave ponošenih oblačil z novimi;  

9) imeti vsaj dva para primernih čevljev za različne vremenske pogoje;  

10) (ne)zmožnost druženja s prijatelji/sorodniki ob pijači/obroku vsaj enkrat na mesec;  

11) (ne)zmožnost rednega udeleževanja plačljivih prostočasnih aktivnosti;  

12) (ne)zmožnost vsakotedenske porabe manjšega zneska denarja zase;  

13) dostop do interneta od doma. 

Oseba je šteta kot resno materialno in socialno prikrajšana, kadar je prikrajšana na vsaj sedmih (7) od 

trinajstih (13) zgoraj naštetih elementih. Stopnja resne materialne in socialne prikrajšanosti tako 

predstavlja delež oseb v populaciji, katere so prikrajšane pri vsaj 7 od 13 elementov materialne in 

socialne prikrajšanosti (SURS 2022c). 

Prenovljeni kazalnik stopnje tveganja socialne izključenosti je definiran kot odstotek oseb (v populaciji), 

ki živijo pod (nacionalnim) pragom tveganja revščine ali so resno materialno in socialno prikrajšane ali 

živijo v gospodinjstvih z zelo nizko delovno intenzivnostjo. Prenovljeni kazalnik še bolj kot prejšnji 

odraža relativno dimenzijo revščine in bolj celovito upošteva življenjski standard ter izključenost oz. 

vključenost na trg dela. Gre za centralni, univerzalno uporaben relativen kazalnik socialne situacije v 

družbi. 

Čeprav se bo novi prenovljeni kazalnik tveganja socialne izključenosti začel uporabljati šele v letu 2022, 

so statistični uradi držav članic podatke o navedenih elementih prikrajšanosti zbirali že v preteklih letih. 

SURS podatke zbira od leta 2014 dalje, zato je možen tudi prikaz vrednosti novega oz. posodobljenega 

kazalnika tveganja socialne izključenosti od leta 2015 dalje. Vrednosti tveganja socialne izključenosti 

po prenovljenem kazalniku so za Slovenijo nekoliko nižje od vrednosti po 'starem' kazalniku. 

Prikazujemo jih v nadaljevanju (Preglednica 5.1), in sicer tako gibanje vrednosti po 'starem' kazalniku 

tveganja socialne izključenosti kot gibanje vrednosti po prenovljenem kazalniku tveganja socialne 

izključenosti. 
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5.1 Analiza podatkov o življenjski ravni 

V spodnji preglednici so prikazani podatki o gibanju vrednosti ključnih kazalnikov življenjske ravni za 

Slovenijo za leta od 2014 do 2020.  

Preglednica 5.1: Izbrani kazalniki življenjske ravni za Slovenijo za leta 2014–2020  

 Slovenija 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Stopnja tveganja revščine (%) 14,5 14,3 13,9 13,3 13,3 12,0 12,4 

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

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

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

42,2 42,3 42,8 44,6 43,2 45,5 44,6 

Stopnja dolgotrajnega tveganja 
revščine (%) 

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

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

173 148 152 148 140 134 124 

Stopnja resne materialne 
prikrajšanosti (%) 

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

Stopnja zelo nizke delovne 
intenzivnosti (%) 

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

Stopnja tveganja socialne 
izključenosti (%) – kazalnik EU 
2020 

20,4 19,2 18,4 17,1 16,2 14,4 15,0 

Število oseb, ki tvegajo 
socialno izključenost v 1000 
(po kazalniku EU 2020) 

410 385 371 345 326 293 309 

Stopnja tveganja socialne 
izključenosti (%) – prenovljen 
kazalnik EU 2030 

n.p. 17,7 16,9 16,6 15,4 13,7 14,3 

Vir: SURS SiStat 2021; SURS 2022c. 

 

Vsi ključni kazalniki so v letih od 2014 do (vključno) 2019 kazali trend postopnega izboljševanja socialne 

situacije v Sloveniji. V primerjavi z letom 2014, ki je predstavljalo vrh socialnih posledic ekonomske 

krize, so bile socialne razmere v letu 2019 bistveno bolj ugodne. Tako je stopnja tveganja socialne 

izključenosti iz 20,4 % v letu 2014 do leta 2019 upadla na 14,4 %, socialno izključenost pa je v letu 2019 

tvegalo 117.000 oseb manj kot leta 2014. Vendar pa podatki za leto 2020 ponovno kažejo na porast 

vrednosti nekaterih kazalnikov, predvsem stopnje tveganja revščine (za 0,4 o.t. glede na predhodno 

leto), stopnje resne materialne prikrajšanosti (za 0,4 o.t. glede na predhodno leto) in posledično tudi 

stopnje tveganja socialne izključenosti (za 0,6 o.t. glede na predhodno leto).  

Na Sliki 5.1 je gibanje izbranih kazalnikov življenjske ravni za daljše časovno obdobje (2008–2020) 

prikazano tudi grafično. 
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Slika 5.1: Gibanje izbranih kazalnikov življenjske ravni v Sloveniji v letih 2008–2020 

 

 

Zniževanje stopnje tveganja revščine po letu 2015 in do leta 2019 je bila v največji 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 transferjev32 namreč odraža tržne dohodke 

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

vštevamo le pokojnine). V letu 2020, ko je prišlo do zvišanja stopnje tveganja revščine za 0,4 o.t., se je 

za prav toliko (glede na predhodno leto) zvišala tudi stopnja tveganja revščine pred upoštevanjem 

socialnih transferjev. Glede na ugotovitve o tem, da se koncentracija dohodkov tik nad pragom 

tveganja revščine v Sloveniji povečuje (razdelek 4.3), je možno, da povišanje stopnje tveganja revščine 

v letu 2020 (glede na predhodno leto) kaže na zdrs dela oseb, ki so bile prej po dohodkih tik na pragom 

tveganja revščine, pod ta prag. 

Tveganje revščine se opazno razlikuje za starostne kategorije in po spolu (glej preglednico 5.2). V letu 

2020 se je tveganje revščine najbolj povišalo starejšim (glede na predhodno leto za 1 o.t.). Starejšim 

 
32 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. 
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ženskam, ki imajo že sicer najvišje stopnje tveganja revščine, se je ta v letu 2020 glede na predhodno 

leto povišala za 0,9 o.t. in znaša 23,9 %, starejšim moškim pa se je povišala za 0,7 o.t. in v letu 2020 

znaša 13,6 %.  

Preglednica 5.2.: Tveganje revščine glede na starost in spol (Slovenija, 2014–2020) 

 
Starost Spol 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Stopnja 
tveganja 
revščine 
(% oseb) 

Skupaj Skupaj 14,5 14,3 13,9 13,3 13,3 12,0 12,4 

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

Ženske 15,2 15,6 15,2 14,5 14,0 13,0 13,1 

0-17 
let 

Skupaj 14,8 14,2 11,9 12,8 11,7 10,5 10,5 

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

Ženske 14,3 14,1 12,5 12,8 11,2 10,2 9,7 

18-64 
let 

Skupaj 13,7 13,6 13,4 12,6 12,3 10,5 10,8 

Moški 13,8 13,2 13,2 12,1 12,6 10,4 11,1 

Ženske 13,6 14,0 13,7 13,0 12,0 10,5 10,4 

65+ let Skupaj 17,1 17,2 17,6 16,4 18,3 18,6 19,6 

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

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

Vir: SURS SiStat 2021 

Kot je razvidno iz preglednice 5.3, delovna aktivnost pričakovano zmanjšuje stopnjo tveganja revščine, 

vendar se je ta v letu 2020 tudi delovno aktivnim povišala za 0,5 o.t. glede na predhodno leto. Stopnja 

revščine delovno aktivnih je tako v letu 2020 znašala 5,0 %. Vendar je znotraj delovno aktivnih ogromna 

razlika med zaposlenimi in samozaposlenimi: medtem ko prvi tvegajo revščino v 3,2 odstotkih (0,2 o.t. 

manj kot v letu 2019), se je pri drugih (samozaposlenih) stopnja tveganja revščine v letu 2020 povišala 

kar za 7 o.t. glede na predhodno leto in tako znaša 21,2 %. Med samozaposlenimi tako vsaj vsak peti 

tvega revščino. Revščino v letu 2020 bolj pogosto tvegajo samozaposleni moški kot samozaposlene 

ženske (21,8 % moški in 19,9 % ženske). 

Delovno neaktivnim se je stopnja tveganja revščine povišala za 0,9 o.t. in je v letu 2020 znašala 22,2 %. 

Najpogosteje tvegajo revščino brezposelne osebe, v letu 2020 je bila njihova stopnja tveganja kar 43,4 

%. Brezposelnim moškim se je sicer v letu 2020 stopnja tveganja revščine v primerjavi s predhodnim 

letom znižala za 6,1 o.t. (a še vedno znaša 43,8 %), brezposelnim ženskam pa povišala za 4,7 o.t. (na 

43,0 %). Nadpovprečno tvegajo revščino tudi upokojenci (19,5 % oz. 1,3 o.t. več kot v predhodnem 

letu), še posebej upokojene ženske (22,6 % v letu 2020 oz. 0,8 o.t. več kot v predhodnem letu).  
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Preglednica 5.3: Stopnja tveganja revščine glede na aktivnost, po spolu (vse polnoletne osebe, Slovenija 

2014–2020) 

 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Skupaj Skupaj 14,4 14,3 14,3 13,3 13,6 12,2 12,8 

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

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

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

Moški 4,8 5,4 5,0 4,9 5,3 4,1 4,0 

Ženske 3,2 3,9 2,9 3,5 2,5 2,7 2,4 

Samozaposleni Skupaj 25,2 22,4 22,9 26,6 23,9 14,0 21,2 

Moški 26,5 22,2 21,1 25,6 22,3 13,3 21,8 

Ženske 21,7 22,9 26,8 29,3 27,4 15,5 19,9 

Brezposelni Skupaj 45,3 44,8 44,8 41,8 45,7 43,6 43,4 

Moški 44,4 43,6 47,0 43,6 50,0 49,5 43,8 

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

Upokojeni Skupaj 15,0 15,9 16,9 15,9 18,1 18,2 19,5 

Moški 11,0 11,4 12,6 11,1 13,4 13,5 15,6 

Ženske 17,9 19,2 20,1 19,5 21,7 21,8 22,6 

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

Moški 19,5 17,5 18,7 16,0 18,0 16,5 17,1 

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

* Podatki se nanašajo na stare 18 let in več  
Vir: SURS SiStat 2021 

 

Glede na delovno intenzivnost gospodinjstva (preglednica 5.4) imajo najvišje stopnje tveganja revščine 

v Sloveniji gospodinjstva brez delovno aktivnih članov z vzdrževanimi otroki. Vendar je potrebno 

poudariti, da se je njihova stopnja tveganja revščine v letu 2020 glede na predhodno leto znižala za kar 

17,7 o.t. in je v letu 2020 znašala 60,9 %. Se je pa v letu 2020 povišala stopnja tveganja revščine za vsa 

gospodinjstva z vzdrževanimi družinskimi člani, ki so vsaj delno (ali polno) delovno intenzivna. 
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Preglednica 5.4: Stopnja tveganja revščine glede na delovno intenzivnost gospodinjstva (Slovenija, 

2014–2020)   

  
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

SK
U

P
A

J 

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

Delovno neintenzivno 
gospodinjstvo 

39,9 39,9 42,0 41,3 41,9 42,1 40,4 

Delno delovno intenzivno 
gospodinjstvo 

17,2 16,6 16,0 13,9 15,3 13,1 14,8 

Delno (manj kot pol) delovno 
intenzivno gospodinjstvo 

32,9 31,1 32,6 24,3 32,3 30,0 39,1 

Delno (pol ali več) delovno 
intenzivno gospodinjstvo 

12,9 13,0 11,9 12,0 12,2 10,0 12,4 

Delovno intenzivno 
gospodinjstvo 

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

G
o

sp
o

d
in

js
tv

a 
b

re
z 

vz
d

rž
e

va
n

ih
 

o
tr

o
k 

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

Delovno neintenzivno 
gospodinjstvo 

30,5 31,2 35,2 34,9 37,9 36,4 37,7 

Delno delovno intenzivno 
gospodinjstvo 

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

Delno (manj kot pol) delovno 
intenzivno gospodinjstvo 

24,2 20,7 22,9 17,5 23,9 21,4 19,9 

Delno (pol ali več) delovno 
intenzivno gospodinjstvo 

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

Delovno intenzivno 
gospodinjstvo 

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

G
o

sp
o

d
in

js
tv

a 
z 

vz
d

rž
e

va
n

im
i 

o
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o
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SKUPAJ 13,3 12,8 11,4 11,2 10,2 8,9 9,1 

Delovno neintenzivno 
gospodinjstvo 

76,5 80,7 73,2 70,5 67,1 78,6 60,9 

Delno delovno intenzivno 
gospodinjstvo 

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

Delno (manj kot pol) delovno 
intenzivno gospodinjstvo 

44,0 46,5 45,4 35,5 46,3 43,6 48,3 

Delno (pol ali več) delovno 
intenzivno gospodinjstvo 

17,8 17,1 15,2 16,2 16,3 14,7 18,6 

Delovno intenzivno 
gospodinjstvo 

3,0 3,8 3,0 4,3 3,6 2,7 3,1 

* Delovna intenzivnosti gospodinjstva  je izračunana kot razmerje med številom mesecev v referenčnem letu, v 
katerih so bili za delo sposobni člani gospodinjstva (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 SiStat 2021 
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Glede na tip gospodinjstva se z največjim tveganjem revščine soočajo osebe v enočlanskih 

gospodinjstvih (39,7 % v letu 2020, kar je 1,7 o.t. več kot leto pred tem), 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, njihovo tveganje revščine pa v zadnjih letih stalno narašča (48,2 % v letu 2020, kar je 

1,4 o.t. več kot v predhodnem letu). Starejši moški, ki živijo sami, tvegajo revščino v 38,9 odstotkih, kar 

je 0,9 o.t. več kot v letu 2019 (SURS SiStat 2021). 

Stanovanjsko razmerje ima opazen vpliv na stopnjo tveganja revščine – najemniki se soočajo s skoraj 

trikrat večjim tveganjem revščine kot lastniki ali uporabniki stanovanj (preglednica 5.5). Stopnja 

tveganja revščine najemnikov stanovanj se je sicer v letu 2019 glede na predhodno leto znižala za 2 

o.t., v letu 2020 pa še za dodatnih 1,6 o.t., vendar tudi v letu 2020 še vedno znaša 28.1 %. 

Preglednica 5.5: Stopnja tveganja revščine glede na stanovanjsko razmerje gospodinjstva (Slovenija, 

2014–2020) 

razmerje 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

skupaj 14,5 14,3 13,9 13,3 13,3 12,0 12,4 

lastnik ali 
uporabnik 

12,4 12,1 11,5 11,1 11,3 10,1 10,6 

najemnik 35,2 36,4 36,1 32,9 31,7 29,7 28,1 

Vir: SURS SiStat 2021 

 

Tudi izobrazba je eden izmed dejavnikov, ki imajo močan vpliv na stopnjo tveganja revščine – le-ta z 

višino izobrazbe upada (preglednica 5.6). Tako je bilo npr. tveganje revščine pri osebah z največ 

osnovnošolsko izobrazbo v letu 2020 kar 29,5 % (1,1 o.t. več kot v predhodnem letu), medtem ko pri 

tistih z najvišjo izobrazbo le 4,9 % (0,3 o.t. več kot v predhodnem letu). V letu 2020 se je sicer glede na 

predhodno leto stopnja tveganja revščine zvišala v vseh izobrazbenih kategorijah. 

Preglednica 5.6: Stopnja tveganja revščine glede na izobrazbo (Slovenija, 2014–2020) 

 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

stopnja 
tveganja 
revščine 
(% oseb) 

osnovnošolska 
ali manj 

28,2 30,0 30,1 27,2 28,7 28,4 29,5 

srednješolska 
poklicna 

17,8 17,4 18,3 16,6 17,6 15,1 15,5 

srednješolska 
strokovna, 

splošna 

11,0 10,1 9,9 9,6 9,8 9,0 9,7 

višješolska, 
visokošolska 

4,9 5,8 5,1 5,5 5,2 4,6 4,9 

* Podatki se nanašajo na polnoletne osebe 
Vir: SURS SiStat 2021 
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Stopnja dolgotrajnega tveganja revščine,33 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 % populacije), postopno zniževala in je v letu 2019 znašala 7,4 %, v 

letu 2020 pa se je še nekoliko znižala in znaša 7,0 %. Glede na to, da se je sicer v letu 2020 za 0,4 o.t. 

povišala stopnja tveganja revščine glede na predhodno leto, stopnja dolgotrajnega tveganja revščine 

pa se je v istem obdobju znižala za 0,4 o.t., lahko sklepamo, da se je stopnja tveganja revščine v letu 

2020 povišala predvsem zaradi oseb, ki so 'na novo' zdrsnile pod prag tveganja revščine.  

Najpogosteje dolgotrajno tvegajo revščino starejši (65 let +), ki so tudi edina starostna kategorija, pri 

kateri se je tveganje dolgotrajne revščine v letu 2020 glede na predhodno leto povišalo (iz 13,2 % v letu 

2019 na 13,9 % v letu 2020) in to tako starejšim moškim (za 0,9 o.t.) kot starejšim ženskam (za 0,5 o.t.). 

Razlika v dolgotrajnem tveganju revščine med starejšimi po spolu je velika, saj starejše ženske skoraj 

dvakrat bolj pogosto dolgotrajno tvegajo revščino kot starejši moški (v letu 2020 dolgotrajno tvega 

revščino 17,1 % starejših žensk in 9,6 % starejših moških) (SURS SiStat 2021). 

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 do leta 2019 pa se je postopno povečeval. 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 %. V letu 2020 se je učinkovitost socialnih transferjev pri zniževanju tveganja revščine spet 

nekoliko znižala in znaša 44,6%.  

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 %.34 

Tveganje socialne izključenosti, ki je sestavljen 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 v absolutni številki pomeni 293.000 oseb. Vendar se je v letu 2020 stopnja 

tveganja socialne izključenosti spet povišala in sicer na 15 % (0,6 o.t. več kot v letu 2019). Povečanje 

tveganja socialne izključenosti v populaciji gre predvsem na račun povečanja števila oseb pod 

nacionalno mejo tveganja revščine, malo pa tudi povečanja števila oseb, ki so resno materialno 

prikrajšane. V letu 2020 tvega socialno izključenost v Sloveniji 309.000 ljudi, kar je 16.000 več kot leto 

pred tem.  

 
33 Odstotek oseb, ki so bile pod pragom tveganja revščine v tekočem letu in vsaj še v dveh predhodnih letih od 
treh. 
34 SURS, SiStat 2021, lastni preračuni. 
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Stopnja tveganja socialne izključenosti se sicer po statističnih regijah Slovenije precej razlikuje, kar 

nakazuje, da je socialna situacija po regijah zelo različna. V letu 2020 se je stopnja tveganja socialne 

izključenosti povišala v vseh statističnih regijah, razen v savinjski, zasavski, posavski in v jugovzhodni 

Sloveniji – v katerih je celo rahlo upadla. V letu 2020 imajo najvišje stopnje tveganja socialne 

izključenosti prebivalci koroške regije (21,3 %), podravske (19,5 %) in zasavske regije (19,3 %). Najmanj 

pogosto tvegajo socialno izključenost (nekoliko presenetljivo) prebivalci posavske regije (10,5 %), 

gorenjske regije (11,0 %) in jugovzhodne Slovenije (11,7 %), šele nato sledi osrednjeslovenska regija 

(11,9 %) (SURS SiStat 2021). 

Kazalnik tveganja socialne izključenosti predstavlja število oseb, ki imajo dohodke pod pragom tveganja 

revščine ali so resno materialno prikrajšane ali živijo v gospodinjstvu z zelo nizko delovno aktivnostjo – 

če so osebe izpostavljene vsaj eni od naštetih oblik socialne izključenosti, jih štejemo kot osebe, ki 

tvegajo socialno izključenost. V najtežjem položaju pa so osebe, ki so hkrati izpostavljene vsem trem 

oblikam socialne izključenosti, zaradi česar je za njih zelo verjetno, da ne le tvegajo socialno 

izključenost, ampak so dejansko že socialno izključene. Takih oseb je bilo v letu 2018 okoli 14.000, leta 

2019 10.000, leta 2020 pa (kljub siceršnjemu povišanju števila in deleža oseb, ki tvegajo socialno 

izključenost) se je njihovo število zmanjšalo na 9.000 (SURS SiStat 2021).  

V Preglednici 5.1 na začetku tega razdelka smo prikazali tudi vrednosti prenovljenega kazalnika stopnje 

tveganja socialne izključenosti (v katerem kazalnik resne materialne prikrajšanosti nadomešča kazalnik 

resne materialne in socialne prikrajšanosti, nekaj pa je tudi sprememb pri kazalniku zelo nizke delovne 

intenzivnosti gospodinjstva). Te vrednosti za Slovenijo kažejo nekoliko bolj ugodno socialno sliko kot 

vrednosti 'starega' kazalnika tveganja socialne izključenosti, ki smo jih prikazali in komentirali zgoraj. 

Tako je socialno izključenost po 'starem' kazalniku v letu 2020 tvegalo 15 % populacije v Sloveniji, po 

prenovljenem kazalniku tveganja socialne izključenosti pa 14,3 %. Tudi delež oseb, ki tvegajo socialno 

izključenost po vseh treh sestavnih kazalnikih (oblikah) tveganja socialne izključenosti, to je, ki hkrati 

živijo z dohodki pod pragom tveganja revščine, so resno materialno in socialno prikrajšani in živijo v 

gospodinjstvih z zelo nizko delovno intenzivnostjo, je po prenovljenem kazalniku tveganja socialne 

izključenosti nižji kot po 'starem' kazalniku.  

V Preglednici 5.7 spodaj prikazujemo primerjamo med deleži oseb, ki so v najtežji socialni situaciji 

(zaradi izpostavljenosti vsem trem oblikam socialne izključenosti) po 'starem' kazalniku tveganja 

socialne izključenosti (kazalnik EU 2020) in prenovljenem kazalniku socialne izključenosti (kazalnik EU 

2030). 

 



Socialni položaj v Sloveniji 2020–2021, končno poročilo 

 
 

 

    48 | 
 

Preglednica 5.7: Delež oseb v populaciji (%), ki so hkrati izpostavljene vsem trem oblikam socialne 

izključenosti (dohodki pod nacionalno mejo tveganja revščine, resna materialna in socialna 

prikrajšanost, gospodinjstvo z zelo nizko delovno intenzivnostjo), po obeh metodologijah ('stari' 

kazalnik tveganja socialne izključenosti in prenovljeni kazalnik tveganja socialne izključenosti) 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Stari kazalnik 
(strategija EU 2020) 

1,5 1,2 1,1 0,7 0,5 0,5 

Prenovljeni kazalnik 
(strategija EU 2030) 

1,0 1,0 0,9 0,6 0,4 0,3 

Vir: SURS 2022c.  
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5.2 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 5.8: Primerjava življenjske ravni gospodinjstev z otroki in gospodinjstev brez otrok; v % 

  

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

st. tveganja 
revščine 

mat. prikraj. soc. izkl. 
dolg. tveganje 

revšč. 

gosp. brez vzdrževanih 
otrok 

15,4 15,9 3,5 4,0 19,2 19,7 10,8 10,4 

gosp. z vzdrževanimi 
otroki 

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

Vir: Eurostat 2021. 

Podatki o življenjski ravni gospodinjstev za leto 2020 (ki dejansko upoštevajo dohodke iz leta 2019) 

prekinjajo večletni trend stalnega izboljševanja življenjske ravni gospodinjstev z otroki, ki smo ga 

opažali od leta 2014 naprej. Iz podatkov je razvidno, da so se dohodki v zadnjem opazovanem obdobju 

nekoliko znižali, saj večina kazalnikov življenjske ravni kaže na poslabšanje. Rahlo poslabšanje položaja 

je bolj očitno pri gospodinjstvih z otroki (kot pa pri gospodinjstvih brez otrok), kar še posebej velja za 

kazalnik materialne prikrajšanosti. Glede na to, da bo vpliv epidemije v podatkih viden šele prihodnje 

leto, predvidevamo nadaljevanje negativnega trenda. Izjema je dolgotrajno tveganje revščine. Tukaj so 

podatki spodbudni, saj se je dolgotrajno tveganje revščine znižalo pri obeh tipih gospodinjstev (od tega 

pri gospodinjstvih z vzdrževanimi otroki bolj kot pri ostalih). Razlago za to ne gre iskati v kratkoročnih 

trendih; najverjetneje gre za odraz ugodnih trendov preteklega leta oz. preteklih let (saj se dolgotrajna 

revščina ne odziva na trenutne razmere, temveč z zamikom). 

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 2020 opažamo najvišjo učinkovitost transferjev v 

zadnjih desetih letih pri blaženju tveganja revščine gospodinjstev z otroki, in sicer 56,4 % učinkovitost. 

Visoka učinkovitost socialnih transferjev je tako precej pomagala ublažiti poslabšanje revščine in s tem 

življenjske ravni gospodinjstev z otroki. 
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Preglednica 5.9: Učinkovitost socialnih transferjev pri blaženju tveganja revščine – primerjava 

gospodinjstev z vzdrževanimi otroki in gospodinjstev brez vzdrževanih otrok; v % 

  

2019 2020 

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. 

brez otrok 24,0 15,4 35,8 23,9 15,9 33,5 

z otroki 20,2 8,9 55,9 21,1 9,2 56,4 

Vir: Eurostat 2021; 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. So pa za omenjeni tip gospodinjstva spodbudni aktualni podatki. Stopnja 

tveganja revščine se je pri enostarševskih gospodinjstvih z otroki v letu 2020 namreč precej znižala: iz 

26,1 % (leto 2019) na 21,8 (leto 2020). Tako nizke stopnje tveganja revščine za omenjeni tip 

gospodinjstev z otroki v zadnjih desetih letih še nismo beležili. Zanimivo je, da se je sicer vsem ostalim 

gospodinjstvom z otroki poslabšala situacija (od tega najbolj gospodinjstvom z dvema odraslima in 

dvema vzdrževanima otrokoma – za 0,9 o.t. in znaša 8,7 %; najmanj pa velikim gospodinjstvom, kar 

kaže na to, da so bile sicer najbolj ranljive oblike družin, kot so enostarševske in velike družine, v letu 

2020 oz. 2019 s strani države relativno dobro zaščitene).  

Slika 5.2: Stopnja tveganja revščine gospodinjstev z vzdrževanimi otroki; v % 

 

Vir: SURS SiStat 2021 

Pozitivno sliko za enostarševska gospodinjstva z vzdrževanimi otroki kažejo tudi podatki o 

dolgotrajnem tveganju revščine. Za leto 2020 je značilen najnižji delež dolgotrajno revnih 

enostarševskih gospodinjstev z otroki v zadnjih desetih letih (6,9 %, medtem ko je delež v letu 2019 

dosegal 16,9 %). Gre za izrazito znižanje obsega dolgotrajne revščine, ki je prvič v zadnjih desetih letih 
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pod 10 % in je primerljiv z dolgotrajno revščino gospodinjstev z vzdrževanimi otroki na sploh (3,7 % v 

letu 2020). 

Slika 5.3: Stopnja dolgotrajnega tveganja revščine glede na tip gospodinjstva; v % 

 

Vir: Eurostat 2021     

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. V skladu s prej omenjenimi ugotovitvami glede izboljšanja položaja enostarševskih 

družin, pa pozitiven trend opažamo tudi pri učinkovitosti socialnih transferjev. Učinkovitost socialnih 

transferjev za omenjeni tip družine se je namreč v obdobju 2019/2020 izboljšala za približno 6 o.t. in 

po najnovejših podatkih znaša 43,4 %, s čimer lahko delno pojasnimo izboljšanje stopanje tveganja 

revščine za opazovano obdobje, ko se je s 26,1 % spustila na 21,8 %. Podobno lahko ugotovimo tudi za 

velike družine, kjer se je učinkovitost socialnih transferjev pri blaženju tveganja revščine prav tako 

precej izboljšala.  

Preglednica 5.10: Učinkovitost socialnih transferjev pri blaženju tveganja revščine glede na tip 

gospodinjstva z vzdrževanimi otroki; v % 

  

2019 2020 

pred soc. 
transf. 

po soc. 
transf.  

učinkovitost soc. 
transf. 

pred soc. 
transf. 

po soc. 
transf.  

učinkovitost soc. 
transf. 

1+1 41,6 26,1 37,3 38,5 21,8 43,4 

2+1 17,4 8,4 51,7 18,0 9,1 49,4 

2+2 17,5 7,8 55,4 18,8 8,7 53,7 

2+3 30,4 11 63,8 37,7 11,4 69,8 

Vir: Eurostat 2021; lastni preračuni 

 

Položaj otrok 

Na podatkih o stopnji tveganja revščine otrok se zmanjševanje dohodkov še ne opazi. Revščina otrok 

se v letu 2020 v primerjavi s preteklim letom namreč ni spremenila in ostaja 10,5 %. Že od leta 2016 

naprej ostaja nižja od stopnje tveganja revščine celotne populacije, ki se je v letu 2020 nekoliko 

dvignila, in sicer z 12,0 % (2019) na 12,4 % (2020). 
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Slika 5.4: Stopnja tveganja revščine otrok in celotne populacije; v % 

      
Vir: SURS SiStat 2021 

 

Pri drugih kazalnikih življenjske ravni otrok v letu 2020 ne opažamo večjih sprememb v primerjavi z 

letom poprej. Nekoliko se je sicer poslabšala stopnja materialne in socialne prikrajšanosti, in sicer za 

0,5 o.t. 

Preglednica 5.11: Kazalniki življenjske ravni – primerjava položaja otrok in celotne populacije; v % 

  

2019 2020 2019 2020 

dolg. tveganje revščine st. materialne in socialne prikrajšanosti 

SKUPAJ 7,4 7,0 6,1 6,1 

0-17 4,6 4,5 4,4 4,9 

Vir: SURS SiStat 2021 

Ohranitev ugodnega nivoja življenjske ravni otrok lahko v največji meri pripišemo učinkovitim socialnim 

transferjem, ki blažijo tveganja revščine. V letu 2020 so bili ti pri tem učinkoviti kar za 57,5 %, kar je 

največ v zadnjih desetih leti. Razlika v učinkovitosti socialnih transferjev pri blaženju tveganja revščine 

celotne populacije na eni strani in otrok na drugi strani je precej očitna in se povečuje; še nikoli v zadnjih 

desetih letih ni bila tako velika kot v letu 2020 (ko je znašala 12,8 o.t. v prid otrokom, leto pred tem je 

razlika znašala približno 9 o.t.). 

Preglednica 5.12: Učinkovitost socialnih transferjev pri blaženju tveganja revščine – primerjava 

položaja otrok in celotne populacije; v % 

  
2019 2020 

pred soc. 
transf. 

po soc. 
transf. 

učinkovitost soc. 
transf. 

pred soc. 
transf. 

po soc. 
transf. 

učinkovitost soc. 
transf. 

SKUPAJ 22 12 45,5 22,4 12,4 44,6 

0-17 23,3 10,5 54,9 24,7 10,5 57,5 

Vir: SURS SiStat 2021; lastni preračuni. 

Podatki o revščini gospodinjstev z vzdrževanimi otroki glede na delovno intenzivnost gospodinjstva 

potrjujejo ugotovitev, da je k ohranjanju življenjske ravni otrok v letu 2020 pripomogla zlasti država v 

okviru sistema dodeljevanja socialnih transferjev. Drži, da dohodki iz dela predstavljajo enega ključnih 

virov dohodkov družin z otroki, delovna intenzivnost gospodinjstva (predvsem polna delovna 

0

5

10

15

20

25

30

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Starostne skupine - SKUPAJ

Starost 0-17



Socialni položaj v Sloveniji 2020–2021, končno poročilo 

 
 

 

    53 | 
 

aktivnost) pa glavno varovalo pred zdrsom v revščino, vendar se je v obdobju 2019/2020 situacija 

gospodinjstev z otroki z višjimi stopnjami delovne intenzivnosti poslabšala, medtem ko se je situacija 

gospodinjstev z nižjimi stopnjami delovne intenzivnosti celo izboljšala. Sklepamo, da je razlog za 

povečanje stopnje tveganja revščine pri prvi skupini povezan z znižanjem plač, medtem ko izboljšanje 

položaja druge skupine povezujemo s pomenom socialnih transferjev. Zaključimo lahko, da so bile v 

letu 2020 pred padcem v revščino zaščitene predvsem bolj ranljive skupine prebivalstva (otroci bolj kot 

celotna populacija, nižje delovno intenzivna gospodinjstva bolj kot višje delovno intenzivna 

gospodinjstva, enostarševske in velike družine bolj kot ostali tipi družin). 

Preglednica 5.13: Stopnja tveganja revščine gospodinjstev z vzdrževanimi otroki glede na delovno 

intenzivnost gospodinjstva 

  2019 2020 

zelo visoka del. int. (0.85-1) 2,3 2,4 

visoka del. int. (0.85-1) 8,9 10,8 

srednja del. int. (0.45-0.55) 29,5 34,9 

nizka del. int. (0.2-0.45) 42,6 42,0 

zelo nizka del. int. (0 - 0.2) 80,5 72,0 

Vir: Eurostat 2021  
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6 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.35 Denarne prejemke je možno uveljavljati le po naslednjem vrstnem redu: (1) OD, (2) 

DSP, (3) VD, (4) DŠ; prejemki, ki se uveljavljajo prej, se vsaj delno upoštevajo v dohodek družine.36 

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 OD ali DŠ) in o njej CSD ne odloča, ampak vzgojno-izobraževalni zavodi 

sami upoštevajo uvrstitev učenca v dohodkovni razred na osnovi podatkov iz veljavne odločbe o OD ali 

DŠ.   

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.37 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). 

 
35 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. 
36 Če stranka (vlagatelj vloge) ta vrstni red krši, se pri pravici, ki jo uveljavlja ne upošteva več fiktivni dohodek. 
37 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 poglavja so zajeti podatki o transferjih na podlagi veljavnih 

odločb CSD in pri letih 2020 in 2021 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). Enkratna izplačila solidarnostni dodatkov v letih 2020 in 

2021 so bila naslednja: 

- aprila 2020 je bil izplačan enkraten solidarnostni dodatek za prejemnike DSP in VD (v primeru, 

da ti ali njihovi družinski člani (povezane osebe po ZUPJS) niso bili upravičeni do enkratnega 

solidarnostnega dodatka za upokojence), v višini 150 evrov,  

- aprila 2020 je bil izplačan solidarnostni dodatek upokojencem z nizkimi pokojninami (v treh 

višinah, odvisno od višine pokojnine), prejemnikom nadomestil iz invalidskega zavarovanja, ki 

so bili brezposelni ali na čakanju na delo, ter prejemnikom 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,  

- aprila 2020 so enkraten solidarnostni dodatek v višini 150 evrov prejeli tudi študentje, 

- januarja 2021 so enkraten solidarnostni dodatek (150 evrov) ponovno dobili študentje, 

- prav tako januarja 2021 so enkratno izplačilo dobili upokojenci s pokojninami do 714 evrov (v 

treh različnih višinah, odvisno od višine pokojnine),  

- izplačan je bil krizni dodatek za zaposlene, ki so med epidemijo delali in njihova plača ni 

presegla dvakratnika minimalne plače,  

- v prvih mesecih 2021 je bil izplačan enkraten solidarnostni dodatek za starše novorojencev 

(500 evrov) ter enkraten solidarnostni dodatek za vse otroke v višini 50 evrov, 

- prav tako v prvih mesecih 2021 je bil izplačan enkraten solidarnostni dodatek brezposelnim 

osebam (150 evrov), 

- v januarju 2022 je bil izplačan solidarnostni dodatek za upokojence z nizkimi pokojninami in 

kmete z nizkimi dohodki,  

- v marcu 2022 pa solidarnostni dodatek za prejemnike veteranskega dodatka, invalidskega ali 

družinskega dodatka, upravičence do nadomestila po Zakonu o socialnem vključevanju 

invalidov, ter upravičence do DSP ali VD, ki imajo odločbo o nezaposljivosti zaradi invalidnosti. 

Izplačani enkratni solidarnostni dodatki se niso upoštevali 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 obdobju razglašene 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 so se iztekle v času 

epidemije; nekateri ukrepi za lažje uveljavljanje pravic iz javnih 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 in prvi polovici leta 2021 omogočen po nekoliko 
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poenostavljenih postopkih in širšemu krogu ljudi v stiski. To se odraža tudi pri podatkih o številu 

prejemnikov in upravičencev do pravic (npr. DSP, VD) v letu 2020 in prvi polovici leta 2021, ki je višje 

kot v predhodnem letu – višje je seveda tako zato, ker je v letu 2020 in prvi polovici leta 2021 več ljudi 

potrebovalo pomoč, kot tudi zato, ker je bil dostop do denarne pomoči oz. prejemkov poenostavljen 

in olajšan.  

 

6.1 Denarna socialna pomoč (DSP)  

Pravico do DSP od začetka leta 2012 ureja Zakon o socialnovarstvenih prejemkih (ZSVarPre),38 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.  

Upravičenci so državljani Republike Slovenije, ki imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji, tujci, ki 

imajo dovoljenje za stalno prebivanje in stalno prebivališče v Republiki Sloveniji, osebe, ki jim je 

priznana mednarodna zaščita in njihovi družinski člani, ki so na podlagi pravice do združitve družine 

pridobili dovoljenje za prebivanje v Republiki Sloveniji in imajo prijavljeno stalno oz. začasno 

prebivališče v Republiki Sloveniji ter osebe, ki jo lahko uveljavljajo na podlagi mednarodnih aktov, ki 

obvezujejo Republiko Slovenijo. 

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.39 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 2021 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, 

- od 1.03.2022 oz. od 1.04.2022 (uskladitev): 421,89 evrov.40  

 
38 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 77/18, 47/19 in 189/20 – ZFRO). 
39 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. 
40 Pri uskladitvi leta 2022 je prišlo do spremembe, in sicer ločimo med: 
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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 je osnovni znesek minimalnega dohodka tudi od 

januarja 2019 dalje ostal v nespremenjeni višini, znesek pa je bil nato z avgustom 2019 še usklajen z 

inflacijo ter od takrat (tudi v celotnem letu 2020 in v letu 2021) znašal 402,18 evrov.  

Z novelo Zakona o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v RS (ZUTPG-C) iz oktobra 

201941 se OZMD ne usklajuje več 2-krat letno, ampak samo 1-krat letno, in sicer 1. marca z rastjo cen 

življenjskih potrebščin v preteklem letu po podatkih SURS. 3. člen (prehodne določbe) ZUTPG-C je 

določil, da se OZMD v letu 2020 uskladi z rastjo cen življenjskih potrebščin v obdobju od 1. julija do 31. 

decembra 2019 po podatkih SURS. Rast cen življenjskih potrebščin v obdobju od 1. julija do 31. 

decembra 2019 je bila po podatkih SURS negativna in sicer -0,5%, zato se OZMD s 1. marcem 2020 ni 

uskladil in je znesek OZMD tudi v letu 2020 in 2021 ostal enak kot je bil usklajen v avgustu 2019. 

Ker se to poročilo o socialnem položaju nanaša na leti 2020 in 2021, v nadaljevanju pri pravicah 

navajamo zneske, ki so veljali v letih 2020 in 2021 (in ne zneskov, ki veljajo od marca oz. aprila 2022 

dalje).  

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 

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

da te pravice ne želi. Upravičenci do DSP lahko uveljavljajo tudi druge pravice iz javnih sredstev (če so 

do njih upravičeni), kot so IDSP, subvencija najemnine, subvencija vrtca, ipd.  

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 

 
- uskladitvijo osnovnega zneska minimalnega dohodka (OZMD), ki se je sicer uskladil 1. marca, uporablja pa se 
od prvega dne naslednjega meseca po uskladitvi, tj. 1. aprila – gre za cenzus za DSP in VD in velja za nove vloge, 
in 
- uskladitvijo višine dodeljene DSP in VD, ki se v obdobju prejemanja uskladi ob vsakokratni uskladitvi OZMD, tako 
da se višina dodeljene DSP in VD ustrezno zviša. Na podlagi usklajenega OZMD se je posledično že s 1. marcem 
(in ne s 1. aprilom, kot v prejšnjih letih) uskladila višina dodeljene pravice do DSP in VD, ki je bila priznana na 
podlagi OZMD v višini pred uskladitvijo.   
41 Zakon o spremembah Zakona o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji 
– ZUTPG-C (Uradni list RS, št.59/19). 
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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.  

 

6.1.1 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 6.1 prikazuje gibanje števila prejemnikov in upravičencev do DSP v obdobju od septembra 2012 

do decembra 2021. V Preglednici 6.1 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 2021.   

Krivulji števila prejemnikov in upravičencev do DSP na Sliki 6.1 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), vrh v spomladanskih mesecih leta 2021 ter kasnejši precejšen upad v drugi polovici leta (po 

koncu razglašene epidemije). 
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Slika 6.1: Gibanje števila prejemnikov in upravičencev do DSP, Slovenija september 2012–december 
2021 

 
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 je 

avgusta 2019 dalje do konca leta 2021 znašal 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 (bila) do DSP večinoma upravičena tudi gospodinjstva, 
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v katerih je zaposlena ena oseba (od dveh odraslih). Zviševanje zneska osnovnega minimalnega 

dohodka (in dodatka za delovno aktivnost) torej posledično pomeni, da se širi krog upravičencev. To 

pogosto deluje z zamikom, saj informacije o spremenjenih pogojih dostopa do pravic (višjem cenzusu) 

vseh potencialnih upravičencev ne dosežejo takoj oz. del njih reagira z zamikom.  

V obdobju razglašene epidemije Covid-19 (tako v letu 2020 kot v letu 2021) se pri dodeljevanju DSP (na 

podlagi zakonov o interventnih ukrepih) ni upoštevalo premoženja vlagatelja (in njegovega 

gospodinjstva), razen vrednostnih papirjev in prihrankov. Prav tako je v obdobju razglašene epidemije 

veljalo avtomatično podaljševanje pravic, ki so se v času epidemije upravičencem iztekle (DSP in VD), 

pri čemer upravičenci zaradi spremenjenih razmer niso sporočali sprememb podatkov o višini 

dohodka. V času razglašene epidemije so tako CSD pravice do DSP in VD ob izteku avtomatično 

podaljševali za en mesec, kar se je odrazilo v povišanem številu prejemnikov in upravičencev do DSP v 

letu 2020 in pomladnih mesecih 2021. Prav tako lahko precejšen upad prejemnikov in upravičencev do 

DSP v drugi polovici leta 2021 pojasnimo z dejstvom, da se je ponovno začelo upoštevati (preverjati) 

premoženje vlagateljev in da je bilo konec avtomatičnega mesečnega podaljševanja pravice. V letu 

2021 je bila tudi dinamika zaposlovanja velika, tako da je upadlo število brezposelnih oseb in 

posledično tudi prejemnikov DSP. 

Podatki o gibanju števila prejemnikov in upravičencev do DSP kažejo, kako 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.  

Preglednica 6.1: Mesečno število prejemnikov in upravičencev do DSP (redne – za obdobje in trajne) ter 
višina sredstev, Slovenija, januar 2018–december 202142  

 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 

 
42 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 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 

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 

1. januar 2021 68.477 108.289 79.588 487 24.230.505,99 351,68 307,61 
1. februar 2021 69.756 110.534 81.129 481 24.841.408,73 354,01 307,88 
1. marec 2021 70.300 111.605 81.791 482 25.067.301,35 354,48 307,72 
1. april 2021 70.267 111.672 81.781 449 25.082.752,47 354,97 314,78 
1. maj 2021 69.676 110.889 81.091 447 24.791.440,28 353,80 316,46 
1. junij 2021 68.898 109.542 80.100 449 24.448.163,50 352,80 316,50 
1. julij 2021 59.886 94.975 69.485 455 21.537.756,73 357,28 314,76 
1. avgust 2021 58.558 92.372 67.680 453 21.065.856,16 357,32 315,65 
1. september 2021 57.444 89.563 66.037 451 20.595.630,53 356,09 314,06 
1. oktober 2021 56.564 87.870 64.952 448 20.261.167,29 355,73 313,90 
1. november 2021 56.654 87.868 65.048 445 20.135.129,87 352,96 314,65 
1. december 2021 56.561 88.280 65.089 444 20.100.047,34 352,92 314,45 

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 6.1 

je število upravičencev do trajne DSP nizko. Tudi v letih 2020 in 2021 je trajno DSP prejemalo mesečno 
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le med 440 in 500 oseb. 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 oz. 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, povečalo in sicer na povprečno 

mesečno 62.936 gospodinjstev oz. 99.332 oseb (med njimi 73.146 odraslih in 26.186 otrok). V letu 

2021 je bilo povprečno mesečno število prejemnikov DSP (gospodinjstev) 63.587, povprečno mesečno 

število upravičencev (oseb) pa 100.288.  V letu 2020 sta sicer vidna 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). V letu 2021 je bil vrh dosežen v mesecih marec 

in april (v obeh mesecih okoli 70.300 prejemnikov oz. okoli 111.600 upravičencev), od avgusta 2021 

dalje pa vidimo izrazit upad tako prejemnikov kot upravičencev do DSP. Decembra 2021 je bilo tako le 

še 56.561 prejemnikov DSP oz. 88.280 upravičencev. V primerjavi z marcem in aprilom istega leta, to 

pomeni kar okoli 13.740 gospodinjstev manj oz. okoli 23.300 oseb manj med prejemniki (upravičenci) 

DSP. To je tako posledica ponovnega upoštevanja vseh kriterijev za dodelitev pravice kot tudi dejstva, 

da je bilo v drugi polovici leta 2021 povpraševanje po delovni sili veliko in se je brezposelnost hitro 

zmanjševala, zaposlovali pa so se tudi odrasli upravičenci do DSP. 

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 znotraj gospodinjstva, ki jim je odobren DSP) je v 

vseh opazovanih letih približno 1 : 1,5. To razmerje se odraža tudi v podatkih iz Preglednice 6.3, ki kaže, 

da je 71 do 72 % prejemnikov DSP samskih oseb (enočlanska gospodinjstva).  

Starostna struktura upravičencev do DSP je relativno stabilna (Preglednica 6.2). 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 situacija mladih v letu 2020 spet poslabšala in je njihov delež med upravičenci 

do DSP ponovno nekoliko narasel (kar lahko povežemo z ugotovitvami, da so mladi na trgu dela najbolj 

prizadeti zaradi posledic krize Covid-19). Konec leta 2021 je delež mladih (tako v starostni kategoriji 

15–26 let kot v kategoriji 27–35 let) med upravičenci do DSP spet nižji. 
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Preglednica 6.2: Število in delež upravičencev do redne DSP po starostnih razredih, Slovenija, december 
2017–december 2021 

  
  

1. december 
2017 

1. december 
2018 

1. december 
2019 

1. december 
2020 

1. december 
2021 

Število % Število % Število % Število % Število % 

0-14 16.062 20,44 18.181 20,51 19.012 20,65 21.629 20,42 17.849 20,27 

15-26 12.124 15,43 12.819 14,46 12.724 13,82 15.562 14,69 11.599 13,17 

27-35 12.557 15,98 12.949 14,61 12.408 13,48 14.954 14,12 10.758 12,22 

36-50 18.244 23,21 20.000 22,56 20.561 22,33 24.444 23,08 20.926 23,77 

51-59 10.492 13,35 11.774 13,28 12.177 13,23 12.931 12,21 11.434 12,99 

60-65 5.003 6,37 6.395 7,21 7.227 7,85 7.619 7,19 7.133 8,10 

66-79 2.938 3,74 4.592 5,18 5.636 6,12 6.342 5,99 6.176 7,02 

80 in več 1.175 1,50 1.930 2,18 2.315 2,51 2.448 2,31 2.163 2,46 

Skupaj 78.595 100 88.640 100 92.060 100 105.929 100 88.038 100 

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 letih 2020 in 2021 pa še manj (21,9 % in 20,8 

%). 

Preglednica 6.3: Število in delež prejemnikov DSP glede na tip gospodinjstva, Slovenija december 2018–
december 2021   

 1. december 2018 1. december 2019 1. december 2020 1. december 2021 

Število % Število Število Število % Število % 

Samska oseba 40.365 71,28 41.665 71,16 48.507 71,79 41.155 72,76 

(Zunaj)zakonska 
partnerja brez otrok 

3.506 6,19 3.896 6,65 4.222 6,25 3.584 6,34 

Družine 12.680 22,39 12.923 22,07 14.767 21,86 11.748 20,77 

Drugo 75 0,13 69 0,12 68 0,10 74 0,13 

Skupaj 56.626 100 58.553 100 67.564 100 56.561 100 

Vir: MDDSZ, ISCSD2 

 

Če pogledamo število prejemnikov DSP še po posameznih tipih družin (Preglednica 6.4), 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. Upad števila prejemnikov DSP v drugi 

polovici leta 2021 je viden v vseh tipih gospodinjstev, še najmanj izrazit je pri zakoncih oz. partnerjih 
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brez otrok. Konec leta 2021 je bilo v primerjavi s koncem leta 2019 (torej pred epidemijo Covid-19) 

med prejemniki DSP v absolutnem smislu predvsem manj družin, predvsem dvostarševskih, pa tudi 

enostarševskih.  

 

Preglednica 6.4: Število in delež prejemnikov DSP po tipu družine, Slovenija, december 2018–december 
2021   

 
1. december 2018 1. december 

2019 
1. december  

2020 
1. december  

2021 

Število % Število % Število % Število % 

Samska oseba 40.365 71,28 41.665 71,16 48.507 71,79 41.155 72,76 

Enostarševska družina 5.391 9,52 5.412 9,24 6.043 8,94 5.001 8,84 

Dvostarševska družina 7.289 12,87 7.511 12,83 8.724 12,91 6.747 11,93 

Zakonca /  
partnerja brez otrok 

3.506 6,19 3.896 6,65 4.222 6,25 3.584 6,34 

Drugo 75 0,13 69 0,12 68 0,10 74 0,13 

Skupaj 56.626 100 58.553 100 67.564 100 56.561 100 

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 6.5 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 ostal na visoki ravni oz. se 

konec leta 2020 celo nekoliko povišal (decembra 2020 je bilo dolgotrajno upravičenih do DSP že 59 % 

vseh odraslih upravičencev do DSP), kljub prilivu novih upravičencev do DSP. Do junija 2021 je delež 

dolgotrajnih upravičencev do DSP predstavljal že 68,5 % vseh odraslih upravičencev, konec leta 2021 

pa je delež odraslih dolgotrajnih upravičencev med vsemi odraslimi upravičenci do DSP znašal celo 86 

%. Najbolj verjetna razlaga za tako izredno visok delež odraslih dolgotrajnih upravičencev do DSP konec 

leta 2021 je, da se v situaciji velikega povpraševanja po delovni sili zaposlujejo vsi prejemniki DSP, ki so 

zaposljivi oz. ki so zmožni za zaposlitev, in med osebami, ki prejemajo DSP, ostajajo v veliki večini težko 

zaposljivi in osebe, ki imajo različne kompleksne težave, zaradi katerih zaposlitve ne zmorejo. Sklepamo 

lahko, da so konec leta 2021 med prejemniki in upravičenci DSP ostale osebe z največ težavami oz. 

osebe, ki potrebujejo največ pomoči in podpore.  
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Preglednica 6.5: Število in delež odraslih dolgotrajnih upravičencev DSP, Slovenija, december 2014–
december 2021 

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 

Do  
1.6.2021 

Število 54.891 

% od odraslih upravičencev na dan 1.6. 68,53 

Do 
1.12.2021 

Število 
55.953 

% od odraslih upravičencev na dan 1.12. 85,96 
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6.1.2 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 

prostovoljskih organizacijah.43 Opravljanje prostovoljnega dela pri prostovoljskih organizacijah (na 

podlagi sklenjenega pisnega dogovora posameznika s prostovoljsko 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 do konca leta 

2021 je to znašalo 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 do konca 

leta 2021 je to znašalo 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). 

 

Odraslim upravičencem do DSP, ki imajo sklenjen pisni dogovor o prostovoljnem delu s prostovoljsko 

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), v kateri je bila (med drugim) predvidena 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 več zadostne večine, zato je predlagatelj (MDDSZ oz. Vlada RS) novelo zakona umaknil. MDDSZ 

je kot razloge za ukinitev dodatka za delovno aktivnost navedlo predvsem porušeno razmerje med 

minimalno plačo in denarno socialno pomočjo in ocenilo, da dodatek ne spodbuja k zaposlovanju.  

Konec leta 2019 je nato MDDSZ poslalo CSD navodila o mesečnem preverjanju aktivnosti prejemnikov 

dodatka za delovno aktivnost. Navodilo se je nanašalo na prejemnike DSP, ki dodatek uveljavljajo na 

podlagi opravljanja prostovoljskega dela pri prostovoljskih organizacijah, in sicer so CSD začeli mesečno 

preverjati dokazila o dejansko opravljenem prostovoljskem delu za posamezni mesec (poročilo o 

številu ur in opis opravljenega prostovoljskega dela). Kot je razvidno iz Slike 6.2 je to sicer vplivalo na 

manjši upad števila oseb, ki so prejemale nižji dodatek za delovno aktivnost, vendar je bil upad bolj 

začasen in je število prejemnikov nižjega dodatka za delovno aktivnost od sredine leta 2020 spet 

naraslo (v drugi polovici leta 2021 pa spet upadlo). 

Število odraslih upravičencev do DSP, ki prejemajo oz. so prejemali tudi dodatek za delovno aktivnost 

je prikazano v Preglednici 6.6, 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 

 
43 Gre za vse organizacije, ki so vpisane v vpisnik prostovoljnih organizacij pri AJPESu. 
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prostovoljsko 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 6.2. Prikaz za daljše 

časovno obdobje (od decembra 2012 do decembra 2021) 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. 

Preglednica 6.6: Število upravičencev do DSP, ki prejemajo dodatek za delovno aktivnost, 2012–2021 

 
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 

1. junij 2021 4.288 292 7.555 225 

1. december 2021 3.547 204 4.375 92 

Vir: MDDSZ, ISCSD2 

 

 

Kot je razvidno iz preglednice 6.6 in grafičnega prikaza na sliki 6.2, se je število odraslih upravičencev 

do dodatka za delovno aktivnost k DSP v obdobju od konca leta 2012 do junija 2019 ves čas zviševalo. 

Od sredine leta 2020 do sredine leta 2021 se je število prejemnikov dodatka skokovito povišalo in sicer 

predvsem na račun prejemnikov višjega dodatka, ki jih je bilo sredi leta 2021 že 7.780. Vendar je v drugi 

polovici leta 2021 število prejemnikov višjega dodatka strmoglavilo in se do decembra 2021 skoraj 

prepolovilo. V drugi polovici leta 2021 se je zmanjšalo tudi število prejemnikov nižjega dodatka za 

delovno aktivnost.  

Decembra 2020 je nižji dodatek za delovno aktivnost prejemalo 4.162 upravičencev do DSP, decembra 

2021 pa 3.751. Decembra 2020 je višji dodatek za delovno aktivnost prejemalo 6.792 upravičencev do 

DSP, decembra 2021 je bilo prejemnikov višjega dodatka samo še 4.467. 

Tako rast števila prejemnikov dodatka za delovno aktivnost (še posebej izrazito prejemnikov višjega 

dodatka) od jeseni 2020 do sredine leta 2021 kot izrazit upad števila prejemnikov dodatka za delovno 
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aktivnost od sredine leta 2021 naprej sta povezana s siceršnjim gibanjem prejemnikov DSP v obdobju 

razglašene epidemije in po njem. V času, ko je bila razglašena epidemija (drugi val epidemije), so se 

namreč pravice iz javnih sredstev, med njimi tudi DSP, podaljševale po interventnem zakonu, brez 

ponovne presoje materialnega položaja. Po koncu epidemije se je avtomatsko podaljševanje pravic 

končalo, kar je vplivalo na upad prejemnikov DSP (ki do pravice, zaradi sprememb v dohodku in/ali 

ponovnega upoštevanja premoženja, niso bili več upravičeni). Hkrati se je pospešilo tudi zaposlovanje, 

število brezposelnih (tudi prejemnikov DSP) pa je močno upadlo. 

Slika 6.2: Gibanje števila upravičencev do DSP, ki prejemajo dodatek za delovno aktivnost (prikazano 
ločeno za upravičence do nižjega in upravičence do višjega dodatka), december 2012–december 2021 

 
Vir: MDDSZ, ISCSD2 

 

V preglednici 6.7 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 je od konca leta 2012 vsa 

leta naraščal, vse do sredine leta 2021, po kateri se je spet znižal. Konec leta 2020 je dodatek za delovno 

aktivnost (nižji ali višji) prejemalo dobrih 14,3 % odraslih upravičencev DSP, sredi leta 2021 15,4 %, 

konec leta 2021 pa le še 12,6 % odraslih upravičencev DSP.  
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Preglednica 6.7: Odrasli upravičenci do DSP, glede na dodatek za delovno aktivnost (skupaj nižji in višji), 
Slovenija december 2012–december 2021 

 
Število vseh 

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 
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 

1. junij 2021 80.100 12.360 15,43 
1. december 2021 65.089 8.218 12,63 

 
Vir: MDDSZ, ISCSD2 
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6.2 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 za samsko osebo 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 do 

konca leta 2021 pa je znašala 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, drugače se šteje, da namenska poraba ni izkazana in ni 

upravičen do IDSP 14 mesecev po mesecu prejema IDSP, razen v primeru vložitve nove vloge za IDSP 

zaradi naravne nesreče ali višje sile. Enako velja v primeru, če upravičenec ne predloži pravočasno 

dokazil o namenski porabi sredstev. 

V Preglednici 6.8 so prikazani podatki o številu prejemnikov in upravičencev do IDSP ter višini izplačanih 

sredstev za obdobje od 1. januarja 2018 do 1. decembra 2021. 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 iz slike 6.3, 

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 6.8: Mesečno število prejemnikov in upravičencev do IDSP ter višina izplačanih sredstev, 

januar 2018–december 202144 

 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 

1. januar 2021 7.229 12.708 8.739 2.961.825,69 409,71 

1. februar 2021 7.962 13.967 9.738 3.164.154,38 397,41 

 
44 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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 Število prejemnikov Število 
upravičencev 

Število 
odraslih 

upravičencev 

Višina 
sredstev 

Povprečna 
višina IDSP 

1. marec 2021 6.597 11.401 7.976 2.590.255,69 392,64 

1. april 2021 7.098 12.304 8.572 2.771.303,63 390,43 

1. maj 2021 5.446 9.231 6.483 2.139.746,21 392,90 

1. junij 2021 5.277 8.997 6.309 2.045.198,93 387,57 

1. julij 2021 4.680 8.338 5.639 1.816.790,18 388,20 

1. avgust 2021 3.998 7.298 4.771 1.546.704,75 386,87 

1. september 2021 5.056 8.744 6.094 2.024.201,06 400,36 

1. oktober 2021 6.502 10.892 7.761 2.579.384,43 396,71 

1. november 2021 6.684 11.461 8.085 2.663.362,51 398,47 

1. december 2021 5.532 10.118 6.754 2.079.746,12 375,95 

Vir: MDDSZ, ISCSD2 

 

Razmerje med prejemniki in upravičenci je pri IDSP v vseh opazovanih letih skoraj 1 : 2, kar kaže na to, 

da je med prejemniki IDSP manj samskih gospodinjstev in več družin ter parov kot med prejemniki 

redne DSP. To potrjujejo tudi podatki v Preglednici 6.9. 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). Decembra 2021 je IDSP prejelo 

6.135 gospodinjstev, od tega 3.645 samskih gospodinjstev (59,4 % vseh gospodinjstev, ki so prejela 

IDSP), 593 gospodinjstev partnerjev brez otrok (9,7 %), 835 enostarševskih družin (13,6 %) in 1.061 

dvostarševskih družin (17,3 %). 
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Slika 6.3: Mesečno gibanje števila prejemnikov in upravičencev do IDSP, Slovenija december 2012–

december 2021 

 

 

Preglednica 6.9 : Število prejemnikov IDSP po tipu družine, Slovenija (1.7.2019–1.12.2021)  

  Na dan 
1.7.2019 

Na dan 
1.12.2019 

Na dan 
1.7.2020 

Na dan 
1.12.2020 

Na dan 
1.7.2021 

Na dan 
1.12.2021 

Št. % Št. % Št. % Št. % Št. % Št. % 

Samska oseba 2.099 51,94 3.245 54,39 2.830 54,18 4.023 56,02 2.600 57,80 3.645 59,41 

Zakonca/partnerja 
brez otrok  

505 12,50 705 11,82 570 10,91 705 9,82 453 10,07 593 9,67 

Enostarševska 
družina 

657 16,26 894 14,98 759 14,53 1.000 13,92 689 15,32 835 13,61 

Dvostarševska 
družina 

771 19,08 1.118 18,74 1.059 20,28 1.447 20,15 747 16,61 1.061 17,29 

Drugo 9 0,22 4 0,07 5 0,10 7 0,10 9 0,20 1 0,02 

Skupaj 4.041 100 5.966 100 5.223 100 7.182 100 4.498 100 6.135 100 

Vir: MDDSZ, ISCSD2 
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6.3 Varstveni dodatek (VD)  

Varstveni dodatek (VD) je socialnovarstveni prejemek, namenjen zagotavljanju osebam, ki si same ne 

morejo zagotoviti materialne varnosti, 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).45  

Do VD so upravičene osebe:  

- ki so trajno nezaposljive ali trajno nezmožne za delo46 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. 8. 2019 do konca leta 

2021 je cenzus za VD za samsko osebo znašal 591,20 evrov (maksimalna višina varstvenega dodatka pa 

189,02 evrov)47. Če ima samska oseba tudi lastni dohodek, se je VD določil 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 pri določanju višine VD za družino velja, da če se pri določitvi 

cenzusa upoštevajo otroci, se cenzus poveča za 0,11 osnovnega zneska minimalnega dohodka oziroma 

(od 1. 8. 2018) 43,20 evra (samo enkrat, ne glede na število otrok).  

V preglednici 6.10 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.  

Pravica do VD je bila z uveljavitvijo t.i. nove socialne zakonodaje v letu 2012 prenesena iz pokojninskega 

v socialni sistem ter oblikovana na drug način (kot pravica vezana na ugotavljanje materialnega 

položaja posameznika oz. gospodinjstva). S tem je VD postal drugačen tip pravice kot prej v 

pokojninskem sistemu – če je bil prej bolj individualna pravica (povezana s posameznikovo pokojnino 

 
45 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.  
46 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. 
47 Znesek VD predstavlja razliko med cenzusom za varstveni dodatek in cenzusom za DSP. 
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oz. njeno višino), je zdaj postal povezan z materialnim položajem gospodinjstva. 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 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 veliko 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 načrtovane 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 porastu v drugi polovici leta 2018 je pripomogel tudi dvig cenzusa (hkrati 

z dvigom cenzusa za osnovni minimalni dohodek se je ta dvignil tudi za VD) in posledično nekoliko več 

oseb upravičenih do pravice.   

V letu 2019 se je rast prejemnikov in upravičencev do VD nadaljevala, prav tako v letu 2020. V zadnjih 

mesecih leta 2020 je število upravičencev do VD preseglo 23.000 in se je do sredine leta 2021 že 

približevalo 24.000 osebam, nato pa je v drugi polovici leta 2021 spet rahlo upadlo. Junija 2021 je tako 

VD prejelo 23.897 upravičencev do VD, decembra 2021 pa 23.054 upravičencev.  

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; v letu 2020 je bilo povprečno mesečno 415 upravičencev do trajnega VD, v letu 

2021 pa okoli 500. 
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Preglednica 6.10: Število prejemnikov in upravičencev do VD (rednega in trajnega) ter višina sredstev, 

januar 2018–december 2021 48 

 Število vseh 
prejemnikov 

VD 

Število vseh 
upravičence

v do VD 

Število 
upravičence

v do TVD49 

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 

1. januar 2021 21.663 23.475 511 3.701.312,98 166,58 183,85 

 
48 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. 
49 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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 Število vseh 
prejemnikov 

VD 

Število vseh 
upravičence

v do VD 

Število 
upravičence

v do TVD49 

Višina 
sredstev 

Povprečna 
višina VD 

Povprečna 
višina TVD 

1. februar 2021 21.750 23.559 509 3.697.931,81 165,78 183,75 

1. marec 2021 21.840 23.652 509 3.698.075,10 165,10 183,82 

1. april 2021 21.905 23.709 490 3.680.017,40 164,06 178,65 

1. maj 2021 21.965 23.781 493 3.683.932,76 163,77 178,23 

1. junij 2021 22.066 23.897 495 3.689.689,38 163,27 178,07 

1. julij 2021 21.077 22.836 500 3.553.809,58 164,44 178,1 

1. avgust 2021 21.159 22.909 499 3.565.776,52 164,38 178,03 

1. september 2021 21.271 23.025 498 3.580.423,29 164,22 178,01 

1. oktober 2021 21.291 23.055 496 3.577.880,01 163,96 177,98 

1. november 2021 21.335 23.088 495 3.577.584,47 163,62 177,94 

1. december 2021 21.312 23.054 496 3.569.077,23 163,39 177,61 

Vir: MDDSZ, ISCSD2 

 

Starostna struktura upravičencev do VD se je od leta 2012 (glede na strukturo upravičencev do 

prejšnjega VD v okviru pokojninskega sistema) spremenila, saj je med prejemnike VD vstopilo veliko 

mlajših oseb, nezmožnih za delo. Šele 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 2021 pa 13.788 oseb, starejših od 

65 let.  

Delež starejših od 65 let med osebami, ki prejemajo VD, je bil konec leta 2020 58,7 %, konec leta 2021 

pa 59,69 %. 

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 ne-

uveljavljanja pravice do VD in se je število upravičencev do VD (oseb, ki dejansko prejemajo VD) v 

zadnjih letih povečalo ter se je povečalo tudi med starejšimi od 65 let (iz 5.242 konec leta 2016 na 

13.788 konec leta 2021), zajem starejših z zelo nizkimi dohodki (pokojninami) z VD vendarle ni povsem 

uspešen. Decembra 2020 je bilo namreč v Sloveniji 43.934 oseb, ki so prejemale pokojnino v višini do 

500 evrov (Preglednica 3.7), oseb, ki so prejemale VD, starejših od 65 let pa je bilo 13.672. Seveda ni 

verjetno, da so vse osebe, ki prejemajo pokojnino do 500 evrov, tudi upravičene do VD (različen 

materialni položaj gospodinjstva in družinske okoliščine), vendar je razlika med številom oseb, ki 

prejemajo VD in številom prejemnikov nizkih pokojnin vseeno precejšnja. Verjetno je, da se starejši z 

zelo nizkimi dohodki (pokojninami) 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 
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staršem z nizkimi dohodki (pokojninami) – tak dogovor pa je formalno pogoj za uveljavljanje pravice 

do VD.  

Preglednica 6.11: Število upravičencev do VD po starostnih razredih, december 2017–december 2021 

  1. 12. 2017 1. 12. 2018 1. 12. 2019 1.12.2020 1.12.2021 

Št. % Št. % Št. % Št. % Št. % 

35 let in manj 1.514 8,7 1.672 8,29 725 3,44 726 3,12 659 2,85 

36-50 let 2.619 15,1 2.846 14,11 2.385 11,33 2.574 11,05 2.538 10,99 

51-65 let 4.360 25,1 5.279 26,18 5.852 27,80 6.319 27,13 6.112 26,46 

66-79 let 5.977 34,4 7.124 35,33 8.530 40,53 9.824 42,18 10.168 44,02 

80 let in več 2.927 16,8 3.242 16,08 3.555 16,89 3.848 16,52 3.620 15,67 

Skupaj 17.397 100 20.163 100 21.047 100 23.291 100 23.097 100 

Vir: MDDSZ, ISCSD2 
 

Na Sliki 6.4 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 2021.  

Slika 6.4: Gibanje števila vseh upravičencev do VD, in upravičencev do VD, starejših od 65 let, Slovenija, 

december 2013–december 2021 
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6.4 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 tudi demografsko sliko prebivalstva posamezne regije. 

Preglednica 6.12 prikazuje število upravičencev do DSP in IDSP na 1.000 prebivalcev po statističnih 

regijah (za junij 2019, junij 2020 in junij 2021). 

V Sloveniji je DSP junija 2021 prejemalo slabih 52 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. V vseh statističnih regijah se je število 

prebivalcev, ki prejemajo DSP na 1.000 prebivalcev, v zadnjih dveh letih do sredine leta 2021 zviševalo, 

razen v Koroški regiji, kjer je število upravičencev junija 2021 v primerjavi z letom prej upadlo (iz 42 

oseb na slabih 41 oseb).  

Statistični regiji z daleč najvišjim številom upravičencev do DSP na 1.000 prebivalcev sta pomurska in 

podravska regija. V pomurski regiji je tako na 1.000 prebivalcev DSP junija 2021 prejemalo dobrih 76 

oseb, v podravski regiji pa dobrih 68 oseb. Statistična regija z najmanjšim številom oseb, ki prejemajo 

DSP, na 1.000 prebivalcev, je goriška, z 29,2 osebami, ki so junija 2021 prejele DSP, na 1.000 

prebivalcev, sledita ji gorenjska, kjer je junija 2021 prejelo DSP dobrih 31 oseb na 1.000 prebivalcev in 

koroška z 40,7 osebami, ki so prejemale DSP, na 1.000 prebivalcev.  

Preračunano v deleže prebivalstva (prikaz v Preglednici 6.14), je v Sloveniji sredi leta 2021 DSP 

prejemalo 5,2 % prebivalcev. V pomurski statistični regiji je DSP prejemalo kar 7,6 % prebivalcev, v 

podravski statistični regiji pa 6,9 % 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 2,9 % prebivalcev te regije, 

sledi ji gorenjska statistična regija, v kateri DSP prejema 2,9 % prebivalcev te regije. 

IDSP so sredi leta 2021 prejele 4,3 osebe na 1.000 prebivalcev v Sloveniji. Daleč največ oseb je IDSP 

junija 2021 prejelo v pomurski statistični regiji (10 oseb na 1.000 prebivalcev), najmanj pa v gorenjski 

(2,1 osebe na 1.000 prebivalcev) ter goriški in primorsko notranjski statistični regiji (3 osebe na 1.000 

prebivalcev). Preračunano v deleže od vseh prebivalcev (prikaz v Preglednici 6.14) je v Sloveniji junija 

2021 IDSP prejelo 0,43 % prebivalstva, od statističnih regij pa, kot že zapisano zgoraj, največ v pomurski 

regiji (1 % prebivalstva te regije) ter najmanj na gorenjskem in goriškem (0,2 % oziroma 0,3 % 

prebivalstva regije). 
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Preglednica 6.12: Število upravičencev do DSP (redne in trajne) na 1.000 prebivalcev, po regijah v 

Sloveniji za mesec junij 2019, junij 2020 in junij 2021 

 
število upravičencev do DSP (redne in 

trajne) na 1.000 prebivalcev 

število upravičencev do IDSP na 1.000 

prebivalcev 

1.6.20191) 1.6.20202) 1.6.20213) 1.6.20191) 1.6.20202) 1.6.20213) 

Gorenjska 23,49 28,18 31,30 1,63 3,13 2,13 

Goriška 22,66 24,62 29,23 2,36 3,14 3,13 

Jugovzhodna Slovenija 51,05 55,16 58,41 4,34 4,78 4,58 

Koroška 35,68 42,08 40,72 4,65 4,50 5,35 

Obalno-kraška 41,96 47,25 55,15 5,52 7,44 4,96 

Osrednjeslovenska 35,17 37,49 43,87 2,98 3,93 3,32 

Podravska 60,40 65,75 68,46 4,76 6,51 5,03 

Pomurska 66,65 71,93 76,41 9,36 11,35 10,11 

Posavska 51,37 54,25 55,76 4,74 4,72 3,62 

Primorsko notranjska 37,71 41,10 43,21 3,37 4,43 3,15 

Savinjska 53,44 58,46 59,86 5,29 5,82 4,67 

Zasavska 57,78 61,28 61,84 5,19 5,97 4,25 

SLOVENIJA 43,98 47,96 51,77 4,15 5,22 4,27 

Vir: MDDSZ, ISCSD2 (podatki o upravičencih do DSP), SURS (podatki o številu prebivalcev) 
Opombe:  
1) Podatki o številu prebivalstva na dan 1. julij 2019 
2) Podatki o številu prebivalstva na dan 1. julij 2020 
3) Podatki o številu prebivalstva na dan 1. julij 2021 

 

Preglednica 6.13 prikazuje število upravičencev do VD na 1.000 prebivalcev po regijah za junij 2019, 

junij 2020 in junij 2021. V celotni Sloveniji je bilo junija 2019 na 1.000 prebivalcev 9,5 oseb, ki so 

prejemale VD, junija 2020 10,6 oseb, junija 2021 pa že 11,3 osebe.  

Razlike v številu upravičencev do VD na 1.000 prebivalcev med statističnimi regijami so zelo velike, 

povezane so tudi z demografskimi razmerami v regijah. Daleč največ upravičencev (oseb, ki prejemajo 

VD) na 1.000 prebivalcev je v pomurski statistični regiji, kjer sta VD junija 2021 prejeli 24,2 osebi na 

1.000 prebivalcev. Sledi ji podravska statistična regija, v kateri je junija 2021 na 1.000 prebivalcev VD 

prejemalo 20,5 oseb. Precejšnje število upravičencev na 1.000 prebivalcev ima še zasavska regija, in 

sicer 13,6. Štiri statistične regije imajo na 1.000 prebivalcev nad 12 oseb, ki prejemajo VD, štiri 

statistične regije, pa imajo na 1.000 prebivalcev manj kot 10 oseb, ki prejemajo VD. Med njimi imajo 

najmanj upravičencev do VD na 1.000 prebivalcev (manj kot 7) v osrednjeslovenski, goriški in gorenjski 

regiji.  

Preračunano oz. prikazano v obliki deleža upravičencev do VD v prebivalstvu posamezne regije 

(Preglednica 6.14), je VD v juniju 2021 prejemalo 2,4 % prebivalcev pomurske regije, 2,1 % prebivalcev 

podravske regije in 1,4 % prebivalcev koroške regije. Na drugi strani je v goriški, gorenjski in 

osrednjeslovenski regiji VD prejemalo le okoli 0,6 % prebivalcev. V celotni Sloveniji je junija 2021 VD 

prejemal dober odstotek prebivalstva (1,1 %). 

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 (delovnih mest) v regiji ter višino dohodkov v regiji. 
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Preglednica 6.13: Število upravičencev do VD na 1.000 prebivalcev, po regijah v Sloveniji za mesece 

junij 2019, 2020 in 2021 

 1.6.20191) 1.6.20202) 1.6.20213) 

Gorenjska 4,46 5,33 5,77 

Goriška 4,62 5,71 6,30 

Jugovzhodna Slovenija 7,81 8,84 9,70 

Koroška 10,60 11,62 12,08 

Obalno-kraška 8,75 9,75 10,69 

Osrednjeslovenska 5,01 5,45 6,05 

Podravska 17,48 19,79 20,55 

Pomurska 20,27 22,83 24,25 

Posavska 10,49 11,29 12,24 

Primorsko notranjska 10,15 11,72 12,64 

Savinjska 10,36 11,77 12,19 

Zasavska 11,76 13,33 13,62 

Slovenija 9,47 10,67 11,34 

Vir: MDDSZ, ISCSD2 (podatki o upravičencih do DSP), SURS (podatki o številu prebivalcev) 
Opombe:  
1) Podatki o številu prebivalstva na dan 1. julij 2019 
2) Podatki o številu prebivalstva na dan 1. julij 2020 
3) Podatki o številu prebivalstva na dan 1. julij 2021 

 
 

V Preglednici 6.14 je za junij 2021 prikazano število upravičencev do DSP, IDSP in VD, izraženo kot delež 

prebivalstva, po statističnih regijah. Prikazan je tudi delež prebivalstva, ki je junija 2021 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 2021 vsaj enega (ali več) od 

treh socialnih transferjev (redna in izredna DSP, VD) v celotni Sloveniji prejelo 6,7 % prebivalstva. V 

pomurski regiji je vsaj enega od treh opazovanih transferjev prejelo 11,1 % prebivalstva regije, v 

podravski regiji 9,4 % 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 po 3,9 % prebivalstva v goriški in gorenjski regiji ter 5,3 

% prebivalstva osrednjeslovenske regije. 
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Preglednica 6.14: Število upravičencev do DSP, IDSP in VD, izraženo v deležu prebivalstva, po 

statističnih regijah za junij 2021, sortirano po višini deleža prebivalcev, upravičenega do DSP 

 1.junij 20211) 

DSP IDSP VD skupaj2) 

Pomurska 7,64 1,01 2,43 11,08 

Podravska 6,85 0,50 2,06 9,40 

Zasavska 6,18 0,43 1,36 7,97 

Savinjska 5,99 0,47 1,22 7,67 

Jugovzhodna Slovenija 5,84 0,46 0,97 7,27 

Posavska 5,58 0,36 1,22 7,16 

Obalno-kraška 5,52 0,50 1,07 7,08 

Osrednjeslovenska 4,39 0,33 0,60 5,32 

Primorsko-notranjska 4,32 0,32 1,26 5,90 

Koroška 4,07 0,54 1,21 5,81 

Gorenjska 3,13 0,21 0,58 3,92 

Goriška 2,92 0,31 0,63 3,87 

Slovenija 5,18 0,43 1,13 6,74 

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 2021 
2) Delež oseb, ki prejema vsaj enega od treh opazovanih socialnih transferjev. 
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6.5 Otroški dodatek (OD) 

Otroški dodatek (v nadaljevanju: OD) 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 OD postavljen relativno visoko in tako zajame tudi tiste družine z 

višjimi dohodki, pa velja, da OD v Sloveniji prejema velika večina otrok (dobrih 80 % vseh otrok). Delež 

otrok, upravičencev do OD, je v zadnjih treh letih, ko ne beležimo pomembnejših zakonodajnih 

sprememb na tem področju, konstanten in se giblje okrog 82 %.  

Preglednica 6.15: Povprečno število otrok, prejemnikov OD za obdobje zadnjih treh let 

  
AS št. otrok 

prejemnikov OD % 

2019 319.737 82,2 

2020 324.367 82,9 

2021 325.672 82,7 

Vir: ISCSD, MDDSZ. SI-STAT SURS; lastni preračuni za delež otrok 

Za gibanje števila otrok, prejemnikov OD, imamo dostopne bolj podrobne podatke po mesecih. Glede 

na to, da veljajo zadnja tri leta za relativno stabilna, za analizo niso preveč zanimiva. Tako podrobni 

podatki so povedni predvsem v obdobjih, ki jih zaznamujejo zakonodajne spremembe. Leto 2018 je 

bilo na primer takšno leto (o tem smo pisali že v prejšnjem poročilu Socialnega položaja). Število 

prejemnikov je takrat z vsakim nadaljnjim mesecem naraščalo bolj strmo, kot pa v letu 2019, medtem 

ko v letu 2020 razlik v številu prejemnikov otroškega dodatka med posameznimi meseci v koledarskem 

letu praktično ni bilo. Podobno velja tudi za leto 2021. Situacija v letu 2018 je odražala prilagajanje na 

ukinitev varčevalni ukrepov (ko sta v veljavo ponovno stopila sedmi in osmi dohodkovni razred). 

Preglednica 6.16: Število otrok, prejemnikov OD, in število družin, ki prejemajo OD ter višina sredstev, 

januar 2018–december 2021 50 

 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 

1. december 2018 310.044 182.738 20.221.519,64 110,66 

 
50 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. 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 

1. januar 2021 325.180 191.225 20.616.201,89 107,81 
1. februar 2021 325.830 191.649 20.671.368,86 107,86 
1. marec 2021 326.133 191.798 20.665.343,12 107,75 
1. april 2021 326.731 192.038 20.710.437,75 107,85 
1. maj 2021 326.760 191.988 20.663.826,38 107,63 
1. junij 2021 326.801 191.930 20.612.599,76 107,40 
1. julij 2021 326.341 191.625 20.527.248,90 107,12 

1. avgust 2021 326.258 191.477 20.477.334,36 106,94 

1. september 2021 324.152 190.015 19.919.868,51 104,83 

1. oktober 2021 325.326 190.610 19.974.393,15 104,79 

1. november 2021 323.430 189.553 19.802.033,08 104,47 

1. december 2021 325.125 190.482 19.888.806,65 104,41 

Vir: MDDSZ, ISCSD2 

V kolikor pogledamo podatke za nekoliko daljše časovno obdobje ugotovimo, da število otrok, 

prejemnikov OD narašča (predvsem zaradi postopnega ukinjanja varčevalnih ukrepov), medtem ko se 

povprečna višina OD znižuje. Najbolj očiten upad višine povprečnega zneska OD je bil v letu 2018, saj 

se je ta s 130,82 evrov znižal na 114,35 evrov. V letu 2021 je bil znesek povprečnega OD najnižji doslej 



Socialni položaj v Sloveniji 2020–2021, končno poročilo 

 
 

 

    85 | 
 

in je znašal 106,57 evrov. Podoben trend opažamo tudi pri drugih vrstah pravic otrok in mladostnikov 

(npr. subvencije vrtca, DŠ). 

Preglednica 6.17: Število otrok, prejemnikov OD, in število družin, ki prejemajo OD ter višina sredstev, 

po letih (AS) 

 

Število otrok 
prejemnikov 

OD 

Število družin, 
prejemnic OD 

Višina 
sredstev 

Povprečna 
višina/znesek 

OD 

2016 253.983 147.842 19.071.481 128,99 

2017 257.856 149.293 19.530.247 130,82 

2018 305.491 179.822 20.555.477 114,35 

2019 319.737 188.536 20.837.796 110,53 

2020 324.367 191.037 20.859.245 109,19 

2021 325.672 191.199 20.377.455 106,57 
Vir: MDDSZ, ISCSD2 

 

Glede na tip družine, prejemnic OD, v zadnjem letu večjih sprememb ne beležimo niti pri 

enostarševskih družinah niti pri dvostarševskih družinah. V letu 2021 gre za nadaljevanje umirjanja 

trenda števila prejemnikov OD, ki smo ga lahko opazili že v letu 2020. 

 

Preglednica 6.18: Število družin, prejemnic OD glede na tip družine, julij 2018–julij 2021 

 
1.7.2018 1.7.2019 1.7.2020 1.7.2021 

Število % Število % Število % Število % 

Enostarševska 23.826 13,21 24.827 13,15 25.117 13,13 25.341 13,22 

Dvostarševska 156.346 86,69 163.837 86,76 165.962 86,77 166.085 86,67 

Drugo 185 0,10 181 0,10 194 0,10 198 0,10 

Skupaj 180.357 100 188.845 100 191.273 100 191.624 100 

Vir: MDDSZ, ISCSD2 

 

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 se jih namreč umešča v prvi dohodkovni razred, 

največ dvostarševskih družin (petina) pa v peti dohodkovni razred.  

Še posebej so ti podatki zanimivi v času korone za ugotavljanje vpliva le-te na življenje družin z otroki. 

V letu 2020 se negativni vpliv epidemije koronavirusa na podatkih še ni odražal. Predvidevali smo, da 

bodo posledice prišle do izraza nekoliko kasneje in bodo razvidne v letu 2021. Vendar se to ni uresničilo. 

Podatki tega ne potrjujejo. Struktura prejemnikov OD po dohodkovnih razredih v letu 2021 ostaja 

precej podobna strukturi iz leta 2020. Opazimo celo rahlo izboljšanje dohodkovnega položaja, saj se 

nekoliko krepijo višji dohodkovni razredi (v zadnjih letih na primer še nikoli nismo beležili tako visokih 

deležev dvostarševskih in enostarševskih družin v najvišjem, osmem, dohodkovnem razredu). 
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Preglednica 6.19: Struktura prejemnikov OD po dohodkovnih razredih glede na tip družine, julij 2018–

julij 2021; v % 

Razred 
OD 

1.7.2018 1.7.2019 1.7.2020 1.7.2021 

Dvostarš.  Enostarš. Dvostarš.  Enostarš. Dvostarš.  Enostarš. Dvostarš.  Enostarš. 

1 11,1 25,8 10,1 24,1 7,7 22,5 7,4 22,7 

2 14,7 17,6 13,3 16,8 11,7 12,5 11,0 11,6 

3 10,3 12,9 9,6 12,5 8,0 11,0 7,3 9,8 

4 12,0 12,1 11,6 12,2 10,1 12,6 9,1 11,5 

5 21,6 16,4 21,6 17,1 21,4 19,3 20,1 19,4 

6 15,5 8,6 16,1 9,3 18,4 11,3 18,6 12,0 

7 10,9 5,1 13,0 6,2 16,7 8,3 19,0 9,6 

8 3,8 1,5 4,6 1,8 6,1 2,6 7,6 3,4 

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).  

Slika 6.5: Primerjava strukture prejemnikov OD po dohodkovnih razredih glede na tip družine 

(primerjava med leti 2021 in 2020) 

 

Leto 2020 
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Leto 2021 

 

 

Glede enostarševskih družin omenimo še, da so zaradi svojega ranljivega položaja pozitivno 

diskriminirane in imajo pravico prejemati zvišan OD.51 Od vseh enostarševskih družin, ki prejemajo OD, 

je takih med 6 in 7 odstotki (decembra 2021 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 spodnji preglednici (za obdobje januar 2018–december 

2021). Tudi ti podatki potrjujejo, da leto 2021 ni prineslo večjih sprememb. Število upravičencev do 

zvišanega OD ostaja podobno kot v letu 2020 (v letu 2020 je bilo povprečno število upravičencev 1.724, 

v letu 2021 pa 1.729). 

 
Preglednica 6.20: Število in delež upravičencev, ki imajo zvišan OD, ker živijo v enostarševski družini 
(januar 2018–december 2021) 52  
 

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 

 
51Po ZSDP-1 so enostarševske družine upravičene do 30 % večje vrednosti OD na otroka. 
52 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. 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 

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 

1. januar 2021 1.718 25.335 6,78 

1. februar 2021 1.730 25.380 6,82 

1. marec 2021 1.736 25.425 6,83 

1. april 2021 1.741 25.434 6,85 
1. maj 2021 1.744 25.391 6,87 
1. junij 2021 1.744 25.406 6,86 
1. julij 2021 1.743 25.891 6,73 
1. avgust 2021 1.746 25.274 6,91 
1. september 2021 1.708 25.265 6,76 
1 .oktober 2021 1.708 25.333 6,74 
1. november 2021 1.722 25.361 6,79 
1. december 2021 1.707 25.275 6,75 

Vir: MDDSZ, ISCSD2 
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6.6 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 letu 2019 sprejet Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih (ZVrt-G) je od 1.9.2021 dalje 

določil naslednje spremembe na področju znižanega plačila vrtca: 

1. starši, ki imajo v vrtec hkrati vključena dva otroka, so plačila za mlajšega otroka oproščeni; 

2. starši so oproščeni plačila za vrtec za tretjega in vsakega nadaljnjega otroka iz iste družine, ne 

glede na to, ali je v vrtec vključen hkrati s svojim sorojencem; 

3. sredstva za sofinanciranje plačil staršev, ki imajo v vrtec hkrati vključena dva otroka oziroma 

imajo v vrtec vključenega tretjega in vsakega nadaljnjega otroka, se zagotavljajo iz državnega 

proračuna. 

V Sloveniji je velika večina otrok vključenih v vrtce. V šolskem obdobju 2020/2021, za katero imamo na 

razpolago zadnje razpoložljive podatke, je bilo takih 82,5 % otrok v starosti od enega leta do pet let 

(SURS Si-STAT 2022). 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 na družinskega člana v razponu od 446,63 evrov do 

563,60 evrov.  

Preglednica 6.21: Delež otrok, vključenih v predšolsko izobraževanje, glede na višino subvencije vrtca 

(na dan 1. 12., leta 2016–2021) 

Plačilo staršev v % od 
cene programa vrtca53 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 Indeks 
2021/2016 

Indeks 
2021/2020 

0,01 3,37 3,37 2,45 2,21 2,51 2,43 0,72 0,97 

0,1 16,11 15,8 14,16 13,08 14,10 12,75 0,79 0,90 

0,2 11,03 10,72 11,23 10,81 9,78 8,87 0,80 0,91 

0,3 12,34 12,89 12,68 12,11 11,00 9,98 0,81 0,91 

0,35 21,5 21,72 22,3 22,35 20,94 20,48 0,95 0,98 

0,43 16,03 15,93 16,78 17,25 17,11 18,16 1,13 1,06 

0,53 12,18 12,22 12,65 13,54 14,59 15,86 1,30 1,09 

0,66 4,38 4,32 4,54 4,89 5,52 6,28 1,43 1,14 

0,77 3,06 3,03 3,21 3,75 4,45 5,19 1,70 1,17 

Skupaj 100 100 100 100 100 100 

Vir: MDDSZ, ISCSD2 

 
53 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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Na podlagi podatkov, prikazanih v preglednici 6.21, lahko ugotovimo dvoje: 

- Indeks gibanja deleža otrok, vključenih v predšolsko izobraževanje po posameznih 

dohodkovnih razredih za daljše časovno obdobje 2016–2021 kaže na povišanje dohodkov 

družin z otroki. Gre za pozitiven trend, saj se zmanjšuje delež otrok v prvih petih dohodkovnih 

razredih, in na drugi strani, povečuje delež otrok v višjih dohodkovnih razredih, torej od šestega 

do devetega dohodkovnega razreda. Delež otrok v višjih dohodkovnih razredih se povečuje 

bolj v primerjavi z upadanjem deleža otrok v najnižjih dohodkovnih razredih. 

- Indeks za zadnje opazovano obdobje 2020–2021 prav tako odraža pozitivno sliko. Če je bilo iz 

podatkov za leto 2020 možno razbrati vpliv posledic epidemije koronavirusa (za spodnja dva 

dohodkovna razreda), za leto 2021 tega ne moremo trditi. V letu 2021 se je dohodkovni položaj 

družin z otroki očitno izboljšal (v največji meri je to opazno za drugi, tretji in četrti dohodkovni 

razred ter za deveti dohodkovni razred, medtem ko pri prvem in petem dohodkovnem razredu 

večjih sprememb ni bilo). 

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 6.21 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 2020 in dejansko prikazujejo stanje za 

leto 2019). 

Na podlagi podatkov, prikazanih v spodnji preglednici, ugotovimo sledeče: 

- Dohodkovni položaj vseh tipov družin z otroki se, gledano v daljši časovni perspektivi, 

izboljšuje; 

- Znižanju dohodkov v letu 2020 zaradi vpliva epidemije koronavirusa pri najbolj ranljivih 

skupinah (pri tistih z najnižjimi dohodki: prvi dohodkovni razredi pri vseh tipih družin, še 

posebej pri enostarševskih in velikih družinah) v letu 2021 sledi izboljšanje situacije družin z 

otroki – z dvema izjemama: a) delež otrok, umeščenih v prvi dohodkovni razred iz 

dvostarševskih družin z dvema otrokoma v letu 2021 ostaja enak in b) delež otrok, umeščenih 

v prvi dohodkovni razred iz enostarševskih družin se je precej povišal.  

- Z najvišjimi dohodki razpolagajo dvostarševske družine z enim otrokom (za omenjeni tip 

družine je značilen najnižji delež otrok, ki se umeščajo v prve dohodkovne razrede in najvišji 

deleži otrok, ki se umeščajo v višje dohodkovne razrede). Na drugi strani pa z najnižji dohodki 

razpolagajo enostarševske družine.  
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Preglednica 6.22: Umeščenost otrok, vključenih v predšolsko izobraževanje, v dohodkovni razred glede 

na tip družine (v %), december 2014–december 2021 

 
1.12. 
2014 

1.12. 
2015 

1.12. 
2016 

1.12. 
2017 

1.12. 
2018 

1.12. 
2019 

1.12. 
2020 

1.12. 
2021 

ind. 
2021/ 
2014 

ind. 
2021/ 
2020 

 DVOSTARŠEVSKA, EN OTROK 

1 3,74 2,83 2,71 2,39 1,75 1,58 1,66 1,55 0,41 0,93 

2 11,38 11,87 11,16 9,79 8,25 7,66 7,66 6,77 0,59 0,88 

3 7,19 7,09 6,62 6,38 6,87 6,46 6,63 5,86 0,82 0,88 

4 7,14 7,53 7,66 7,55 6,91 6,20 5,90 5,14 0,72 0,87 

5 17,2 19,96 20,42 21,02 20,58 18,63 16,08 13,75 0,80 0,86 

6 17,66 18,46 19,68 20,17 21,18 21,66 19,98 20,03 1,13 1,00 

7 19,19 17,92 18,46 19,07 20,06 21,81 23,26 24,58 1,28 1,06 

8 8,66 8,04 7,66 7,82 8,15 8,92 10,24 11,81 1,36 1,15 

9 7,84 6,3 5,62 5,81 6,25 7,08 8,59 10,50 1,34 1,22 

DVOSTARŠEVSKA, 2 OTROKA 

1 2,34 2,32 2,49 2,65 1,89 1,76 1,82 1,80 0,77 0,99 

2 10,84 13,4 13,64 13,51 11,73 10,51 11,55 10,40 0,96 0,90 

3 8,31 10,7 10,94 10,59 10,69 9,93 8,91 7,76 0,93 0,87 

4 11,42 13,46 13,69 14,31 14,05 13,17 11,70 10,14 0,89 0,87 

5 22,71 23,12 23,81 23,95 24,78 25,46 24,14 23,77 1,05 0,98 

6 18,38 16,38 16,94 16,66 17,76 18,42 18,71 20,33 1,11 1,09 

7 15,42 12,46 11,84 11,81 12,23 13,13 14,44 15,91 1,03 1,10 

8 5,65 4,66 3,97 3,96 4,10 4,36 4,89 5,60 0,99 1,15 

9 4,92 3,5 2,67 2,57 2,77 3,25 3,83 4,28 0,87 1,12 

DVOSTARŠEVSKA, 3 ALI VEČ OTROK 

1 3,86 5,33 5,41 5,6 4,12 3,40 3,81 3,15 0,82 0,83 

2 18,81 22,72 24,19 25,07 24,43 23,84 24,13 22,07 1,17 0,91 

3 11,76 15,36 3,53 15,74 16,55 15,85 14,57 14,02 1,19 0,96 

4 15,03 14,02 14,51 15,76 15,84 15,96 14,87 14,52 0,97 0,98 

5 20,83 19,55 18,53 18,38 19,31 20,27 20,27 21,46 1,03 1,06 

6 13,44 11,78 11,09 10,63 10,50 10,68 11,66 12,72 0,95 1,09 

7 10,45 7,24 6,86 6,24 6,20 6,26 6,60 7,55 0,72 1,14 

8 3,35 2,36 2,01 1,47 1,90 2,15 2,28 2,43 0,73 1,07 

9 2,46 1,64 1,26 1,13 1,15 1,58 1,80 2,08 0,85 1,16 

ENOSTARŠEVSKA 

1 9,47 8,81 7,61 7,12 5,26 5,09 5,90 7,03 0,74 1,19 

2 33,38 33,27 33,68 33,18 29,27 25,31 32,39 28,98 0,87 0,89 

3 10,36 13,34 15,18 15,35 18,21 20,95 15,90 15,04 1,45 0,95 

4 13,2 13,69 13,71 14,66 15,16 15,66 14,31 14,59 1,11 1,02 

5 15,44 14,75 14,84 15,33 16,71 16,97 15,67 16,77 1,09 1,07 

6 8,36 7,6 7,68 7,61 8,62 8,71 8,40 9,04 1,08 1,08 

7 6,63 5,61 4,93 4,66 4,81 5,11 4,87 5,92 0,89 1,22 

8 1,76 1,75 1,3 1,17 1,32 1,29 1,53 1,62 0,92 1,06 

9 1,4 1,19 1,08 0,92 0,65 0,90 1,02 1,02 0,73 1 

Vir: MDDSZ, ISCSD2 
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6.7 Državne štipendije  

Dodelitev državne štipendije je pomemben ukrep države, ki se navezuje na dohodkovni položaj 

šolajočih se mladih, v smislu izboljšanja le-tega. Na podlagi podatkov, ki jih na svoji spletni strani redno 

objavlja pristojno ministrstvo MDDSZ, lahko ugotovimo dvoje. Prvič, državna štipendija je v povprečju 

bolj pomembna za dijake (po zadnjih podatkih državno štipendijo prejema že skoraj polovica vseh 

dijakov, medtem ko je takih dobra petina študentov). V zadnjem opazovanem obdobju se je v 

primerjavi z letom poprej povečalo število prejemnikov državnih štipendij ravno zaradi povečanja 

deleža dijakov, upravičenih do omenjenega dohodka. Glede na to, da v preteklem letu ni prišlo do 

zakonodajnih sprememb, ki bi spreminjale pogoje dodeljevanja državnih štipendij (tudi cenzus ostaja 

isti – povprečni mesečni dohodek na družino ne sme presegati 680,56 evrov), razloge za povečanje 

števila upravičencev lahko razložimo predvsem na podlagi povečanja števila vpisanih dijakov v 

izobraževalne programe v primerjavi s preteklim letom (SURS 2021a). 

Preglednica 6.23: 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 

2020 53.438 35.145 47,6 18.293 22,1 112 71.753.296,47 

Vir: MDDSZ (2022a), lastni preračuni za delež dijakov in študentov, prejemnikov državne štipendije (SURS 2021a 
in SURS 2021b). 

Drugič, na eni strani narašča število prejemnikov državne štipendije, medtem ko na drugi strani 

povprečna višina štipendije upada že vse od leta 2014. V zadnjem šolskem letu tako beležimo največje 

število upravičencev do državne štipendije v zadnjih desetih letih, ki pa prejemajo najnižji znesek 

štipendije. Najvišjo državno štipendijo so upravičenci prejemali v letih 2012 in 2013 v višini 196 evrov 

oziroma 194 evrov, v letu 2020 pa le še v višini 112 evrov. Glede na to, da se število upravičencev pri 

dijakih v prvi vrsti ne povečuje zaradi povišanj stopenj tveganja revščine v tej starostni skupini (po 

podatkih Eurostata (2022) ta upada vse od leta 2016), temveč zaradi zakonodajnih sprememb (ki smo 

jih popisali v prejšnjih poročilih Socialnega položaja) opazimo, da se socialna politika na področju 

državnih štipendij odmika od razumevanja upravičenosti, ki daje prednost le najrevnejšim, kar je bilo 

značilno v času varčevalnih ukrepov. 
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Slika 6.6: Gibanje števila prejemnikov državne štipendije v primerjavi z gibanjem povprečne višine 

državne štipendije po letih 
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7 Vpliv epidemije Covid-19, ukrepov za njeno zamejitev in ukrepov za omilitev njenih 

negativnih posledic na položaj ranljivih skupin in kategorij prebivalstva (fokusno 

poglavje) 

 

V tem (fokusnem) poglavju se osredotočamo na socialni položaj in problematike ranljivih skupin in 

kategorij prebivalstva v zadnjih dveh letih, zaznamovanih z epidemijo Covid-19 in ukrepi, ki jih je v 

različnih obdobjih sprejemala Vlada RS – tako omejitveni ukrepi, s katerimi je poskušala zamejiti 

širjenje epidemije, kot ukrepi za omilitev negativnih posledic epidemije in za pomoč različnim skupinam 

prebivalstva, ki so jih omejitve posebej prizadele in/ali jim prinesle izpad dohodkov.  

V poglavju najprej povzamemo dogajanje zadnjih dveh let z vidika ranljivih skupin (vpliv epidemije na 

trg dela, ukrepi za omilitev negativnih posledic epidemije, dostop do storitev, socialne problematike, 

ki so bile v zadnjih dveh letih potencirane), nato pa analitično prikažemo informacije in podatke, ki smo 

jih pridobili od nevladnih in humanitarnih organizacij, glede položaja ranljivih skupin in vpliva epidemije 

in različnih ukrepov na njihov položaj ter potrebe teh skupin. 

 

7.1 Zagotavljanje dohodka, dostop do storitev in socialne problematike v zadnjih dveh letih 

Z vidika negotovosti gospodarskih razmer, upada gospodarske dejavnosti, porasta brezposelnosti in 

upada dohodkov prebivalstva je bilo v zadnjih dveh letih najbolj kritično obdobje prvega vala epidemije 

Covid-19 in spremljevalnih ukrepov (pomlad 2020). V kasnejših valovih epidemije je bil njen vpliv na 

gospodarsko aktivnost manjši oz. je bil, zaradi omejitvenih ukrepov v drugem valu epidemije, velik 

predvsem na področju storitev – gostinskih, rekreacijskih, športnih in kulturnih storitev, osebnih 

storitev in hotelskih nastanitev (začasna, a več mesecev trajajoča prepoved delovanja) ter je tudi 

najbolj prizadel zaposlene v teh dejavnostih. Brezposelnost se je najbolj povečala v prvem valu 

epidemije (pomlad 2020), vendar se je zaposlovanje že poleti spet pospešilo, v naslednjih valovih 

epidemije je občasno še prišlo do nihanja brezposelnosti tudi navzgor, vendar dalj časa trajajočih večjih 

prilivov v brezposelnost ni bilo. 

ZRSZ je ocenil, da je kriza, ki jo je povzročila epidemija, najbolj vplivala na nekatere skupine 

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

(ZRSZ 2020b: 9). Glede na to, da je bilo pred prvim valom epidemije nekaj let trajajoče obdobje velikega 

povpraševanja po delovni sili in so se (ob podpori in programih ZRSZ) uspele zaposlovati tudi osebe iz 

bolj ranljivih in težje zaposljivih skupin (starejši, dolgotrajno brezposelni), je zelo verjetno, da je veliko 

od teh oseb v času prvega in drugega vala epidemije delo ponovno izgubilo, še zlasti, če so bile 

zaposlene v gostinstvu, trgovinah in podobnih storitvah.  

V letu 2021 se je z visokim povpraševanjem po delovni sili in zmanjševanjem brezposelnosti spet 

poslabšala struktura brezposelnosti. Konec leta 2021 je bilo tako med registrirano brezposelnimi slaba 

tretjina nižje izobraženih oseb, nekaj manj od 40 % starejših od 50 let in 56 % dolgotrajno brezposelnih 

oseb (ZRSZ 2022a). Številni brezposelni iz teh kategorij so težko zaposljivi tudi zaradi drugih težav, tako 

zdravstvenih kot socialnih (ali oboje). 

Vlada RS je za omilitev in odpravo posledic epidemije v letih 2020 in 2021 sprejela številne ukrepe, ki 

so bili združeni v deset paketov interventnih ukrepov. Nekateri ukrepi so bili vezani na obdobje uradno 
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razglašene epidemije (razglašena dvakrat, prvič v trajanju dva meseca in pol, drugič v nepretrganem 

trajanju osem mesecev), nekateri pa so trajali dlje časa.54 Z vidika podpore podjetjem (še posebej v 

panogah, ki so bile zaradi ukrepov bolj prizadete) in zaposlenim ter urejanju trga dela so bili zlasti 

pomembni ukrepi, kot so: delno nadomestilo plače zaposlenim na čakanju na delo (zaradi zmanjšanja 

dejavnosti v času epidemije), delno subvencioniranje skrajšanega delovnega časa (zaradi zmanjšanja 

dejavnosti v času epidemije), pomoč bolj prizadetim dejavnostim v obliki financiranja regresa 

zaposlenih in delnega povračila nekaterih stroškov, podpora dohodku za samozaposlene v storitvah, ki 

zaradi epidemije niso mogli opravljati svoje dejavnosti ali je bilo to opravljanje zelo omejeno, podpora 

zaposlenim (ureditev bolniških odsotnosti, ukrep povračila nadomestila 80 % plače delavcem, ki so 

ostali doma zaradi karantene ali višje sile), obsežni dodatki k plačam zaradi dela v kovidnih razmerah v 

javnem sektorju, dodatna pomoč turističnemu (in storitvenemu) sektorju z uvedbo turističnih bonov 

za vse prebivalce Slovenije v letu 2020 in bonov v letu 2021. 

UMAR v več poročilih ocenjuje, da je sprejetje interventne zakonodaje s ključnimi ukrepi za ohranjanje 

delovnih mest pomembno vplivalo na to, da je bil padec zaposlenosti in porast brezposelnosti v 

primerjavi s padcem BDP v letu 2020 (predvsem v prvem valu epidemije) precej manjši (npr. UMAR 

2021b: 28). Vendar je treba ob tem zapisati, da so bili ukrepi za ohranjanje delovnih mest in pomoč 

samozaposlenim fokusirani samo na formalno zaposlene in samozaposlene, katerim se je skozi ukrepe 

tudi ohranjalo oz. nadomeščalo izpadle dohodke. Ukrepi vlade pa niso dosegli prekarnih delavcev, ki 

so od vseh skupin delovno aktivnih najbolj občutili protikoronske omejitvene ukrepe (upad priložnosti 

za delo, upad študentskega dela, previdnost delodajalcev pri zaposlovanju). Položaj na trgu dela se je 

namreč še posebej poslabšal osebam, ki so pred obdobjem epidemije opravljale različna prekarna dela 

(študentska dela, dela po različnih pogodbah, kratkotrajna dela, dela za določen čas), še posebej v 

storitvah. Sklepamo lahko, da se je materialna situacija zlasti poslabšala osebam, ki so opravljale delo 

preko drugih pogodb in ne pogodbe o zaposlitvi, torej osebam, ki so bile zaradi opravljanja prekarnih 

del že pred tem v bolj socialno negotovih situacijah.55 Teh oseb ukrepi nadomeščanja dohodka, 

urejanja odsotnosti (bolniških odsotnosti, odsotnosti zaradi karantene ali višje sile, razna nadomestila) 

ipd. niso zajeli (razen enkratnih solidarnostnih izplačil, v kolikor so bile osebe del kategorij, ki so jim bili 

le ti izplačani, npr. študentje, brezposelni, prejemniki DSP, upokojenci z nizkimi pokojninami, starši 

otrok ipd.). 

Del ukrepov iz različnih interventnih paketov so bili tudi enkratni solidarnostni prejemki ranljivim 

skupinam, katerih namen je bil ublažiti socialne posledice krize in pomagati skupinam prebivalstva, ki 

imajo nizke dohodke in/ali so jih omejitveni ukrepi posebej prizadeli. Enkratna izplačila solidarnostnih 

dodatkov so bila izplačana naslednjim ranljivim skupinam in kategorijam prebivalstva: 

- prejemnikom DSP in VD (april 2020, višina 150 evrov), 

 
54 Več o interventnih ukrepih v razdelkih 3.1, 3.3 in uvodnem delu poglavja 6. 
55 Upad nekaterih oblik dela na trgu dela v letu 2020 je viden tudi iz statističnih podatkov. Med delovno aktivnimi 
se je v letu 2020 v primerjavi s predhodnim letom znižalo število samozaposlenih (za 11.000 oseb oz. 9 % manj 
glede na predhodno leto) in oseb, ki so delale preko študentskega servisa (za 8.000 oseb oz. za kar 28 % manj 
glede na leto 2019) (SURS 2021c). Že v letu 2021 se je število samozaposlenih in tudi število oseb, ki so delale 
preko študentskega servisa, spet zvišalo približno na raven leta 2019. 
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- upokojencem z nizkimi pokojninami (izplačila solidarnostnega dodatka trikrat: april 2020, v 

treh višinah, odvisno od višine pokojnine; januarja 2021 za upokojence s pokojninami do 714 

evrov, v treh različnih višinah, odvisno od višine pokojnine; ponovno januarja 2022),  

- prejemnikom nadomestil iz invalidskega zavarovanja, ki so bili brezposelni ali na čakanju na 

delo (april 2020, v višini 150 evrov);   

- prejemnikom poklicnih pokojnin do višine 700 evrov (april 2020), 

- članom kmetij, starejšim od 65 let, ki ne prejemajo pokojnine (april 2020, v višini 150 evrov); 

- brezposelnim (april 2021, v višini 150 evrov); 

- kmetom z nizkimi dohodki (januar 2022); 

- študentom (april 2020, v višini 150 evrov; ponovno januar 2021, v višini 150 evrov), 

- zaposlenim, ki so med epidemijo delali in njihova plača ni presegla dvakratnika minimalne 

plače (izplačilo kriznega dodatka); 

- staršem novorojencev (2021, enkraten solidarnostni dodatek v višini 500 evrov); 

- vsem otrokom oz. staršem za otroke (2021, v višini 50 evrov); 

- prejemnikom veteranskega dodatka, invalidskega ali družinskega dodatka, upravičencem do 

nadomestila po Zakonu o socialnem vključevanju invalidov, ter upravičencem do DSP ali VD, ki 

imajo odločbo o nezaposljivosti zaradi invalidnosti (marec 2022).  

Iz navedenih skupin oz. kategorij, ki so vsaj enkrat (nekatere pa večkrat) prejele solidarnostni dodatek, 

se zdi, da je bil glavni kriterij določitve dejstvo, da gre za skupine, ki imajo nizke dohodke oz. njihov 

siceršnji dohodek v veliki meri predstavljajo različni prejemki iz sistema socialne zaščite. 

Poleg izplačil enkratnih solidarnostnih dodatkov z namenom izboljšanja socialnega položaja ranljivih 

skupin z najnižjimi dohodki, so bili v obdobju razglašene 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. Ti ukrepi so: 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, ki so se iztekle v času epidemije, po zakonu (brez izdaje odločb s 

strani CSD); nekateri ukrepi za lažje uveljavljanje pravic iz javni sredstev; dodelitev izredne DSP za 

namen višje sile (tudi Covid-19). Prav tako se izplačani enkratni solidarnostni dodatki niso upoštevali 

pri izračunu dohodkov za upravičenost do pravic iz javnih sredstev.  

Dostop do pravic iz javnih sredstev, odvisnih od materialnega položaja oseb oz. gospodinjstev, je bil 

tako v letu 2020 in prvi polovici leta 2021 omogočen po nekoliko poenostavljenih postopkih in širšemu 

krogu ljudi v stiski. To se odraža tudi pri podatkih o številu prejemnikov in upravičencev do pravic (npr. 

DSP, VD) v letu 2020 in prvi polovici leta 2021, ki je višje kot v predhodnem letu – višje je seveda tako 

zato, ker je v letu 2020 in prvi polovici leta 2021 več ljudi potrebovalo pomoč, kot tudi zato, ker je bil 

dostop do denarne pomoči oz. prejemkov poenostavljen in olajšan.  

Z nekoliko časovne distance se zdi, da je za pomoč ranljivim skupinam v obdobju negotovosti in 

spremenjenih družbenih razmer zaradi epidemije in z njo povezanih ukrepov nekoliko bolj univerzalen 

dostop do denarnih socialnih pomoči celo bolj pomemben kot enkratni solidarnostni dodatki. Le ti so 

namreč vedno dodeljeni po določenih formalnih kriterijih, ki jim osebe iz ranljivih skupin morda ne 
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zadostijo ali te osebe in njihove specifične problematike z vidika formalnih kriterijev niso vidne, so 

spregledane. V obdobjih krize in naglo spremenjenih družbenih okoliščin je zato prožen, odziven sistem 

socialnih pomoči zelo pomemben. 

Po drugi strani je treba omeniti tudi dejstvo, da so bili s spremembami (omilitvami) pogojev dostopa 

do DSP in avtomatskim podaljševanjem DSP prejemnikom DSP in drugih transferjev sicer zagotovljeni 

dohodki prejemnikom, vendar se je hkrati tudi izgubil stik uporabnikov s centri za socialno delo. MDDSZ 

je namreč z vsemi temi prilagoditvami tudi »varovalo« CSD preobremenjenosti in omogočalo, da so se 

storitve CSD, ki temeljijo na osebnem stiku z uporabniki, izvajale v zelo omejenem obsegu (naročanje 

uporabnikov, izvajanje storitev na daljavo) in predvsem za nujne, akutne problematike. Socialne 

problematike, ki so se v obdobju epidemije kopičile v populaciji in še posebej v ranljivih skupinah 

(negotovosti, stiske, naraščajoče težave v duševnem zdravju, nezaupanje, porast nasilja, tudi 

družinskega), so tako ostajale večinoma prikrite.  

Zdi se, da je ključen problem, ki ga v zadnjih dveh letih nismo znali ustrezno nasloviti, ravno dostop do 

storitev, tako zdravstvenih, socialnih kot drugih javnih storitev, ki je bil zaradi ukrepov zamejevanja 

epidemije bistveno omejen. Še huje: ta slabši dostop do storitev se na nekaterih področjih, predvsem 

osnovnem zdravstvu, še nadaljuje. Gre za situacijo, ki sicer ni značilna le za Slovenijo, ampak za večino 

držav EU in je posledica ukrepov za zamejitev širjenja epidemije. Po zadnjih podatkih Eurofound (2022) 

o nezadovoljenih zdravstvenih potrebah še vedno poroča eden od petih respondentov v raziskavi.56  

Z vidika ranljivih skupin je dostop do storitev in osebni stik z izvajalci storitev izredno pomemben, saj 

imajo pogosto že sicer slabše ali nepopolne informacije o možnostih, ki so na voljo za uporabnike ali se 

iz različnih razlogov ne želijo/zmorejo vključiti v storitve. Za nekatere ranljive skupine izvajanje storitev 

na daljavo ni in najbrž nikoli ne bo ustrezen pristop, bodisi ker nimajo dostopa do ustrezne opreme ali 

nimajo znanja ali informacij ali se preprosto ne želijo oz. zmorejo vključitve v take storitve. Najbolj 

ranljive skupine so z vidika storitev še posebej občutljive (in že sicer slabše vključene), na primer 

starejši, osebe s težavami v duševnem zdravju, brezdomci, in za njih je zagotavljanje dostopa do 

storitev še posebej pomembno. 

Kot je razvidno tudi iz ocen nevladnih in humanitarnih organizacij, ki jih analitično povzemamo v 

razdelku 7.2, se zdi, da je bila v obdobjih epidemije zelo velika pozornost vlade in odgovornih 

ministrstev posvečena predvsem preprečevanju širjenja virusa v zdravstvenih, socialnih, 

socialnovarstvenih in javnih zavodih (zaščitna oprema, različne omejitve in pogoji dostopa za 

uporabnike, storitve na daljavo, predhodno naročanje na storitve ipd.), manj pa potrebam uporabnikov 

in zagotavljanju njihovega dostopa do storitev. Poudarek na preprečevanju okužb je sicer razumljiv, saj 

so uporabniki pogosto osebe iz zdravstveno bolj ranljivih kategorij (starejši, oboleli, šibkega zdravja), 

vendar so bila obdobja omejitev zaradi preprečevanja okužb oz. širjenja epidemije zelo dolga in 

praktično predstavljajo večino časa zadnjih dveh let, v katerih je bilo fizično izvajanje zdravstvenih, 

socialnih in javnih storitev zelo omejeno. Potrebe uporabnikov so v tem obdobju ostale potlačene in 

spregledane. V prihodnje je zato v podobnih situacijah nujno več pozornosti zagotavljati fizičnemu, 

osebnemu dostopu do javnih storitev. 

 
56 Gre za longitudinalno raziskavo Eurofound-a, posvečeno spremljanju sprememb v družbi v obdobju epidemije 
Covid-19 in spremljevalnih ukrepov ter njihovih posledic. Naslov raziskave je Living, working and COVID-19 e-
survey, prvič je bila izvedena aprila 2020, od takrat pa je bilo skupno pet ponovitev. Zadnji podatki se nanašajo 
na zajem aprila 2022. 
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Opozoriti velja tudi na dejstvo, da so bile ranljive skupine, ki imajo že sicer visoka tveganja za socialno 

izključenost, v obdobju epidemije zaradi ukrepov omejevanja okužb še bolj potisnjene na obrobje in z 

vidika družbe še manj vidne. Zaprtost družbe, zaprtost javnih prostorov in navodila naj ljudje ostajajo 

doma so v veliko stisko spravljali ljudi, ki živijo v slabih, neustreznih in negotovih stanovanjskih 

razmerah. Na stiske socialno ranljivih družin s šoloobveznimi otroci, ki so se zaradi zaprtja šol dolge 

mesece šolali od doma, so opozarjale vse nevladne organizacije.  

Na splošno lahko tudi rečemo, da se je po prvem valu epidemije, ko se je še kazala visoka stopnja 

solidarnosti (z ranljivimi skupinami) v družbi, s trajanjem epidemije tudi družbena povezanost in 

solidarnost začela krhati. Zaupanje ljudi v ključne družbene institucije je v zadnjih dveh letih zelo 

upadlo, kar velja tako za Slovenijo (v kateri je zaupanje v institucije primerjalno gledano že tako 

relativno nizko) kot za vse države EU, in to, kot kaže raziskava Evropske fundacije za izboljšanje 

življenjskih in delovnih razmer, ne le med osebami, ki so v slabšem socialnem oz. materialnem položaju, 

ampak tudi med osebami z višjimi dohodki (Eurofound 2022).  

Najbolj izrazito se je povečanje negotovosti v družbi izrazilo v povečanih težavah z duševnim zdravjem, 

kar kažejo tako slovenske raziskave (NIJZ, raziskava PANDA) kot evropske (Eurofound 2022). Učinki 

omejitev na mentalno zdravje so bili najmočnejši med mladimi, vendar zadnji podatki kažejo, da se 

stanje med mladimi izboljšuje, medtem ko sicer v populaciji težave z duševnim zdravjem (po povečanju 

v zadnjih dveh letih) niso bistveno upadle (ibid.).  

Nekatere socialne problematike v družbi, ki jih je obdobje epidemije in ukrepov za njeno zamejitev 

močno potenciralo (težave v duševnem zdravju, nasilje, nezaupanje), se z ukinjanjem omejevalnih 

ukrepov oz. njihovim spreminjanjem v manj striktne ne izboljšujejo same po sebi, ampak so dolgotrajne 

in jih bo treba ustrezno nasloviti s storitvami in pomočmi. 

Glede naslavljanja ranljivih skupin v obdobju epidemije in spremljevalnih ukrepov lahko povzamemo 

naslednje: 

- ranljive skupine so bile v politikah in ukrepih vezanih na epidemijo, preprečevanje njenega 

širjenja in preprečevanje njenih socialnih posledic pogosto naslovljene precej 'tehnično' (v 

smislu zagotavljanja dohodka in varovanja pred okužbami), njihove druge potrebe (osebni stiki, 

naslavljanje negotovosti in strahu, naslavljanje stisk na domu, izolacije, ipd.) in potrebe po 

storitvah pa so bile (v imenu varovanja zdravja) precej spregledane oz. odložene. To še posebej 

velja za nekatere najbolj ranljive skupine, npr. starejši, na drugi strani pa brezdomci, osebe, ki 

se soočajo s situacijami nasilja, osebe s težavami v duševnem zdravju, ipd.   

- Materialna pomoč (enkratni solidarnostni dodatki) je bila dobrodošla, še bolj kot enkratni 

solidarnostni dodatki pa je bilo pomembno, da je postal sistem uveljavljanja DSP (in VD) 

nekoliko bolj univerzalen in fleksibilen, saj je to omogočilo osebam z zelo nizkimi ali brez 

dohodkov, da so imele v času epidemije zagotovljeno osnovno socialno varnost. 

- Dostop do storitev je ključnega pomena za ranljive skupine (vsaj tako pomemben kot 

zagotavljanje dohodka). Pomembne so tako zdravstvene kot socialne in druge javne storitve. 

V preteklih dveh letih se je dostop poslabšal, še posebej za ranljive skupine, ki pogosto nimajo 

dostopa do interneta oz. ga ne znajo uporabljati ter zato ne morejo uporabljati storitev na 

daljavo. V prihodnje je treba potrebam ranljivih skupin in dostopu do storitev posvetiti več 

pozornosti, prav tako vplivu slabega dostopa do zdravstvenih storitev na zdravje ranljivih 

skupin. 

- V populaciji, še posebej pa v ranljivih skupinah so se povečale nekatere problematike, najbolj 

izrazito pa težave v duševnem zdravju, ki jih je/bo potrebno v prihodnje ustrezno nasloviti. 
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7.2 Izkušnje in ocene nevladnih in humanitarnih organizacij glede vpliva epidemije Covid-19 in 

različnih vladnih ukrepov na ranljive skupine in kategorije prebivalstva 

V nadaljevanju predstavljamo analitično povzete ocene, mnenja in izkušnje nekaterih humanitarnih in 

nevladnih organizacij57 o različnih vidikih položaja ranljivih posameznikov in skupin prebivalstva, s 

katerimi so prihajali v neposreden stik oz. jim nudili različne oblike pomoči v letih 2020 in 2021, ter 

posledicah epidemije Covid-19. Z vprašalnikom smo se obrnili na šest humanitarnih in nevladnih 

organizacij (Zveza prijateljev mladine Slovenije, Slovenska Filantropija, Slovenska Karitas, Rdeči križ 

Slovenije – Zveza združenj, Zveza društev upokojencev Slovenije (ZDUS) in Društvo za pomoč in 

samopomoč brezdomcev Kralji ulice), ki so nam posredovale svoje odgovore.58 Gre za šest NVO, ki 

delujejo na območju celotne države in nudijo različne oblike pomoči ranljivim skupinam – nekatere se 

osredotočajo predvsem na eno ciljno skupino (npr. starejši, družine z otroki, brezdomne osebe oz. 

osebe v negotovih stanovanjskih situacijah), druge pa imajo med svojimi uporabniki osebe iz različnih 

ranljivih skupin. 

Vprašalnik je bil razdeljen v tri dele; v prvem delu nas je zanimala materialna in socialna situacija 

uporabnikov NVO v letih 2020–2021 (v primerjavi z leti pred tem), v drugem in tretjem pa socialne 

posledice epidemije Covid-19 in spremljajočih ukrepov na najbolj ranljive skupine in kategorije 

prebivalstva. Na podlagi odgovorov predstavnikov NVO na podana vprašanja povzemamo ugotovitve, 

ki odsevajo izključno mnenja, izkušnje in ocene omenjenih šest humanitarnih in nevladnih organizacij.  

 

7.2.1 Ocena socialnega položaja uporabnikov pomoči nevladnih in humanitarnih organizacij v letih 

2020 in 2021 

Od NVO smo v prvem delu vprašalnika želeli pridobiti ocene o materialnem in socialnem (družbenem) 

položaju njihovih uporabnikov v letih 2020 in 2021, spremembah v tem obdobju glede na leta prej, 

vprašanje, kaj je v obdobju epidemije Covid-19 in spremljajočih ukrepov za njeno zajezitev najbolj 

vplivalo na njihov socialni položaj ter kakšne oblike pomoči so ljudje, ki so se na NVO obračali po 

pomoč, potrebovali. 

Na vprašanje glede materialnega in socialnega položaja uporabnikov pomoči NVO v letih 2020 in 2021 

so predstavniki NVO odgovorili dokaj različno. Več sodelujočih omenja, da se posameznikom in 

družinam, ki že sicer pretežno živijo od DSP in drugih oblik pomoči iz javnih sredstev, situacija v tem 

obdobju ni bistveno spremenila. Zaznati je bilo sicer rahla nihanja glede na protikoronske ukrepe iz ti. 

PKP, na podlagi katerih so prejeli dodatna enkratna sredstva, drugače pa za to skupino ljudi bistvenih 

sprememb v materialnem položaju glede na obdobje pred epidemijo Covid-19 ni bilo. V obdobjih 

najstrožjih ukrepov za zajezitev širjenja virusa Covid-19, ko je bilo ustavljeno javno življenje, prav tako 

so bile zaprte šole in vrtci, so se v družinah z večjim številom otrok pojavile težave z vsakodnevno 

zagotovitvijo toplega obroka, nabavo IKT opreme za šolanje od doma, pa tudi na splošno so bili običajni 

življenjski stroški in stroški za vzdrževanje doma kar naenkrat višji kot sicer. Ker so bili ljudje dlje časa 

skupaj doma, je pogosto prihajalo do različnih konfliktov med družinskimi člani, zaradi splošnih izrednih 

 
57 V nadaljevanju besedila zaradi lažje berljivosti besedila za humanitarne in nevladne organizacije, ki smo jih 
zajeli v našo analizo, uporabljamo izraz NVO. 
58 Vprašalnik je priložen v Prilogi 1. Več podrobnosti v poglavju 2: Konceptualna umestitev in metodološki pristop  
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razmer je bilo več zatekanja v virtualni svet, izraziteje so se pokazale težave v duševnem zdravju, 

otopelost, pomanjkanje smisla in anksioznost, izrazit strah pred okužbo in boleznijo. 

Predstavniki Kraljev ulice omenjajo, da so se njihovi uporabniki, ki sicer prejemajo DSP, vendar občasno 

tudi delajo (prekarna, začasna, sezonska dela ali delo na črno), soočili s situacijo, ko ponudbe dela ni 

bilo, obenem pa je bilo otežkočeno tudi prodajanje cestnega časopisa, ki za mnoge brezdomce 

predstavlja dodatni vir prihodka. Tudi sicer se je brezdomcem v času najstrožjih ukrepov za zajezitev 

širjenja virusa Covid-19, ko je bilo ustavljeno javno življenje, ljudje pa so se oz. naj bi se pretežno 

zadrževali doma, izrazito poslabšal materialni in siceršnji položaj, saj so bili preko prepovedi zbiranja 

na javnih prostorih in spodbujanjem ostajanja doma še dodatno kriminalizirani. Gre namreč za osebe, 

ki so bodisi brez doma, strehe nad glavo ali pa bivajo v tveganih, negotovih ali začasnih nastanitvah, 

pretežno se zadržujejo na javnih površinah, njihov materialni položaj pa je (deloma) odvisen od žicanja, 

prodaje cestnega časopisa, občasnih del. Pokazalo se je, kako je za brezdomce pomembna javna 

infrastruktura (npr. javne sanitarije, javni potniški promet) in pa kontinuirana in dostopna pomoč 

javnih in nevladnih organizacij. Občutno se jim je poslabšal tudi dostop do zdravstvenih storitev, kar 

pa kot kritično omenjajo omenjajo tudi predstavniki drugih NVO (za vse ranljive skupine, ki imajo že 

sicer pogosto slabši dostop do zdravstvenih storitev – čakalne vrste, nekateri niso dodatno zavarovani, 

ipd.). 

Predstavniki Slovenske filantropije (ki v sklopu svojih programov vodi Ambulanto s posvetovalnico za 

osebe brez urejenega osnovnega zdravstvenega zavarovanja) so tako izpostavili resno oviran dostop 

do zdravstvenih storitev in zdravnikov za različne skupine ljudi, npr. starejše osebe, ki ne znajo 

uporabljati računalnika, maila, interneta in tiste, ki živijo sami in nimajo nikogar, ki bi jim pomagal 

(pretežno je bil elektronski način edini način za dostopanje do zdravnika in zdravstvenih storitev, saj je 

bilo zdravstveno osebje preko telefona manj odzivno); osebe z urejenim zdravstvenim zavarovanjem, 

ki nimajo izbranega zdravnika; posebna skupina repatriiranih Slovencev in njihovih potomcev, ki imajo 

zagotovljeno plačilo vseh zdravstvenih storitev s strani MZ, pa jih v različnih zdravstvenih domovih niso 

sprejeli, ker nimajo zdravstvenega zavarovanja; osebe brez zdravstvenega zavarovanja; itd. V času 

epidemije in ukrepov za njeno zajezitev so sicer v njihovi Ambulanti za osebe brez urejenega 

zdravstvenega zavarovanja skušali delovati dokaj redno, vendar pa opozarjajo na dejstvo, da so 

nekateri zdravniki prostovoljci delovali v manjšem obsegu, saj so bili zaradi  epidemije v svojih službah 

bolj obremenjeni in so posledično manj ur opravljali prostovoljno delo pri njih. 

Za primere zaposlenih migrantov na Slovenski filantropiji omenjajo, da je v obdobju 2020–2021 

velikokrat prišlo do prekinitve delovnega razmerja ali dlje časa trajajoče prekinitve dela z oteženim 

iskanjem nove zaposlitve, in sicer zaradi omejitvenih epidemioloških ukrepov. Veliko migrantov je 

potem v tistem obdobju prevzelo delo v podjetjih za dostavo hrane, po čemer pa je bilo v obdobjih 

epidemije veliko povpraševanje. Večjo težavo so izkusile osebe, ki imajo v RS le pravico do začasnega 

prebivanja, saj niso bile upravičene niti do prejemanja DSP (kar pa ni posledica epidemije). 

Pri starejših sicer ni bilo zaznati splošnega poslabšanja materialnega položaja, pač pa se jim je, kot že 

omenjeno, izrazito poslabšal dostop do zdravstvenih storitev, slabše so obvladovali kronične bolezni, 

veliko je bilo negotovosti, strahu in osamljenosti, več pa je bilo tudi nasilja nad starejšimi. Mnogi 

starejši, ki živijo doma, prehrano pa jim dobavljajo različne ustanove (DSO, šole in komercialni 

dobavitelji), so v začetku epidemije ostali brez toplih obrokov. V nadaljevanju so se v lokalnih okoljih 
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na tem področju vzpostavile mreže pomoči in tem osebam zagotovile dnevne obroke hrane. Nemalo 

težav je starejšim povzročala tudi začasna omejitev, kdaj so lahko vstopali in nakupovali v trgovinah. 

Zanimalo nas je, ali je situacija epidemije in spremljajočih omejevalnih ukrepov v letih 2020-2021 

enakomerno prizadela različne družbene skupine ali je bolj prizadela tiste, ki so bili že sicer (od prej) v 

ranljivih situacijah. Večina predstavnikov NVO meni, da so omenjene izredne razmere v letih 2020 in 

2021 sicer prizadele vse družbene skupine, izraziteje (v negativnem smislu) pa so jih po njihovem 

mnenju občutile zlasti naslednje družbene skupine:  

- starejši, ki živijo sami, z okrnjeno socialno mrežo, brez svojcev, prijateljev ali »dobrih, 

uslužnih sosedov«; 

- druge osebe, ki živijo same in imajo okrnjeno socialno mrežo, z različnimi kroničnimi 

boleznimi ali oviranostmi, ki so že sicer ranljive in niso vključene v organizirane mreže 

pomoči; 

- osebe, ki so zaradi epidemije in omejitvenih ukrepov izgubile zaposlitev in delo (s tem pa tudi 

dohodek, dnevno rutino oz. ritem, ter neko varnost) ter tudi težko našle novo zaposlitev; 

- otroci in mladostniki, ki so bolj ranljivi, občutljivi, »na robu« in imajo sicer v šoli zagotovljeno 

neko kontinuirano učno in drugo pomoč in podporo; 

- otroci in mladostniki, ki so imeli nekaj časa manj ali nič neposrednega stika z vrstniki; 

- osebe z zaznanimi ali nezaznanimi težavami v duševnem zdravju, katere rabijo stabilnost, 

predvidljivost, mirne odnose in situacije ter so izredno občutljive in ranljive za krizne razmere 

in negotovost; 

- družine, ki so sicer pred epidemijo nekako shajale, izredne razmere epidemije pa so jih 

soočile z dodatnimi življenjskimi stroški, dodatnimi stroški za energijo in prehrano, nabavo IK 

opreme, izzivi v odnosih, draginjo, morda izgubo zaposlitve. 

 

Na Rdečem Križu Slovenije (v nadaljevanju: RKS) so sicer v letu 2021 imeli okvirno 4 % manj 

prejemnikov pomoči v hrani kot v preteklih letih, nekoliko manj prošenj družin za pomoč so imeli tudi 

na ZPMS. So se pa zneski pomoči družinam v letu 2021 glede na leta prej nekoliko povišali, kar kaže na 

poglabljanje materialnih stisk pri tistih družinah, ki so zaprosile za pomoč. O poglabljanju materialnih 

stisk prosilcev za pomoč kot posledici epidemije in splošne draginje oziroma splošnega dviga cen, 

poročajo tudi iz RKS. Tudi prostovoljci v okviru ZDUS so v letih 2020-2021 obiskali nekoliko manj 

starejših kot v letu 2019, so pa v letu 2021 opravili več obiskov kot v letih pred tem, kar priča o tem, da 

so bili obiski starejših na domu bolj pogosti – intenzivni, kot v predhodnih letih. Predstavnica Slovenske 

Karitas poroča o stabilnem obsegu uporabnikov njihove pomoči, iz Kraljev ulice pa poročajo, da se 

število njihovih uporabnikov iz leta v leto povečuje, vendar ne kot posledica epidemije (ampak 

povečevanja negotovosti bivanjskih situacij in pomanjkanja stanovanj za ranljive skupine). 

Na humanitarne organizacije so se po pomoč v obdobju 2020–2021 obračali tako stalni, redni 

uporabniki njihove pomoči, kot tudi nekaj novih skupin uporabnikov. Sodelujoči predstavniki NVO kot 

nove uporabnike izpostavljajo zlasti: 

- revne zaposlene, torej osebe z nizkimi dohodki, osebe v dlje trajajočem bolniškem staležu; 

- samostojne podjetnike, različne obrtnike in delavce v kulturi, ki so v času epidemije imeli 

znatne izpade dohodka; 

- študente v materialni in siceršnji stiski; 
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- družine, v katerih je eden ali oba od staršev ostal/ostala brez dela, delal/delala s skrajšanim 

delovnim časom, čakal/čakala na delo, bil/bila večkrat v karanteni zaradi okužbe z virusom 

Covid-19 ali stika z okuženo osebo; 

- tujci, ki so zaradi epidemije ostali v Sloveniji, osebe z začasnim dovoljenjem za bivanje v 

Sloveniji, osebe z različnimi migrantskimi statusi, ki so izgubile zaposlitev, ki so potrebovale 

namestitev, ki so imele določene osebne težave, starši otrok, ki so zapadli v težave zaradi 

neobiskovanja šole; 

- starejši z nizkimi pokojninami, z okrnjeno socialno mrežo; 

- kronično bolne osebe in osebe, pri katerih so se na novo pojavile težave v duševnem zdravju. 

 

7.2.2 Družine s šolajočimi se otroki v času najstrožjih ukrepov za zajezitev epidemije Covid-19 

V organizacijah, v katerih so med uporabniki tudi družine s šoloobveznimi otroki, so v obdobjih, ko so 

bile šole zaprte (obdobja šolanja na daljavo), zaznali povečanje različnih stisk in težav. Otroci so 

potrebovali sodobno računalniško opremo, ki pa je v teh družinah v večini niso imeli. K zagotovitvi te 

opreme so pristopile tako šole kot tudi nevladne in humanitarne organizacije. Tako starši kot otroci so 

se morali na hitro naučiti uporabe spletnih učilnic, programov za oddaljeno komuniciranje in 

sestankovanje, v nekaterih družinah niti niso imeli dostopa do interneta. Veliko je bilo tudi težav in 

konfliktnih situacij v družinah, ki živijo v t.i. socialnih stanovanjih ali nujnih bivalnih enotah, v katerih 

otroci večinoma nimajo »svojega« prostora, v katerem bi lahko v miru opravljali šolsko delo. Veliko je 

bilo stisk, ko starši niso znali in/ali zmogli pomagati otrokom pri šolskem delu (bodisi ker niso dobro 

pismeni, ali pa ker niso razumeli snovi) v tolikšni meri, kolikor so si želeli. Šolsko delo je zastajalo, 

nepredelane učne snovi je bilo vedno več, otroci niso bili več motivirani za karkoli, postali so otopeli in 

nezainteresirani, starši pa niso čutili zadostne podpore s strani šole (pogosto so slišali očitek, da ne 

jemljejo dela dovolj resno), bilo jih je strah, da otroci ne bodo izdelali razreda. Zelo veliko 

nerazumevanja učne snovi je bilo zlasti v migrantskih družinah. Otroci so potrebovali dodatno pomoč, 

v šoli zanjo niso zaprosili, doma pa je niso dobili, saj mame, ki so bile doma, skrbele za šolanje in 

gospodinjstvo, zaradi jezikovnih barier prav tako niso razumele snovi. Otroci so tako postali povsem 

nemotivirani za šolsko delo, mame pa v velikih stiskah.  

Družine so bile torej praktično čez noč soočene z novo realnostjo in spremenjeno družinsko dinamiko, 

ki je terjala drugačno organizacijo družinskega življenja, česar pa v mnogih družinah niso zmogli in znali. 

Kombinacija omenjenih napetosti s stanjem negotovosti in povečanjem življenjskih stroškov, zlasti 

stroškov za elektriko, ogrevanje in prehrano, je v več družinah pripeljala do velikih stisk, načetih 

odnosov in tudi nasilja.  

Nevladne in humanitarne organizacije so družinam, ki so se tekom epidemije soočale z različnimi 

navedenimi stiskami in težavami, zagotavljale tako dodatno finančno in materialno pomoč (kot npr. 

dostava toplih obrokov, dodatni paketi hrane, računalniška in ostala IK oprema, adaptacija prostorov) 

kot tudi učno pomoč, psihoterapevtsko pomoč, razbremenilne pogovore, druženje in medvrstniško 

pomoč. 
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7.2.3 Posledice epidemije Covid-19 in spremljajočih ukrepov za njeno zajezitev, ki jih zaznavajo v 

nevladnih in humanitarnih organizacijah 

Kot že večkrat omenjeno, so tudi v nevladnih in humanitarnih organizacijah kot posledice epidemije 

Covid-19 in spremljajočih ukrepov za njeno zajezitev pri svojih uporabnikih zaznali: 

- povečane življenjske stroške, torej zneske mesečnih položnic in stroškov prehrane, mnogi so 

se soočili z energetsko revščino, varčevali so z ogrevanjem, saj bi jih celodnevno ogrevanje na 

primerno temperaturo preveč stalo, mnogi so zapadli v dolgove, saj so s plačilom zvišanih 

zneskov položnic predolgo odlašali. Na ZPMS opažajo porast prošenj za finančno/materialno 

pomoč zaradi nastalih dolgov v družinah. 

- Poslabšanje medosebnih odnosov v družinah oz. gospodinjstvih, več stresa, napetosti, 

nestrpnosti, konfliktov, verbalnega, ter tudi psihičnega in fizičnega nasilja. Na ZPMS so zaznali 

več konfliktov in ločitev staršev v družinah, v katerih so se soočili z novo družinsko dinamiko, s 

povišanimi življenjskimi stroški in z dolgovi. O povečanju števila ločitev poročajo tudi iz 

Slovenske filantropije, in sicer med migrantskimi pari oz. v migrantskih družinah. Odnosi so se 

v času epidemije intenzivirali, v nekaterih primerih, ko je bilo npr. med partnerjema že prej 

napeto, se je v času epidemije to še poslabšalo in v nekaterih primerih privedlo do ločitve. Tudi 

prostovoljci ZDUSa so v času epidemije zaradi nestrpnosti, nerazumevanja, skrhanih in napetih 

odnosov, negotovosti, skrbi za preživetje ob zmanjšanih prihodkih na terenu zabeležili več 

primerov nasilja nad starejšimi, primere, ko so bili le ti ustrahovani s strani otrok, vnukov oz. 

drugih bližnjih. Na Kraljih ulice pa opozarjajo na slabo psihično stanje mater oziroma žensk, ki 

so se k njim obračale po pomoč, saj so se v večji meri oz. bolj pogosto kot pred epidemijo, 

soočile z družinskim oz. partnerskim nasiljem. V času, ko je bilo zaradi širjenja virusa Covid-19 

prvič ustavljeno javno življenje, so se CSD in policija s težavo odločali za izdajo prepovedi 

približevanja nasilnim osebam, saj bi s tem povzročili, da bi le ta ostala na cesti (postala 

brezdomna). Tako so se v tistem obdobju večkrat obračali na Društvo Kralji ulice z vprašanjem, 

če bi se pri njih našla kakšna možnost namestitve za osebo, ki bi ji bila izrečena prepoved 

približevanja zaradi nasilja v družini. 

- Več depresije, tesnobe, obupa, jeze, razočaranj, strahu pred negotovo prihodnostjo, 

nemotiviranosti, brezvoljnosti in otopelosti, skratka splošno poslabšanje psihičnega stanja pri 

mnogih uporabnikih oziroma več težav v duševnem zdravju. Na ZPMS izpostavljajo 

zaskrbljujočo situacijo glede porasta težav v duševnem zdravju pri otrocih in mladih, in sicer 

na podlagi analize kontaktov v programu TOM telefon. Na eni strani zaznavajo upad števila 

klicev oz. kontaktov otrok in mladostnikov v zvezi z vrstniškimi težavami, šolo, ljubeznijo, 

spolnostjo, na drugi strani pa so izrazito porasle težave v odnosih v družini, psihične težave, 

zlorabe in samomorilne težnje. Po podatkih TOM telefona je število kontaktov v kategoriji 

'psihične težave' v obdobju 2020–2021 v primerjavi z obdobjem 2015 – 2019 naraslo za kar 67 

%. Spremenila se je tudi notranja struktura te kategorije. Najbolj se je povečala pojavnost 

vsebine 'depresivnost' (zavzema že dobro četrtino teme 'psihične težave'). Trend največje rasti 

med težavami v kontaktih TOM telefona predstavljajo samomorilne težnje mladih. Njihov 

porast je bil kar 3,7-kraten. V obdobju 2015–2019 so, na primer, za vsak šestdeseti TOM 

svetovalni klic, klepetalnica ali e-svetovanje zabeležili samomorilne težnje uporabnika, v 

obdobju 2020–2021 pa že za vsak trinajsti kontakt. 
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- Mnogi uporabniki, ki so pred epidemijo živeli v negotovih nastanitvah ter nekako plačevali 

mesečne obveznosti, so v času epidemije izgubili določene vire sredstev ter se praktično čez 

noč znašli na cesti. 

- Poslabšanje kroničnih bolezni tako pri otrocih, kot tudi pri odraslih in starejših, zaradi manj 

pogostih obravnav pri zdravnikih, težje dostopnosti in podaljšanja čakalnih vrst pri specialistih. 

Na Kraljih ulice izpostavljajo izrazito poslabšanje dostopa do zdravstva za brezdomce: npr. tisti, 

ki so pred epidemijo za preveze ran obiskovali osebnega zdravnika ali pa centre za 

preprečevanje in zdravljenje odvisnih od prepovedanih drog, so bili v času epidemije 

prepuščeni sami sebi; brezdomni so bili večkrat pregnani iz urgence zaradi ne nošenja maske; 

dostop do zdravstvenih storitev in pa sporočanje  rezultatov testov na Covid-19 je bilo mogoče 

le preko maila ali telefona, česar pa mnogi brezdomci nimajo; zaradi vseh omenjenih 

dejavnikov otežkočenega dostopa do zdravstva se je mnogim brezdomnim zdravstvena 

situacija izrazito poslabšala. 

- Poslabšanje stanja pri osebah z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju zaradi težje 

dostopnosti psihiatrov ter druge podpore ter nemalokrat poslabšanje stanja pri odvisnikih v 

metadonskem programu, v okviru katerega jim je bilo namenjeno manj časa in pogovorov. 

  

7.2.4 Ključne potrebe in vrste pomoči, ki so jih uporabniki (posamezniki in družine) nevladnih in 

humanitarnih organizacij potrebovali in dobili v času epidemije Covid-19 

Zanimalo nas je, ali so se potrebe uporabnikov pomoči NVO v času epidemije Covid-19 kaj spremenile 

ali so ostale podobne, kot so bile v letih pred izrednimi razmerami, ter katere so (če so) te nove potrebe, 

ki so jih zaznali. V več NVO opažajo, da siceršnje potrebe njihovih uporabnikov ostajajo, v nekaterih 

primerih so se nekoliko zmanjšale, v posameznih primerih pa celo poglobile (npr. potrebe po osebnem 

stiku, po neposrednem pogovoru in druženju pri starejših, po razreševanju konfliktov, razbremenilnih 

pogovorih in psihosocialni pomoči pri odraslih posameznikih in v družinah). Zaznali pa so tudi vrsto 

novih potreb oziroma potreb, ki so se, glede na leta prej, v času epidemije Covid-19 povečale in 

intenzivirale. Kot odziv nanje so v NVO v tem času najpogosteje izvajali zlasti naslednje oblike/vrste 

pomoči:  

- materialno pomoč (hrana, topli obroki, boni za hrano, oblačila, obutev, zaščitna sredstva: 

zaščitne maske, razkužila in rokavice in šolske potrebščine), 

- organizacija toplega obroka, nege in oskrbe na domu, sprejema v DSO ali bolnišnico, 

- računalniško opremo in internet – pakete, ki vključujejo internet59, 

- finančno pomoč za plačilo osnovnih položnic v gospodinjstvu, premostitveno oziroma 

enkratno namensko denarno pomoč, poplačilo dolgov (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 in dostopu do zdravnikov, preiskav in zdravil, s šolo in vrtci, 

- pomoč (tudi pravno) pri urejanju uradnih zadev in izpolnjevanju obrazcev in vlog, tolmačenje 

obrazcev in hitro se spreminjajočih ukrepov za zajezitev epidemije, 

 
59 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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- psihosocialno svetovanje in podporo, terapevtsko pomoč, razbremenilne razgovore, 

psihološko oporo (npr. nekateri posamezniki in družine so se prvič soočile s potrebo po 

humanitarni pomoči in so zato ob tem rabile razbremenilni pogovor),  

- druženje in sprehode, telefonske pogovore, zmanjševanje osamljenosti in tesnobe, 

- krepitev socialnih mrež, 

- podporo v vsakdanjem življenju v domačem okolju, pomoč pri hišnih in gospodinjskih opravilih, 

pomoč pri pripravi hrane, osebni higieni, ureditvi okolice hiše/stanovanja, sadovnjaka in 

grobov, 

- učno pomoč in učenje slovenskega jezika, 

- prevoze in dostavo (hrane, materialnih paketov, dobrin iz trgovine in lekarne), 

- opravljanje bančnih storitev. 

Predstavniki NVO, ki so odgovarjali na naš vprašalnik, so izpostavili, da so njihove organizacije v 

obdobjih epidemije, ko je bilo javno življenje ustavljeno, delovale ter zagotavljale pomoč in podporo 

svojim uporabnikom. Na ZPMS so imeli urejena dežurstva, delovali na daljavo, program TOM telefon 

pa je celo za dve uri podaljšal svoje delovanje. Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja na 

Slovenski filantropiji je delovala vsak dan po šest ur, in sicer preko telefona in maila. Migrantom so bili 

na voljo vsak dan okrog 10 ur, in sicer v živo in tudi preko telefona, maila in aplikacij za oddaljeno 

komuniciranje. Z nekoliko več izzivi pri zagotavljanju pomoči starejšim so se soočili na ZDUS, saj so med 

njihovimi prostovoljci predvsem starejše osebe (mlajši upokojenci), starejše osebe pa so tudi njihovi 

uporabniki. Gre za skupino, ki je bila med epidemijo med najbolj ranljivimi za težji potek bolezni, zaradi 

česar naj bi se zadrževali predvsem doma. Na eni strani so torej potrebe uporabnikov po različnih že 

omenjenih oblikah pomoči in podpore še povečale in tudi spremenile, po drugi strani pa so se vsaj na 

začetku zaprtja javnega življenja srečali z upadom števila razpoložljivih prostovoljcev – upokojencev. 

Po začetnem šoku so se v nadaljevanju epidemije oblike pomoči prilagodile novim razmeram, 

prostovoljci pa so na prilagojen način nadaljevali s svojim delom, in sicer so za pogovore in ohranjanje 

stikov z uporabniki uporabljali telefone in aplikacije za oddaljeno komuniciranje; zdravila, različne 

pakete, hrano so dostavljali do vhodnih vrat in niso vstopali v domove uporabnikov, uporabniki so skozi 

okno spuščali denar in vrečke, prostovoljci pa so vanje dajali zdravila ali kakšne drobnarije, ki so jih 

prinesli iz trgovine; prostovoljke so začele šivati maske in jih razdeljevale uporabnikom; vključili so se 

v mreže pomoči v različnih lokalnih okoljih za zagotovitev najrazličnejših oblik pomoči.  

Tudi RKS in Slovenska Karitas sta delovala ves čas epidemije, in sicer na spremenjen in prilagojen način 

ter se vključila v širše splošne akcije pomoči in podpore v posameznih lokalnih okoljih. 

Iz Kraljev ulice poročajo, da so v času najstrožjih ukrepov za zajezitev epidemije Covid-19 v skladu z 

ukrepi in navodili omejili delovanje, zaprli dnevni center in skupnostni prostor za brezdomne ter omejili 

terenske obiske na domovih uporabnikov. Vendar je pri njihovem delu zelo pomemben osebni stik, 

predvsem fizičen stik z ljudmi, zato prav dolgo niso mogli delati na daljavo. Bili so prisotni na ulicah in 

pred njihovim dnevnim centrom (bila je mogoča izdaja nujnih stvari preko vratnih »rešetk« in skozi 

okno oziroma pred dnevnim centrom). Preko uličnega terenskega dela so delili hrano, pijačo, tople 

napitke, spalne vreče, deke, izvajali preveze ran, informirali in delili letake o situaciji idr. Ljudi v 

stanovanjih (nastanitvena podpora, preprečevanje deložacij) so predvsem klicali in jih po potrebi tudi 

obiskali (v skladu z ukrepi) ter jim priskrbeli najnujnejše. V času epidemije so aktivno opozarjali na 

nesprejemljivost in nesmiselnost nekaterih ukrepov za zajezitev širjenja virusa zlasti za populacijo 

brezdomcev, pomagali so pri vzpostavitvi javnih sanitarij in tušev, sami pa so praktično preko noči 

vzpostavili 24-urno zavetišče za brezdomne (v katerem so brez opreme in vseh navodil lahko delovali, 
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druga zavetišča so bila za nove uporabnike namreč zaprta). Zavetišče je v tistem času sprejelo 20 oseb, 

pet postelj je bilo namenjeno ženskam.  

Zanimalo nas je, ali so NVO v tem obdobju pri zagotavljanju pomoči sodelovale z javnimi službami. 

Predstavniki sodelujočih organizacij odgovarjajo različno, in sicer so nekatere organizacije dobro 

sodelovale z različnimi javnimi službami in tudi drugimi organizacijami v lokalnih okoljih, v nekaterih 

primerih pa sodelovanja ni bilo. Predvsem predstavniki RKS, Slovenske Karitas in ZDUS izpostavljajo, 

da so se v času najstrožjih ukrepov za zajezitev epidemije Covid-19 vključili v različne organizacijske 

strukture, ki so v lokalnih okoljih zagotavljale najrazličnejše oblike pomoči najbolj ranljivim 

prebivalcem. V te organizacijske strukture so bili vključeni štabi civilne zaščite, patronažne službe, 

občine, uradi za delo, DSO, šole, nevladne in humanitarne organizacije in drugi. RKS je na področju 

izvajanja javnih pooblastil sodeloval z Ministrstvom za zdravje in Uradom RS za zaščito in reševanje – z 

usposobljenimi člani ekip prve pomoči so v lokalnih okoljih sodelovali na covid oddelkih bolnišnic, 

merili temperaturo, pomagali v domovih za starejše, na prilagojen način organizirali krvodajalske 

akcije. Z MDDSZ so sodelovali pri zagotovitvi povečanega obsega pomoči v okviru Sklada za evropsko 

pomoč najbolj ogroženim ter pridobili dodatno hrano iz programa React-EU/Covid-19.  

ZPMS z javnimi institucijami v veliki meri sodeluje pri preverjanju družinske situacije in upravičenosti 

do pomoči za prosilce. 

Predstavniki Slovenske filantropije in Društva Kralji ulice pa so izpostavili pogosto neodzivnost ali 

počasen odziv javnih služb v primerih, ko bi morali pri pomoči posamezniku ali družini hitro odreagirati. 

V tem (negativnem) kontekstu izpostavljajo upravne enote, zdravstvene domove, urade za delo in 

centre za socialno delo.  

Predstavnike NVO smo prosili za ocene ukrepov za blaženje posledic krize povzročene z razmerami ob 

epidemiji Covid-19, katere je Vlada RS sprejela v okviru več paketov interventnih ukrepov in so bili 

namenjeni pomoči ranljivim skupinam. Z vidika učinkov omenjenih ukrepov na ranljive skupine so bili 

le ti kratkoročno dobrodošli in med njihovimi uporabniki dobro sprejeti. Večina sodelujočih 

predstavnikov NVO pa je vendarle mnenja, da za neko trajnejšo in bolj učinkovito pomoč 

najranljivejšim potrebujemo bolj ciljane sistemske ukrepe, spodbude in mehanizme podpore.  

Na Slovenski Karitas menijo, da revni in socialno izključeni najbolj potrebujejo učinkovit in delujoč 

sekundarni trg delovne sile, v katerem bodo dolgotrajno brezposelni in brezposelni z raznovrstnimi 

težavami obravnavani v skladu s svojimi omejitvami, specifikami, prilagoditvami in podobno. Ker vse 

ovire ali nezmožnosti za delo in vstop na trg dela niso nujno povezani z boleznijo ali invalidnostjo, bi 

bilo po njihovem mnenju smiselno uvesti status socialno ranljive osebe, ki bi po vzoru statusa invalida, 

pozitivno diskriminiral in osebam s tem statusom omogočal vključevanje v delovne procese, omogočal 

delodajalcem finančne spodbude in podobno. Po njihovem mnenju je najpomembneje ljudem v stiski 

omogočiti aktivno participirati v družbi, jim omogočiti, da v skladu s svojimi sposobnostmi in 

zmožnostmi delajo, s svojim delom poskrbijo zase in za svojo družino ter prispevajo k skupnemu 

dobremu. Sodelujoči omenjajo še, da bi bili bolj smiselni ukrepi, ki bi krepili socialno državo, ne pa 

enkratni solidarnostni dodatki, za skupino starejših pa izpostavljajo, da bi bolj kot finančne dodatke 

potrebovali jasnejše informacije o sprejetih ukrepih in boljšo dostopnost zdravstvenih, socialnih in 

drugih javnih storitev. 

Predstavnike RKS in Slovenske Karitas smo povprašali še, na kakšen način so v času najstrožjih ukrepov 

za zajezitev epidemije izvajali spremljevalne ukrepe za prejemnike pomoči v hrani ter kakšno je bilo v 

tem času povpraševanje po paketih hrane. Iz obeh partnerskih organizacij poročajo, da so 
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spremljevalne ukrepe izvajali na prilagojen in varen način. Uporabili so različne digitalne kanale, 

spletna orodja, izvajali delavnice na daljavo, uporabljali pisno in telefonsko komunikacijo in podobno. 

Na RKS je bilo v letu 2021 v primerjavi z letom 2020 štiri odstotke manj prejemnikov paketov hrane, iz 

Slovenske Karitas pa so poročali, da se je povpraševanje po paketih hrane pri njih povečalo. 
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Priloga 1: Vprašalnik ankete med predstavniki humanitarnih in nevladnih organizacij 
 

Na Inštitutu RS za socialno varstvo (IRSSV) letno pripravljamo poročila o socialnem položaju v Sloveniji. 

Trenutno pripravljamo končno poročilo o socialnem položaju v Sloveniji v letih 2020–2021, v katerem 

bo tudi fokusno poglavje o socialnih posledicah epidemije Covid-19 in spremljajočih ukrepov za najbolj 

ranljive skupine in kategorije prebivalstva. Ker imate nevladne in humanitarne organizacije neposredne 

stike z uporabniki iz različnih ranljivih skupin in tako poznate njihove problematike in tudi različne 

vplive in posledice, ki so jih nanje imele posebne okoliščine zadnjih dveh let, vas lepo prosimo za 

sodelovanje, in sicer tako, da odgovorite na spodnja vprašanja. Le s pomočjo vaših zapisanih izkušenj, 

ocen in mnenj lahko poročilo o socialnem položaju v Sloveniji naredimo ažurno in opozorimo na vse 

posledice epidemije in ukrepov za skupine, ki se že sicer soočajo z veliko izzivi in ranljivostmi.  

Vprašanja naslavljamo na izbrane humanitarne organizacije (ki delujete po celotni Sloveniji) in 

nevladne organizacije. Nanašajo se na izkušnje, opažanja in ocene vaše organizacije oz. vaših 

zaposlenih in prostovoljcev, ki so v neposrednih stikih z uporabniki. Prosimo vas, da odgovore vpisujete 

kar pod vprašanji. Lahko tudi združite odgovore na več podvprašanj in odgovarjate po sklopih (bolj kot 

natančni odgovori na vprašanja nam je pomembno, da dobimo od vas informacije in poudarke, za 

katere vi ocenjujete, da so pomembni). 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, če je možno, označite, zakaj ne odgovarjate. Vaše odgovore bomo kvalitativno analizirali 

(strukturirano povzeli).   

 

Za kakršnakoli morebitna vprašanja se obrnite na Martino Trbanc (martina.trbanc@irssv.si). 

Če je le mogoče, vas prosimo, da odgovore pošljete do torka, 8. marca 2022 na e-naslov: 

martina.trbanc@irssv.si. 

 

Vnaprej hvala za razumevanje in za sodelovanje! 

  

mailto:martina.trbanc@irssv.si
mailto:martina.trbanc@irssv.si
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1. Materialni in socialni položaj ranljivih skupin (vaših uporabnikov) v letih 2020–2021 (v 

primerjavi z leti pred tem) 

 

Razmere v letih 2020 in 2021 je izrazito zaznamovalo več valov epidemije Covid-19 kot tudi 

ukrepi za njihovo zajezitev, ki so imeli močno omejevalno naravo. Kombinacija obojega je poleg 

objektivno poslabšanih ekonomskih in družbenih okoliščin (v nekaterih obdobjih zmanjšana 

gospodarska aktivnost in povečana brezposelnost ter čakanje na delo) in pogosto močno 

omejenega dostopa do zdravstvenih storitev (nevezanih na Covid-19), socialnih in javnih 

storitev, prinesla tudi povečanje družbenih razlik, negotovosti, nezaupanja in izolacije.  

 

Zanima nas, kako z vidika izkušenj in stikov z uporabniki iz ranljivih skupin ocenjujete njihov 

materialni in socialni (družbeni) položaj v preteklih dveh letih, spremembe v njihovem 

socialnem položaju, kaj je v obdobju epidemije Covid-19 in spremljajočih ukrepov najbolj 

vplivalo na njihov položaj, kakšne oblike pomoči so potrebovali in potrebujejo, ipd.  

 

- Ali se je materialni in socialni (družbeni) položaj ranljivih skupin (vaših uporabnikov) v 

preteklih dveh letih, po vaši oceni, kaj spremenil in na kakšen način? Kaj (katere okoliščine) 

v zadnjih dveh letih je vaše uporabnike iz ranljivih skupin najbolj prizadelo oz. najbolj 

vplivalo na njihov socialni položaj? 

 

- Ali ocenjujete, da je situacija epidemije in spremljajočih omejevalnih ukrepov v letih 2020 

in 2021 enakomerno prizadela različne socialne skupine ali je bolj prizadela tiste, ki so bili 

že sicer (od prej) v ranljivih situacijah? 

 

- Ali se je, na splošno, v letu 2020 in v letu 2021 povečalo število ljudi, ki se na vašo 

organizacijo obračajo po pomoč in podporo (glede na leto 2019 in predhodna leta)? Če se 

je povečalo, vas prosimo za približno oceno, za koliko, ter za pojasnilo ali povpraševanje 

po pomoči narašča ali se je povečalo v določenih obdobjih in potem spet nekoliko 

zmanjšalo. 

 

- Ali so se na vašo organizacijo v zadnjih dveh letih za pomoč in podporo obračali večinoma 

uporabniki, ki so jo potrebovali že prej, ali tudi novi uporabniki, ki pred leto 2020 niso iskali 

vaše pomoči ali so jo le redko? 

 

- Če se na vašo organizacijo v zadnjih dveh letih obračajo po pomoč in podporo tudi novi 

uporabniki (ki prej vaše pomoči niso iskali oz. jo potrebovali), prosimo, navedite, za katere 

uporabnike gre (iz katerih ranljivih skupin/kategorij in zaradi katerih okoliščin in sprememb 

potrebujejo/iščejo vašo pomoč). 

 

2. Socialne posledice epidemije in ukrepov 

 

Epidemija in omejevalni ukrepi so močno vplivali na vsakodnevno življenje ljudi. Ukrepi 

omejevanja družbenega življenja (zaprte šole oz. šolanje na daljavo, omejena mobilnost, zaprte 

različne storitve, omejen dostop do različnih ustanov, ipd.) so prizadele vse prebivalstvo, 

vendar ne na enak način oz. enako močno. Zanima nas vaša ocena, v kolikšni meri so tovrstne 

težave prizadele uporabnike, ki se obračajo na vas po pomoč.  
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- Če so med vašimi uporabniki tudi družine s šoloobveznimi otroki, ali ste v obdobjih, ko so 

bile šole zaprte (šolanje na daljavo), opažali povečanje stisk in težav teh družin? Če da, 

kakšne oblike pomoči so potrebovale? 

 

- Ali ste med svojimi uporabniki v obdobjih zaprtega javnega življenja opažali tudi povečane 

stiske zaradi slabih bivalnih pogojev, neustreznih stanovanj, neustrezno ogrevanih in 

podobno? 

 

- V kolikšni meri ocenjujete, da je in bo poslabšan dostop do osebnega zdravnika in/ali 

specialistov zaradi epidemije in reorganizacije zdravstvenega sistema (usmerjanje kadrov 

v obravnavo bolnikov s Covid-19), vplival na zdravstveno stanje vaših uporabnikov, na 

njihove kronične in akutne zdravstvene težave? 

 

- Različne raziskave (npr. Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer, 

raziskava SI-PANDA, ki jo izvaja NIJZ) kažejo na poslabšanje duševnega zdravja v populaciji 

v obdobju med in po epidemiji (anksioznosti, depresije, osebne stiske, agresija in druge 

oblike težav v duševnem zdravju). Ali tudi vi pri svojih uporabnikih opažate porast različnih 

oblik težav v duševnem zdravju? 

 

- Ali pri svojih uporabnikih opažate znake poslabšanja medsebojnih odnosov v družinah oz. 

gospodinjstvih (stres, napetosti, nestrpnost, psihično in fizično nasilje) ali ste pri obravnavi 

naleteli na družinsko nasilje? 

 

- Podražitve, energetska revščina. Morebitni potrebni ukrepi v zvezi s tem 

 

3. Ukrepi pomoči 

 

- Ali opažate, da so se potrebe uporabnikov iz ranljivih skupin/kategorij in vrste pomoči, ki 

jih potrebujejo, v letih 2020 in 2021 spremenile ali ostajajo podobne kot so bile v letih pred 

pojavom pandemije?   

 

- Potrebe po kateri vrsti pomoči so bile v letih 2020 in 2021 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 ste delovali (nudili pomoč in podporo uporabnikom) tudi v obdobjih zaprtja javnega 

življenja? Na kakšen način ste se prilagodili ukrepom povezanim z epidemijo Covid-19 pri 

delu s svojimi uporabniki?  

 

- Kako pogosto ste v letih 2020 in 2021 pri pomoči posameznim uporabnikom sodelovali z 

javnimi službami (CSD, ZRSZ, zdravstveni domovi, ipd.)? Ali je šlo predvsem za pomoč pri 
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uveljavitvi (dostopu do) denarnih pravic in storitev v javni mreži ali še za kakšno drugo 

obliko sodelovanja? 

 

- 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 ocenjujete, da so ukrepi pomoči v okviru blaženja posledic krize zajeli tudi ranljive 

skupine ali so ukrepi nekatere skupine spregledali? Katere ranljive skupine ali kategorije 

prebivalstva so to?  

 

4. Morebiten komentar, dodatno sporočilo, poudarek 

 

 

 

 

Dodatni vprašanji za Rdeči križ Slovenij 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? 

 

 

 

 


