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POVZETEK
Namen diplomskega dela je predstaviti in analizirati denarno socialno pomoč in njene
prejemnike, upravičence v Sloveniji. Denarna socialna pomoč je namenjena predvsem
zadovoljevanju vseh minimalnih življenjskih potreb. Uveljavi jo lahko vsak, čigar dohodek
ne presega zakonsko predpisane meje dohodka in izpolnjuje tudi ostale pogoje, določene z
zakonom. Diplomsko delo zato v teoretičnem delu predstavi pojma socialne varnosti in
socialnega varstva. Podrobneje opredeli denarno socialno pomoč, in sicer oblike te pomoči,
njeno zagotavljanje in financiranje. Predstavljeni so tudi vsi kriteriji, ki jih mora izpolnjevati
upravičenec do denarne socialne pomoči, postopek pridobitve denarne socialne pomoči ter
trajanje ali nedodelitev oziroma znižanje denarne socialne pomoči. V empiričnem delu so s
statistično analizo sekundarnih podatkov v obdobju 2015–2019 predstavljeni oziroma
proučevani prejemniki denarne socialne pomoči, starostna in spolna struktura upravičencev
ter struktura prejemnikov glede na statistične regije. Statistična analiza je pokazala, da je
število upravičencev višje od števila prejemnikov denarne socialne pomoči. Podatki kažejo,
da moški prejemajo več denarne socialne pomoči kot ženske. Največ prejemnikov prihaja iz
podravske regije in najmanj iz primorsko-notranjske. Kot zanimivost pa je predstavljeno tudi
prvo polletje leta 2020, kjer so že vidne hude posledice epidemije COVID-19.
Ključne besede: socialna varnost, denarna socialna pomoč, prejemniki in upravičenci do
denarne socialne pomoči, financiranje denarne socialne pomoči.
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ABSTRACT
ANALYSIS OF THE PROVISION OF CASH SOCIAL ASSISTANCE AND THE
RECIPIENTS OF THIS ASSISTANCE IN SLOVENIA
The purpose of the thesis is to present and analyse the cash social assistance and recipients,
beneficiaries of this assistance in Slovenia. The cash social assistance is intended
particularly to meet all the minimum subsistence requirements. The right for social
assistance can be enforced by everyone, whose income does not exceed the legally set limit
of income and who also meets other requirements, set by the law. The theoretical part of
the thesis presents the terms social security and social welfare. It thoroughly defines the
cash social assistance, namely forms of this assistance, its provision and financing. It also
presents all the criteria, who must be met by the beneficiary of cash social assistance, the
procedure of acquiring this assistance, its duration and the denial or reduction of cash social
assistance. The empirical part uses a statistical analysis of secondary data from the period
2015-2019 to present or study the recipients of cash social assistance, the age and gender
structure of the beneficiaries and the structure of recipients regarding statistical regions.
The statistical analysis showed that the number of beneficiaries is higher than the number
of recipients of cash social assistance. The data shows that man receive more cash social
assistance than women. The Podravje region has the largest number of recipients and the
Primorsko-notranjska region the lowest number of recipients. As a matter of interest, the
thesis also presents the first half of 2020, where huge consequences of the COVID-19
epidemic are already visible.
Keywords: social security, cash social assistance, recipients and beneficiaries of cash social
assistance, financing of cash social assistance.
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1 UVOD
Republika Slovenija je socialna država. Pomen socialne države je, da svojim državljanom
zagotovi določeno stopnjo socialne varnosti. Država večji del sredstev nameni izvajanju
programov in ukrepov, s katerimi omogoči večjo varnost državljanov. Socialna država je
tema različnih razprav. Avtorji ponujajo različne definicije socialne države (Lessenich, 2015),
vendar kljub vsemu velja, da je socialna država tista, »ki s svojo zakonodajo in drugimi
aktivnostmi skrbi in je odgovorna za zadovoljevanje socialnih potreb in socialnih interesov
prebivalstva« (Bubnov, Škobrne & Strban, 2010, str. 28).
Socialna država je tista država, ki ima cilj, da svojim prebivalcem zagotovi dostojanstveno
življenje in pogoje za razvoj osebnosti. Cilj socialne države je zagotoviti socialni mir in
preprečiti revščino, država torej skrbi za interese prebivalcev in zadovoljevanje njihovih
potreb. Slovenija se trenutno, predvsem zaradi posledic epidemije COVID-19, spopada s
porastom stopnje brezposelnosti, zato je pomembno, da država nudi različne oblike pomoči
državljanom, ki nimajo rednih prihodkov. Vse oblike pomoči urejata Zakon o socialnem
varstvu (ZSV, Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 –
popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17,
54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A in 28/19)) in Zakon o socialnovarstvenih prejemkih
(ZSVarPre, Uradni list RS, št.61/10, 40/1, 14/13, 99/13, 90/15, 88/16, 31/18 in 73/18)).
Diplomsko delo se osredotoča na analizo pridobivanja denarne socialne pomoči v Sloveniji.
Denarna socialna pomoč je namenjena zadovoljevanju minimalnih življenjskih potreb.
Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS, Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12
– ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15,
38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US, 88/16, 61/17 – ZUPŠ, 75/17, 77/18 in 47/19) v 4. členu
določa, da socialno pomoč lahko uveljavi vsak, čigar dohodek ne dosega zakonsko
predpisane meje dohodkov in hkrati izpolnjuje tudi preostale pogoje, določene z zakonom.
Odločanje o pravici do pridobitve denarne socialne pomoči je v Sloveniji v pristojnosti
centrov za socialno delo. Centri za socialno delo imajo po Zakonu o urejanju pravic iz javnih
sredstev (v nadaljevanju ZUPJS) diskrecijsko pravico, kar pomeni, da prosto razlagajo pravila
o merilih za priznanje nekaterih socialnih pravic. ZUPJS v 9. členu navaja, da podatki, ki jih
centri lahko upoštevajo poleg vseh drugih podatkov iz uradnih zbirk, so tudi vse druge
okoliščine in dejstva, ki prikazujejo dejanski materialni in socialni položaj vseh oseb
Namen diplomskega dela je analizirati denarno socialno pomoč v Sloveniji, in sicer na eni
strani podrobneje proučiti namen, vrste, dodeljevanje in financiranje denarne socialne
pomoči ter na drugi strani podrobneje proučiti število prejemnikov in upravičencev do
denarne socialne pomoči, starostno in spolno strukturo upravičencev ter strukturo
prejemnikov po statističnih regijah v časovnem obdobju 2015–2019.
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Cilji diplomskega dela:
‒ predstaviti namen in vrste denarne socialne pomoči v Sloveniji;
‒ ugotoviti, kdo je upravičen do posamezne denarne socialne pomoči;
‒ ugotoviti, na kakšen način se financira denarna socialna pomoč;
‒ ugotoviti in predstaviti obseg in strukturo prejemnikov, upravičencev do denarne
socialne pomoči glede na spol, starost in statistične regije;
‒ ugotoviti razliko med številom upravičencev in številom prejemnikov denarne
socialne pomoči.
Diplomsko delo je sestavljeno iz dveh delov, in sicer teoretičnega in raziskovalnega. V
teoretičnem delu je s pomočjo deskriptivne metode na osnovi sekundarnih virov (domači
in tuji strokovni članki, zborniki, publikacije, zakonodajni viri itd.) predstavljeno socialno
varstvo in v okviru tega denarna socialna pomoč v Sloveniji, predvsem z vidika njenega
zagotavljanja in financiranja.
V raziskovalnem delu sta s statistično analizo sekundarnih podatkov proučena obseg in
struktura prejemnikov in upravičencev do denarne socialne pomoči v Sloveniji glede na
spol, starost in statistične regije v obdobju 2015–2019. Poleg tega se s primerjalno analizo
ugotavlja razlika med številom upravičencev in številom prejemnikov denarne socialne
pomoči v proučevanem obdobju.
V diplomskem delu se preverjajo naslednje hipoteze:
‒ H1: Število upravičencev in prejemnikov denarne socialne pomoči se je v letih 2015–
2019 povečalo.
‒ H2: Med upravičenci do denarne socialne pomoči se v obdobju 2015–2019
pogosteje pojavljajo ženske, predvsem v prvih štirih starostnih skupinah, od 0 do 50
let.
‒ H3: Rast števila prejemnikov denarne socialne pomoči je hitrejša v regijah vzhodne
Slovenije v obdobju od leta 2015–2019.
Hipoteze bodo preverjane na podlagi analize statističnih podatkov o upravičencih in
prejemnikih denarne socialne pomoči v letih 2015–2019. Vsi podatki, ki so uporabljeni, so
pridobljeni s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
(MDDSZ). Pri tem bodo izračunani deleži upravičencev in/ali prejemnikov po letih, glede na
spol, starost in statistične regije. Poleg tega bodo izračunani tudi časovni verižni indeksi, s
katerimi bomo ugotavljali rast števila upravičencev in prejemnikov v posameznih letih glede
na spol, starost in regije.
Diplomsko delo je razdeljeno na pet poglavij. V prvem, uvodnem poglavju je predstavljena
obravnavana tematika z namenom in cilji diplomskega dela, metodologija in hipoteze.
Drugo poglavje nam predstavi državo blaginjo, kakšen je njen pomen ter podrobneje
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predstavljeno socialno varstvo oziroma socialna varnost v Sloveniji. Tretje poglavje poda
podrobnejši pregled denarne socialne pomoči v Sloveniji, in sicer predstavi njeno
zagotavljanje in financiranje, prikaže vrste denarne socialne pomoči ter pojasni, kdo so
upravičenci do tovrstne pomoči. V četrtem poglavju je predstavljena statistična analiza
prejemnikov in upravičencev do denarne socialne pomoči v Sloveniji v obdobju 2015–2019.
Podrobneje so predstavljene primerjalna analiza števila prejemnikov omenjene pomoči v
proučevanih letih, primerjalna analiza upravičencev do denarne socialne pomoči glede na
spol in starost med proučevanimi leti ter primerjalna analiza prejemnikov obravnavane
pomoči po statističnih regijah. Poleg tega je kot zanimivost predstavljena tudi analiza
podatkov za prvo polletje 2020, kjer so že vidne spremembe zaradi epidemije COVID-19. V
zaključnem, petem poglavju so podani povzetki obravnavane tematike in izpostavljene
ključne ugotovitve primerjalne analize, s katerimi so potrjene oziroma ovržene postavljene
hipoteze diplomskega dela.
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2 TEMELJNI VIDIKI SOCIALNE VARNOSTI IN SOCIALNEGA
VARSTVA
Zgodovinski mejnik na področju socialne varnosti je leta 1889 postavil nemški kancler Otto
von Bismarck, ko je uvedel sistem starostnega zavarovanja, ki je temeljil na prispevkih
delavcev in zaposlenih. V času velike depresije je že veliko narodov začelo uporabljati
socialno varstvo v neki obliki. V tistem času so tudi v ZDA začeli oblikovati take programe po
vzoru Evrope (Peterson, 2015, str. 10). Istega leta je bila po modelu socialnega zavarovanja
Bismarcka v Ljubljani ustanovljena prva Okrajna bolniška blagajna. Kmalu so sledile druge v
ostalih slovenskih mestih. Na ta način je bilo vsem zaposlenim ter njihovim družinam
omogočeno, da so imeli zdravstveno zavarovanje in zdravstveno oskrbo. Ta dogodek
predstavlja mejnik v razvoju zdravstva na slovenskem. Slovenija je bila tudi ena izmed prvih
v Evropi, kjer je bilo urejeno zdravstveno zavarovanje (Slavec, 2010, str. 173).
Grafikon 1: Razvoj petih programov socialne varnosti po svetu

Vir: Schmitt, Lierse, Obinger & Seelkoopf (2015, str. 506)

Način razvoja socialne varnosti po svetu je prikazan na sliki 1. Moč je opaziti, da imajo
moderni programi socialne varnosti svoje korenine v poznem devetnajstem stoletju, ko je
Bismarck v Nemškem cesarstvu vpeljal socialno zavarovanje za bolezni, poškodbe na delu
in starost. Družbena zaščita, ki je bila do takrat odgovornost prostovoljnih organizacij,
družin, dobrodelnih organizacij in cerkva, je prvič postala javna odgovornost. Druge države
so kmalu sledile. Le v dveh državah je bilo mogoče zaslediti tovrstne programe še prej – v
Urugvaju, kjer so leta 1829 uvedli starostne pokojnine za vojaško osebje, in v Argentini, kjer
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so leta 1904 uvedli programe za zaščito starejših (Schmitt idr., 2015, str. 506–507).
Življenje zna biti včasih zelo nepredvidljivo in nevarno. Tisočletja so ljudje edino zaščito pred
njegovo krutostjo iskali v okviru družine, lokalnih skupnosti in cerkva. To se je spremenilo
konec devetnajstega stoletja z enim izmed najpomembnejših razvojev časa – socialno
varnostjo s strani države. Dandanes imajo državljani zahodnih držav za samoumevno
dejstvo, da jih bo država zaščitila pred nevarnostmi, kot so lakota ali brezdomstvo. To ni
nujno res za nekatere države, ki so še v razvoju (Schmit idr., 2015, str. 504).
Slovenija je v ustavi in po precedenčnih odločbah s strani Ustavnega sodišča Republike
Slovenije demokratična, pravna in socialna država. To so temeljna ustavna načela, ki so
medsebojno enakovredna in imajo enako normativno moč. Slovenija je socialna ustavna
demokracija z normativnim poudarkom na osnovnih človekovih pravicah in njihovih
svoboščinah in stremi k stanju blaginje (Teršek, 2017, str. 6).
Država blaginje pomeni, da ustvarja in skrbi za razmere za blaginjo prebivalstva ter je
odgovorna za zagotavljanje omenjenih razmer. Razni mehanizmi, preko katerih država
uresničuje vlogo blaginje, so torej socialne pomoči, socialni transferji ter socialne ali druge
storitve (Črnak-Meglič, 2005, str.17). Država blaginje prevzema odgovornost za
zagotavljanje osnovnih potreb z javnimi storitvami in dobrinami za državljane. Država
blaginje torej ni neposredno vezana na trg dela, državljan pa ima pravico do dostopa raznih
socialnih storitev ne glede na to, ali je bil kdaj v delovnem razmerju ali ne. Prvine blaginjske
politike se skoraj v vseh državah prepletajo, prav zaradi tega je težko poiskati ločnico, ali v
tem primeru govorimo o socialni državi ali državi blaginje. Sodobne države v večini
uporabljajo izraz država blaginje (Trbanc, 1992, str. 97–99).
Izhodišče države blaginje je posameznik kot državljan. Načelo, ki vzpostavlja državo blaginje,
je torej socialno državljanstvo, bistvo pa je, da država zagotovi vsem svojim državljanom
izvajanje socialnih pravic oziroma prevzema odgovornost za zagotovitev osnovnih oblik
blaginje za svoje državljane (Trbanc, 1992, str. 98).
Država zagotavlja svojim državljanom pravico do socialne varnosti v okviru sistemov
socialnega zavarovanja. Pravice iz socialnega zavarovanja se zagotovijo kot nadomestilo za
izpad dohodka bodisi zaradi nesreče, bolezni, invalidnosti, starosti, brezposelnosti ali smrti.
Z raznimi različnimi socialnimi pomočmi želi država zagotoviti minimalno raven in zavarovati
socialne varnosti vsem tistim, ki si je sami ne morejo nikakor zagotoviti (Črnak-Meglič, 2005,
str. 17).
Pojma socialna varnost in socialno varstvo sta si zelo podobna, ampak med njima obstajajo
temeljne razlike (Novak & Cvetko, 2005, str. 22):
‒ pomembna razlika je ta, da se socialna varnost financira iz posebnih davkov ter
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prispevkov, medtem ko se socialno varstvo financira iz državnega proračuna;
‒ pojem socialna varnost daje pravice zaščiteni osebi, socialno varstvo pa temelji na
ideji pomoči (javni ali zasebni);
‒ dajatve iz socialnega varstva so predvsem odvisne od ekonomskega položaja,
medtem ko v socialni varnosti se tega pogoja ne zahteva.
V nadaljevanju bosta koncepta socialne varnosti in socialnega varstva podrobneje
predstavljena, opredeljena in opisana.

2.1 SOCIALNA VARNOST
Socialna varnost, kot jo poznamo, vključuje vse javne sisteme oziroma institute, ki so
namenjeni zagotavljanju varnosti dohodkov posameznika ali pa družine v primeru, da bi
nastopili socialni primeri, kot so bolezen, brezposelnost ali starševstvo, ki bi lahko povzročil
pad aktivnega dohodka, kot so plače ali dohodek iz dejavnosti, ali pa povečal življenjske
stroške, ki nastanejo zaradi dogodkov, kot so rojstvo otroka, oskrba starejših ali zdravljenje
(Mišič, 2020, str. 1). Novak in Cvetko (2005, str. 18) opredeljujeta socialno varnost kot
varnost ki zajema sisteme za zagotavljanje dohodka in posledično ekonomske varnosti
posameznikov in njihovih družin v primeru nastankov posameznih dohodkov, ki so v
kontekstu socialne varnosti opredeljeni kot socialna tveganja.
Instituti, ki so namenjeni zagotavljanju varnosti dohodka oziroma ohranjevanju
sorazmernega načina življenja iz časa, preden je nastopil socialni primer v času, ki sledi
realizaciji tveganja, kot je na primer denarno nadomestilo za brezposelnost, sodijo v
Sloveniji ter v večini Evrope v sistem socialnih zavarovanj, ki so utemeljena v ekonomski
aktivnosti posameznika oziroma v njegovem statusu delavca ali samozaposlene osebe in
drugo. Nekatere druge oblike ureditev socialne varnosti so utemeljene na tako imenovanih
rezidenčnih sistemih in temeljijo v statusih državljanstva, stalnega prebivališča ali pa
nekaterih drugih oblik skupnostne pripadnosti. Pojem socialna varnost zajema tudi različne
javne institute, ki so namenjeni preprečevanju socialne izključenosti in revščine in ponujajo
različne vrste socialnih spodbud ter ugodnosti in socialnih odškodnin (Mišič, 2020, str. 1).
Socialno varnost se zagotavlja s številnimi ukrepi na različnih področjih, kot so zdravstveno,
delovnopravno, izobraževalno, stanovanjsko področje in podobno. Med najpomembnejši
del zagotavljanja socialne varnosti uvrščamo področje socialnega varstva. To področje
posameznikom in skupinam, ki nimajo dovolj sredstev za preživetje, omogoči vrsto različnih
storitev in denarnih prejemkov. Pravica do socialnega varstva je zapisana v več členih Ustave
Republike Slovenije (URS, Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 –
UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121,140,143, 47/13 –
UZ148, 47/13 – UZ90,97,99 in 75/16 – UZ70a). V 2.členu URS je zapisano, da je Slovenija
socialna in pravna država, kar pomeni, da država sprejema zakonodajo, ki bo zagotovila
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socialne interese družbe in posameznikov (Vodovnik, 2009, str. 130).
Socialna varnost je zagotovljena predvsem na osnovi prejemkov iz dela. Samo zmanjševanje
socialnega varstva zaposlenih ter potreba po delavcih, ki so posledice družbenih sprememb,
je še vedno pomemben oziroma ključni dejavnik zagotavljanja teh. Nanj pa se veže sam
sistem socialnih zavarovanj, v katerem si skoraj večina prebivalcev zagotavlja socialno
varnost. Pretekle izkušnje iz dela in zaposlitveni status so bistvenega pomena za blažilec
proti socialni izključenosti in zagotavljanje dohodka (Avramov, 2002, str. 236).
V slovenski ureditvi se pravica do socialne varnosti uresniči tudi preko sistema socialne
pomoči. Čeprav je naša ustava posebej ne omenja, je ustavno sodišče ugotovilo, da ima
posameznik skladno z našo ustavo pravico do minimalnih sredstev za preživetje, utemeljeno
z določbo o socialni državi ter pravici do socialne varnosti (Odločitev ustavnega sodišča v
zadevi U-I-330/9, 30. 11. 2000, OdlUS IX, 281). Država je s to pravico dolžna pomagati
posamezniku do dostojnega življenja (Bubnov idr., 2013, str. 368).
Pojem socialna varnost se razume kot stanje, v katerem se v organizirani družbi poskrbi, da
ljudje v primeru, ko se znajdejo v osebni ali premoženjski stiski, uživajo nujno pomoč.
Socialna varnost se zagotavlja z dejavnostjo, ukrepi in celovitim sistemom predpisov, s
katerimi (Vodovnik, 2013, str. 9):
‒ odpravijo posledice, do katerih pride, če se stiske pojavijo oziroma uresničijo vsa
socialna tveganja;
‒ preprečujejo pojavljanje premoženjskih in osebnih stisk, ki se jih opredeljuje kot
socialna tveganja.
Evropski sistem integrirane statistike socialne zaščite (ESSPROS) v področja socialne varnosti
vključuje naslednje pomoči (Černič, 2020, str. 6–7):
‒ bolezen oziroma zdravstveno varstvo, kar vključuje pomoči, ki so povezane s telesno
ter duševno obolelostjo, ter zdravstveno varstvo, namenjeno ohranjanju zdravja,
ozdravljanju ali pa izboljševanju zdravja varovanih oseb ne glede na izvor njihovih
zdravstvenih težav (v to kategorijo spadajo predvsem nadomestila v primeru
zadržanosti z dela zaradi nastanka bolezni ter zdravstveno varstvo in zdravila);
‒ invalidnost, v kar spada pomoč, povezana z nezmožnostjo za sodelovanje telesno ali
duševno prizadetih oseb v socialnih in ekonomskih aktivnostih (v to kategorijo
spadajo predvsem starostne, invalidske in družinske pokojnine ter storitve in blago,
ki so povezane s starostjo);
‒ smrt hranitelja družine, kar vključuje pomoči, ki so povezane s smrtjo družinskega
člana (v to kategorijo spadajo predvsem družinske pokojnine, namenjene osebam
pod neko določeno starostjo);
‒ družina oziroma otroci, kar vsebuje pomoči, ki so povezane z nosečnostjo, rojstvom,
s posvojitvijo, z vzgojo otrok in vzdrževanjem ostalih družinskih članov (v to
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kategorijo spadajo predvsem nadomestila plač v času porodniškega dopusta in
otroški dodatki);
‒ brezposelnost, kar vsebuje pomoči, ki so povezane z brezposelnostjo (v to
kategorijo spadajo predvsem nadomestila v primeru brezposelnosti in sredstva,
namenjena poklicnemu izobraževanju);
‒ nastanitev, kar vsebuje pomoči, ki so povezane s stroški, ki nastanejo zaradi
nastanitev;
‒ druge oblike pomoči v primeru socialne izključenosti, ki so namenjene revnim in
drugim skupinam oseb, ki so socialno izključene v primeru, da se jih ne more uvrstiti
v nobeno drugo področje.

2.2 NAČELA SOCIALNE VARNOSTI
Sistemi socialne varnosti so utemeljeni v številnih načelih, ki so bodisi veljavna za celoten
sistem ali za različna področja znotraj sistema socialne varnosti (Kalčič, 1996, str. 20).
Vodovnik (2013, str. 26) je zapisal, da so načela socialne varnosti kot okvir, v katerem je
možno oblikovati predpise. Temelj načel socialne varnosti je Ustava Republike Slovenije.
Sama načela so bolj dinamična in hitreje prilagodljiva, kar pa pomeni, da se spreminjajo
dokaj hitro in seveda niso trajna.
Načelo enotnosti socialne varnosti lahko opazimo v povezanosti različnih podsistemov, kjer
se zagotavlja celovita skrb za vse upravičence, ki uživajo pravice iz socialne varnosti.
Enotnost se torej prikaže na področju varnosti, ki prikazuje soodvisnost ter povezanost vseh
elementov socialne varnosti ali njenih podsistemov. Sistemi socialne varnosti so povezani v
različne dele, kar se delno kaže tudi v načinu financiranja. Financiranje torej v prvi vrsti
temelji na davkih in prispevkih, s celotnega vidika sistema so osrednji vir financiranja torej
prispevki. Med ostalimi viri, kot so na primer različna področja zavarovanj tudi kot oblika
socialnega varstva, je lahko predvsem pomemben finančni prispevek osebe, ki je v tem
primeru nosilka pravice, da delno prispeva k zagotavljanju sredstev, ki ji omogočajo, da uživa
svoje pravice. V primeru nezmožnosti je lahko zavezanka za plačilo občina, ki ima možnost
kompenziranja iz premoženja osebe, če ta oseba le ima premoženje (Vodovnik, 2013, str.
26–29). Ustava Republike Slovenije v 14. členu navaja, da so v Sloveniji zagotovljene vsem
enake temeljne svoboščine in človekove pravice, ne glede na raso, narodnost, jezik, spol,
vero ali drugo prepričanje, družbeni položaj prav tako tudi ne glede izobrazbe. Pred
zakonom smo vsi enaki (Ustava RS, 14. člen).
Načelo vzajemnosti in družbene solidarnosti temelji na tem, da se v civilizirani družbi
uveljavi pomembna vrednota o medsebojni pomoči med ljudmi, ki jih doleti nepričakovana
nesreča ali pa je zaradi situacije ogroženo njihovo preživljanje družinskih članov ali njih
samih (Vodovnik, 2013, str. 29–36). Temeljno načelo socialne varnosti je človeška
solidarnost, ljudje smo odvisni drug od drugega. Solidarnost je trajni cilj svobode ter
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privlačne družbe, ki osebo odvrne od njegove izoliranosti, samote in ga tako poveže z
drugimi ljudmi ter poveča samo željo po združevanju. Tako se v nas izpolni to, kar je naravno
pogojeno in ustvari vrsto raznih socialnih povezav. Z vidika socialne varnosti pomeni
solidarnost, da želimo pomagati manj sposobnim osebam, invalidom, da bi pridobili delo,
in vsem tistim, ki po svoji zmožnosti ne morejo v celoti poskrbeti sami zase oziroma za
najbližje (Novak & Cvetko, 2005, str. 36). Načelo vzajemnosti je torej temelj vzajemnega
zavarovanja, ki je predvsem metoda za zagotavljanje potrebnih finančnih virov, hkrati pa
tudi glavni temelj pravic po načelu vzajemnosti. Zavarovanci lahko uveljavljajo zavarovalno
načelo, zaradi katerega jim je omogočeno komplementarno izrabljanje denarnih pravic v
vseh različnih sistemih socialnih zavarovanj. Vendar pa se uživanje ene denarne pravice
začasno prekine (to so na primer denarna nadomestila v času brezposelnosti), torej ob
uživanju druge pravice ta miruje. Pomemben vir za financiranje teh ukrepov, da se lahko
izvajajo aktivne politike zaposlovanja ter zagotovitev vseh pravic, ki se zagotavljajo vsem
upravičencem, so torej lahko lastna sredstva nosilca te pravice, sredstva kapitalskega sklada
invalidskega ter pokojninskega zavarovanja, proračuni lokalnih skupnosti ter evropski
strukturni skladi in drugi evropski viri. Za zavarovanca je plačevanje prispevkov obvezno
oziroma nujen pogoj za pridobitev pravic iz zavarovanja. Višina prispevkov je odvisna od
dohodkov zavarovanca (Vodovnik, 2013, str. 29–36).
Načelo univerzalnosti temelji predvsem na ideji humane, sodobne države, katere cilj je, da
se zavzema za blaginjo celotnega prebivalstva. Namen tega načela je, da se razširi krog oseb,
ki bi uživale dobrino socialne varnosti, ter postopna širitev socialnih pravic. Zakonodajalca
usmerja, da poskrbi za družbenorazvojno primerno krepitev načela socialne države s
širitvijo pravic, z nadomeščanjem. Takšen primer načela je v Sloveniji postopno uzakonjanje,
razvijanje ter predvsem izvajanje ukrepov, ki pripomore k aktivni politiki zaposlovanja. V
časih ekonomske nestabilnosti je to še posebej pomembno, saj ti ukrepi omilijo ali
preprečijo socialne stiske ljudi (Vodovnik, 2013, str. 36–42). Načelo univerzalnosti že skoraj
zajema vse prebivalstvo v zdravstveno varstvo. Sama realizacija tega načela je odvisna v
veliki meri predvsem od ekonomskih faktorjev ter tudi od demografske strukture
prebivalstva, ki se spreminja in samo realizacijo načela otežuje (Novak, Cvetko, 2005, str.
36).
Načelo demokratičnosti v sodobni družbi opredeljuje razmerja med ljudmi. Beseda
demokratičnost se lahko opredeli kot možnost vseh udeležencev v določenih družbenih
razmerjih, da vplivajo ali sprejemajo odločitve o pravnem položaju vseh udeležencev
razmerij (Vodovnik, 2013, str. 43–44).
Načelo komplementarnosti javnega in zasebnega področja sistema socialne varnosti
opredeljuje legitimne razlike med zasebno in javno sfero. Pravne in fizične osebe javnega in
zasebnega prava lahko opravljajo storitve na področju socialne varnosti, ob predpostavki,
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da izpolnjujejo vse predpisane pogoje. Velika večina izvajalcev storitve izvaja kot javna
služba. Za posamezno področje, na katerem se izvajajo storitve, oblikujejo tako imenovane
»mreže izvajalcev«, v to mrežo pa so vključeni javni izvajalci ter zasebni (pravne osebe) in
javni izvajalci s koncesijo. Za storitve, ki se opravljajo zunaj tako imenovane mreže, pa
izvajalci ne potrebujejo koncesije, temveč dovoljenje, ki ga izda ministrstvo (Vodovnik, 2013,
str. 44–46).
Načelo pravnosti opredeljuje, da morajo biti vsi bistveni elementi sistema varnosti v prvi
vrsti urejeni s pravnimi normami. Elementi sistema socialne varnosti so predvsem
financiranje in organiziranje ter upravljanje podsistemov socialne varnosti in izvajanje
nadzora nad izvajanjem predpisa s področja socialne varnosti (Vodovnik, 2013, str. 46–49).
Načelo nezastarljivosti, neodtujljivosti in spoštovanja pridobljenih pravic iz obveznih
zavarovanj in socialnega varstva je torej pravni sistem, ki ureja pravne akte ter pravne
norme, v katerih vsaka določena pravica uživa določen obseg pravnega varstva. Veliko
večino pravic s področja socialne varnosti predstavljajo predvsem človekove pravice
(osebne pravice). To so pravice, ki so priznane osebam pri obveznih socialnih zavarovanjih
in socialnem varstvu. Nosilci teh pravic imajo okrepljeno pravno varstvo (Vodovnik, 2013,
str. 49–51). Pravice iz socialne varnosti, ki jih upravičenec oziroma zavarovanec pridobi s
tem, ko se ob nastopu socialnega rizika izpolnjeni z zakonom določeni pogoji na njegovi
strani, ne zastarajo. Torej gre za pravico, ki jo upravičenec lahko obdrži tudi, če je ne
uveljavlja v času izpolnitve pogojev oziroma jo lahko uveljavlja kasneje (Novak & Cvetko,
2005, str.39). Zastarajo lahko samo denarna izplačila, pravice pa ostanejo (Cvetko idr., 2009,
str. 42). Pomen načela neodtujljivosti je, da so v socialni varnosti pravice osebne pravice, ki
jih ni mogoče prenesti na drugo osebo ali odtujiti (Novak & Cvetko, 2005, str. 39).
Načelo zveznosti postopka uveljavljanja in varstva socialnih pravic. Ustava Republike
Slovenije v 25. členu navaja, da je vsakomur zagotovljena pravica do pritožbe ali drugega
pravnega sredstva proti odločbam sodišča ali drugih državnih organov, ki odločajo o
pravicah, pravnih interesih ali dolžnostih (Ustava RS, 25. člen). Načelo navaja, da je država v
tem primeru glavni organizator in regulator sistema socialne varnosti, za pomembne
človekove pravice pa se štejejo socialne pravice. Vse sodobne družbe tematiki socialne
varnosti namenjajo velik pomen. Pravice, ki se zagotavljajo v javni sferi, so organizirane v
okviru sistema oseb javnega prava, ki pa so povezane v mrežo. Postopek zagotavljanja
oziroma uveljavljanja pravic poteka pred organi javnega prava v upravnih postopkih. Ti so:
‒ primarno se postopek uveljavlja v upravnem postopku, ki pa se ga označi kot
posebno postopkovno pravilo, ki je določeno v področnih zakonih;
‒ subsidiarno se ureja po pravilih o splošnem upravnem postopku, ki je urejen v
Zakonu o splošnem upravnem postopku, natančneje v osrednjem procesnem
predpisu prava.

10

Pristojni organi se lahko odločajo o socialnih pravicah upravičencev v določenih primerih po
prostem preudarku, torej ali se bo določena pravica priznala ali ne. Po prostem preudarku
se lahko odločijo tudi, katero od določenih pravic bodo upravičencem priznali in v kakšnem
obsegu se bo določena pravica priznala. V določenih primerih je torej mogoče, da se glede
izvajanja pravice, ki je bila priznana, nosilec zavarovanja in upravičenec dogovorita s
pogodbo. Če upravičenec ni zadovoljen s končno odločitvijo pristojnega organa na drugi
stopnji, lahko o svoji socialni pravici zoper končne odločbe v predpisanem roku uveljavlja
sodno varstvo. Posebna socialna in delovna sodišča so pristojna za sojenje o socialnih
sporih. Pravila, ki se jih mora upoštevati na sodiščih, so urejena v Zakonu o delovnih in
socialnih sodiščih (ZDSS-1, Uradni list RS, št. 2/04, 10/04 – popr., 45/08 – ZArbit, 45/08 –
ZPP-D, 47/10 – odl. US, 43/12 – odl. US in 10/17 – ZPP-E). V tem zakonu so določene
posebne določbe, ki urejajo izključno postopek v socialnih sporih, ki pa ni v vseh elementih
enak postopku v delovnih sporih. Za varstvo socialnih pravic je pomembna tudi aktivnost
Ustavnega sodišča Republike Slovenije (Vodovnik, 2013, str. 51–59).

2.3 SOCIALNO VARSTVO
V Sloveniji pomemben del socialne varnosti predstavlja socialno varstvo. Socialno varstvo
je mreža programov in ukrepov države za reševanje socialne problematike prebivalstva ter
zajema vse dejavnosti, ki so namenjene preprečevanju socialne ogroženosti posameznika
in skupin (Kalčič, 1996, str. 19). Ukrepi na področju socialne varnosti so usmerjeni v
zagotavljanje solidarnosti, socialne pravičnosti in enakih možnosti, s čimer se zagotovi
socialna izključenost in socialna varnost vseh prebivalcev Slovenije (Portal GOV.SI, 2020c).
Socialno varstvo se torej sestoji iz ukrepov, s katerimi se pomaga tistim ljudem, ki nikakor
ne morejo zagotavljati svojih življenjskih potreb brez pomoči širše družbene skupnosti
(Glavaš & Rihter, 2010, str. 5).
Ena ključnih nalog socialnega varstva je prerazdeljevanje dohodkov. Predvsem pa je
pomemben element pri razvoju človeškega kapitala, ki predstavlja ključ do enakih možnosti
v družbi in rasti. S tega vidika je v današnjem času zasnova družbenih naložb zelo pomembna
pri krepitvi družbene kohezije in zmanjševanju neenakosti v družbi, prav tako tudi pri
povečanju učinkovitosti gospodarstva. Soodvisnost in povezovanje med družbenim ter
gospodarskim napredkom sta zelo pomembna, da je mogoče doseči družbeno in
posameznikovo blaginjo. Prav zaradi tega so naložbe v razvoju človeškega kapitala postale
gospodarska in družbena nuja v Evropi ter preostalem svetu (Euzéby, 2012).
Kresal (2020) je opredelila, da je sistem slovenskega socialnega varstva razdeljen na
področja pokojnine in zavarovanja invalidnosti, zdravstvenega zavarovanja in zdravstva,
zavarovanja brezposelnosti, starševskega zavarovanja in družinskih dodatkov ter socialne
pomoči.
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2.4 SOCIALNOVARSTVENI PROGRAMI
Pravilnik o sofinanciranju socialnovarstvenih programov (Pravilnik, Uradni list RS, št.70/16
in 34/19) v 2. členu opredeljuje, da so socialnovarstveni programi namenjeni predvsem
reševanju in preprečevanju socialnih stisk posameznih skupin prebivalstva, ki so ranljive na
naslednjih področjih: zmanjšanje tveganja revščine, odpravljanje posledic revščine in
brezdomstva, mladostniki in otroci, ki so prikrajšani za družinsko življenje ter druga
področja, ki so namenjena odpravljanju socialnih stisk ljudi. Socialnovarstveni programi so
namenjeni predvsem reševanju in preprečevanju socialnih stisk posameznih skupin
prebivalstva, ki so ranljive, ter v specifičnih primerih tudi vzdrževanju sprejemljivega
socialnega statusa posameznikov (3. člen, Pravilnik).
V prvi točki 4. člena Pravilnika je zapisano, da se javni, eksperimentalni in razvojni programi
sofinancirajo na podlagi javnih razpisov. Izvajalci so pretežno nevladne organizacije,
izjemoma tudi javni socialnovarstveni zavodi, in predstavljajo alternativo ali dopolnitev
socialnovarstvenim storitvam (Portal GOV.SI, 2020b).
Socialnovarstveni programi se lahko izvajajo kot razvojni in eksperimentalni programi, javni
verificirani programi ali kot dopolnilni programi. Razvojni in eksperimentalni
socialnovarstveni programi so programi, s katerimi se razvijajo novejši pristopi in novejše
metode za reševanje in preprečevanje stisk, težav posameznih ranljivih skupin. Financirajo
se iz sredstev države, občin ter iz zasebnih virov in trajajo približno največ tri leta. Javni
verificirani socialnovarstveni programi so programi, ki so strokovno verificirani po postopku,
ki je določen v posebnem predpisu, ki ga sprejme Socialna zbornica Slovenije. Financirajo
se iz sredstev občin, države in iz zasebnih virov. Javni verificirani programi morajo biti
sprotno ovrednoteni. Dopolnilni socialnovarstveni programi so programi, ki nadgrajujejo
javno službo ali pa ji ponudijo drugo možnost, izvajajo se po metodah, načelih dela v
socialnovarstveni dejavnosti. Financirajo se iz sredstev občin, zasebnih virov in donacij
(Portal GOV.SI, 2020b).

2.5 IZVAJALEC SOCIALNOVARSTVENIH PROGRAMOV
Eden izmed socialnovarstvenih zavodov, ki opravljajo naloge na področju socialnega varstva
ter zagotavljajo socialnovarstvene storitve, je center za socialno delo. Opravlja storitve
socialne preventive, prve socialne pomoči in pomoči družini ter osebne pomoči. Center za
socialno delo je torej negospodarska javna služba, katere nemoteno in trajno opravljanje
dejavnosti v javnem interesu zagotavljata občina ali država (49. člen, ZSV).
Centri za socialno delo pokrivajo območje upravne enote, kjer ima oseba, ki potrebuje
socialno varstvo, urejeno stalno prebivališče. Če oseba nima urejenega stalnega
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prebivališča, se v tem primeru določi krajevna pristojnost po začasnem prebivališču (81.
člen, ZSV).
Centri za socialno delo so torej tako imenovani javni socialnovarstveni zavodi. Njihova
osrednja naloga je opravljanje javnih služb na socialnovarstvenih področjih. Dodelitev
pravice za vsakega posameznika odloča organ, ki je pristojen za določeno socialnovarstveno
storitev, pri tem pa je treba upoštevati varstvo zaupnih podatkov o upravičencih. Ostali
zavodi, ki niso javni, lahko ustanovijo različni ustanovitelji. Takšni zavodi se lahko imenujejo
materinski domovi, svetovalnice, obvezno pa morajo izpolnjevati različne pogoje, ki jih izda
država. Obstajajo tudi še tako imenovane prostovoljne in neprofitne organizacije, ki so
najpogostejše za dobrodelne organizacije ali samopomoč. Socialno varstvene storitve torej
lahko opravlja tudi zasebnik ob izpolnjevanju pogojev, da se lahko te storitve izvajajo.
Zasebnik lahko opravlja samo socialnovarstvene storitve na podlagi dovoljenja za delo ter
odločbe o vpisu v register zasebnikov ali pa v kakšno drugo vrsto storitve, ki ima naravno
javno službo kot koncesionar (Vodovnik, 2009, str. 190).
Centri so torej osrednja strokovna institucija na področju socialnega varstva. Strokovni
delavci, ki so zaposleni na centrih za socialno delo, pomagajo pri prepoznavanju socialnih
stisk, težav ter seznanijo z vsemi možnostmi socialnovarstvenih storitev in obveznostmi, ki
jih prinese storitev. Delavci predstavijo tudi celotno mrežo vseh izvajalcev, ki so pristojni za
nudenje pomoči. Uveljavijo se lahko tudi pravice iz starševskega varstva ter družinski
prejemki in pravice iz javnih sredstev (69. člen, ZSV).
Sama skupnost centrov za socialno delo pa ima torej javna pooblastila ter tako določa
naloge, ki jih sami centri izvajajo. Prav tako se določajo standardi ter normativi, ki se
upoštevajo pri samem izvajanju posameznih nalog. Javno pooblastilo, ki ga je dodelilo
Ministrstvo za delo, družino in socialne, je natančno opredelilo tudi samo odgovornost
centrov za socialno delo (68.c člen, ZSV).

2.6 SOCIALNOVARSTVENI PREJEMKI
V Sloveniji imamo pravico do varstvenega dodatka ter denarne socialne pomoči urejeno v
Zakonu o socialno varstvenih prejemkih (ZSVarPre). V samem zakonu je zapisano tudi, kdo
je upravičen do prejemkov ter kolikšen je znesek in kakšen je njegov namen. Natančno je
opredeljena tudi denarna socialna pomoč ter varstveni dodatek. Socialnovarstveni prejemki
so namenjeni vsem tistim osebam, ki si nikakor ne morejo zagotoviti materialne varnosti
zaradi takšnih ali drugačnih okoliščin, na katere nikakor nimajo vpliva. Oseba, ki je
upravičena do prejemkov, mora izpolnjevati pogoje, ki so določeni z zakonom. Izpolnjeno
vlogo za pridobitev imenovanih prejemkov odda na centru za socialno delo v kraju stalnega
prebivališča. Prejemka, ki sta omenjena, izplačuje center za socialno delo, kjer se vloga odda
(Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2020c, str. 60).
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Socialni transferji ne temeljijo na zavarovalnem principu, ampak izhajajo predvsem iz
potreb oseb, ki si same oziroma njihove družine nikakor niso sposobne zagotoviti preživetja,
oziroma imajo dohodke, ki nikakor ne dosegajo postavljenega praga dohodka na
družinskega člana. Prejemki iz javnih sredstev, ki so odvisni predvsem od materialnega
položaja posameznikov in njihovih družin, so podrobneje opredeljeni v Zakonu o urejanju
pravic iz javnih sredstev (ZUPJS). ZUPJS opredeljuje torej naslednje denarne prejemke:
otroški dodatek, denarno socialno pomoč, varstveni dodatek ter državno štipendijo. Samo
upravičenost do teh prejemkov preverjajo centri za socialno delo (Inštitut Republike
Slovenije za socialno varstvo, 2020c, str. 60).
Otroški dodatek je podrobneje opredeljen v Zakonu o starševskem varstvu in družinskih
prejemkih (ZDSP-1,Uradni list RS, št. 26/14, 90/15, 75/17 – ZUPJS-G, 14/18, 81/19 in
158/20) v 70. členu je navedeno, da se »z otroškim dodatkom staršem zagotovi dopolnilni
prejemek za vzgojo, preživljanje ter izobraževanje otrok«. Pravico, do otroškega dodatka
ima eden od staršev ali oseba, ki skrbi za otroka in ima stalno oziroma začasno prebivališče
v Republiki Sloveniji, ampak samo do 18. leta starosti otroka (73. člen, ZDSP-1). Otroški
dodatek se prizna za dobo največ enega leta (75.člen, ZDSP-1). Pravica preneha veljati, s
prvim dnem naslednjega meseca, ko pogoji iz tega zakona niso več izpolnjeni (76. člen,
ZDSP-1).
Varstveni dodatek je opredeljen v Zakonu o socialnovarstvenih prejemkih (ZSVarPre), kjer
je v 2. členu navedeno, da se varstveni dodatek po zakonu dodeli tistim posameznikom, ki
si zaradi različnih okoliščin, na katere nimajo vpliva, nikakor ne morejo zagotoviti materialne
varnosti.
Osebe, ki prejmejo oziroma so upravičenci do varstvenega dodatka, so državljani Republike
Slovenije s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, tujci, ki imajo stalno prebivališče v
Republiki Sloveniji in delovno dovoljenje, osebe, ki so upravičene ali bi lahko bile do denarne
socialne pomoči, ter osebe ki so nezmožne za delo, trajno nezaposljive ter so starejše od 65
let (moški) in starejše od 63 let (ženske). Vsem upravičencem se z dodatkom krijejo vsi
življenjski stroški, ki nastanejo bodisi z vzdrževanjem stanovanja in vsekakor niso stroški za
zagotavljanje minimalnih življenjskih stroškov. Trajno nezmožna za delo je oseba, ki je
invalidsko upokojena, ima status invalida I. kategorije ali status invalida po zakonu (prvi
odstavek, 49. člena ZSVarPre ).
Štipendija je podrobneje opredeljena v Zakonu o štipendiranju (ZŠtip-1, Uradni list RS, št.
56/13, 99/13 – ZUPJS-C, 8/16, 61/17 – ZUPŠ in 31/18). 2. člen navaja, da je štipendija
namenjena dijakom, študentom in vsem udeležencem izobraževanja za odrasle, predvsem
za spodbujanje izobraževanja ter doseganje višje ravni izobrazbe vseh, ki so upravičenci
štipendije (8. člen, ZŠtip-1). Namenjena je kritju vseh stroškov, ki so nastali oziroma bodo
nastali v času šolanja. V Republiki Sloveniji se dodeljuje več različnih štipendij – najbolj
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znana je državna štipendija. Državna štipendija se nameni študentom ali dijakom, ki
prihajajo iz socialno šibkejših družin (15. člen, ZŠtip-1).
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3 DENARNA SOCIALNA POMOČ
Denarna socialna pomoč je namenjena predvsem zadovoljevanju minimalnih življenjskih
potreb v višini, ki osebi omogoča preživetje (prvi dostavek, 4. člena ZSVarPre). Uveljavljanje
pravic iz javnih sredstev, kamor sodi tudi denarna socialna pomoč, pokriva Zakon o
uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS). Poleg tega denarno socialno pomoč ureja tudi
Zakon o socialnovarstvenih prejemkih (ZSVarPre).
Socialno pomoč lahko uveljavi vsak, čigar dohodek ne presega zakona, v katerem je
predpisana meja dohodka, ter izpolnjuje tudi ostale pogoje, ki so določeni z zakonom (prvi
odstavek 11. člena ZSVarPre). Pravica o odločanju glede pridobitve denarne socialne pomoči
v Sloveniji je v pristojnosti centrov za socialno delo. Centri za socialno delo imajo po ZUPJS
diskrecijsko pravico, kar pomeni, da prosto razlagajo z vsemi pravili o merilih, ki so potrebna
za priznanje določenih socialnih pravic. Centri pa lahko poleg vseh podatkov iz uradnih zbirk
upoštevajo tudi vsa druga dejstva in okoliščine, ki odražajo trenutni materialni in socialni
položaj oseb (Vodovnik, 2013, str. 158; Vodovnik & Tičar, 2016, str. 515).Trajanje pravice do
prejemanja denarne socialne pomoči naj bi bilo praviloma časovno omejeno, saj je njen
namen omogočiti družini in posamezniku preživeti začasno pomanjkanje sredstev za
preživetje (Bubnov idr., 2010, str. 372).
Prvič se dodeli najdlje za obdobje treh mesecev, če so okoliščine ostale nespremenjene, se
lahko dodeli ponovno, vsakič najdlje za obdobje šestih mesecev. Izjemoma se lahko denarna
socialna pomoč dodeli za obdobje enega leta, v primeru starosti nad 63 let za ženske in 65
let za moške, v primeru invalidnosti, bolezni ali drugih okoliščin, če se socialni položaj
upravičenca ne izboljšuje. Osebam, ki so trajno nezmožne za delo ali trajno nezaposljive,
nezaposlenim moškim, starejšim od 63 let, ter nezaposlenim ženskam, osebam, ki so v
institucionalnem varstvu ali brez kakršnega koli premoženja, in njihovi družinski člani
izpolnjujejo vse pogoje, se dodeli trajna denarna socialna pomoč (36. člen, ZSVarPre).

3.1 IZREDNA DENARNA SOCIALNA POMOČ
Posebna oblika denarne socialne pomoči je izredna denarna socialna pomoč, ki se nameni
družinam oziroma samskim osebam, ki so se zaradi okoliščin, na katere ne morejo vplivati,
znašle v brezizhodnem položaju, zaradi česar so materialno ogrožene, ali pa družinam in
samskim osebam, ki imajo izredne stroške, ki so vezani na preživetje in jih s svojimi dohodki
nikakor morejo pokriti (prvi odstavek, 33. člena ZSVarPre). Lahko pa pride tudi do razloga,
na katerega oseba ne more vplivati, možna je tudi razglasitev epidemije in družina ali
samska oseba zaradi tega doživi izredne nujne stroške ali izgubo dohodka. Vloga za izredno
denarno socialno pomoč je namenjena predvsem za kritje izrednih stroškov, ki se navezujejo
na preživljanje in jih samo z lastnim dohodkom družine ni mogoče pokriti (33. člen
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ZSVarPre). Izredna denarna socialna pomoč se dodeli v enkratnem znesku ali za obdobje
največ šestih mesecev. Višina socialne pomoči mesečno ne sme presegati minimalnega
dohodka družine ali samske osebe (tretji odstavek, 33. člena ZSVarPre).
Vlagatelj mora na prošnji za izredno denarno socialno pomoč navesti zakaj potrebuje pomoč
ter v kolikšni višini. Navede torej natančno, kot je na primer nakup pralnega stroja,
hladilnika, poračun elektrike, nakup drv za ogrevanje itd. (Inštitut Republike Slovenije za
socialno varstvo, 2020c, str. 80).
Po prejemu izredne denarne socialne pomoči so upravičenci dolžni predložiti dokazilo o
namenski porabi v roku 45 dni po prejemu izredne denarne socialne pomoči oziroma do
vložitve nove vloge, če se nova vloga vloži pred potekom 30 dni. Pomoč, ki jo upravičenec
prejme, se mora porabiti v roku 30 dni od prejema. Če upravičenec v postavljenem roku ne
predloži dokazila o namenski rabi ali se ugotovi, da pomoč ni bila uporabljena v roku 30 dni,
se nova vloga za izredno denarno socialno pomoč ne more uveljavljati 14 mesecev po
prejemu pomoči, razen v primeru vložitve nove vloge zaradi višje sile ali naravne nesreče
(četrti odstavek 34. člen ZSVarPre).
Upravičenec izredne denarne socialne pomoči mora v primeru, da pomoči ne porabi v celoti
za namen, za katerega mu je bila dodeljena, preostanek sredstev vrniti v proračun v roku 15
dni po porabi sredstev, sicer se šteje, da poraba pomoči ni bila dokazana (šesti odstavek, 34.
člena ZSVarPre).
Kot je napisano na portalu GOV.SI, trenutna višina izredne denarne socialne pomoči znaša:
‒ na mesec: največ 402,18 evra za delavno neaktivno osebe, samsko osebo ali največ
1.106,00 evra za družino (štiričlansko družino z dvema šoloobveznima otrokoma in
brez zaposlitve),
‒ v koledarskem letu: največ 2.010,9 evra za delovno neaktivno osebo, samsko osebo
ali največ 5.530,00 evra za družino.

3.2 ZAGOTAVLJANJE DENARNE SOCIALNE POMOČI
V sistemu socialnega varstva se zagotovijo dajatve v naravi in v denarju družinam in
posameznikom, ki so v ekonomski in socialni stiski ter potrebujejo pomoč. Dajatve v naravi
imajo kurativne in preventivne cilje. S storitvenimi dajatvami se poizkuša omiliti, odpraviti
ter preprečiti socialne stiske družine in posameznikov ter določenih skupin prebivalstva (kot
so na primer zasvojeni z alkoholom in drogami). Storitvene dajatve se lahko zagotavljajo v
obliki pomoči družinam, svetovanja, nege, zavodskega varstva, oskrbe, usposabljanja ter še
veliko drugih dejavnosti. V socialnem varstvu pravice dajatev niso standardizirane, ampak
so predvsem individualizirane, ker so večinoma prilagojene potrebam družin in
posameznika, ki se ugotavljajo v postopkih. O naravni dajatve odloča pristojni organ na
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osnovi strokovnega mnenja, ki ga podajo posamezni strokovnjaki ali skupinski strokovnjaki
z različnih področij, kot so zdravstvo, socialno delo, psihologija itd.. Potreba po denarni
pomoči se ugotavlja na osnovi ugotovitve premoženjskega in dohodkovnega stanja družine
ali posameznika. Pristojni organ se lahko na osnovi drugega predpisa in zakona odloča po
prostem preudarku, ali je posameznik upravičen oziroma ali je družina glede na ugotovljeno
ekonomsko in socialno stanje upravičena do denarne socialne pomoči, katero vrsto pomoči
potrebuje in v kakšni višini (Bubnov idr., 2013, str. 102–105).

3.3 FINANCIRANJE DENARNE SOCIALNE POMOČI
Sistem financiranja denarne socialne pomoči je kompleksen, saj se tovrstna pomoč financira
iz več različnih virov. V nadaljevanju predstavljam način financiranja te pomoči na pregleden
način glede na kategorije njihovih virov. Glavne kategorije virov financiranja vseh programov
socialne zaščite so naslednje (Černič, 2020, str. 7):
‒ socialni prispevki;
‒ prispevki države;
‒ transferji iz drugih programov in
‒ drugi viri.
V socialne prispevke spadata dve vrsti stroškov. Prva so stroški delodajalcev, ki so namenjeni
koristi zaposlenih, druga pa stroški zavarovanih oseb. Na podlagi teh imajo osebe
upravičenost do socialnih pomoči. Socialni prispevki delodajalcev so namenjeni zaposlenim
v njihovi organizaciji ali pa nekdanjim zaposlenim ter njihovim članom družine. Socialni
prispevki zavarovanih oseb so vplačila posameznikov in gospodinjstev, s katerimi se pridobi
ali ohrani pravica do socialnih pomoči. V to skupino spadajo prispevki, plačani s strani
zaposlenih, samozaposlenih, upokojenih in drugih oseb (Černič, 2020, str. 7).
V kategorijo prispevkov države za socialno zaščito spadajo stroški države za izvedbo javnih
neprispevnih programov in finančna pomoč države, namenjena drugim rezidenčnim
programom na področju socialne varnosti. Med prispevke države prištevamo tekoče in
kapitalske transferje. Ta institucionalna enota prejme z namenom upravljanja programa
socialne varnosti (Černič, 2020, str. 7–8).
Varstveni dodatek in denarna socialna pomoč se financirata iz proračuna Republike
Slovenije (55. člen, ZSVarPre). Sofinanciranje kadrovskih štipendij ter sredstva za štipendije
se zagotavljajo iz proračuna Republike Slovenije, proračunskega sklada ministrstva, iz
sredstev Evropskega socialnega sklada ali drugih virov in sredstev sklada (10. člen, ZŠtip-1).
Prispevki države so kategorija, ki jo sestavljajo namenski davki in splošni prihodki države.
Namenski davki so tisti, ki so v zakonu določeni, da so namenjeni financiranju socialne
varnosti. Financiranje denarne socialne pomoči je razčlenjeno v Zakonu o socialnem varstvu
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(ZSV), kjer v prvem odstavku 97. člena navaja, da se socialnovarstvene dejavnosti financirajo
predvsem iz občin in proračuna Republike Slovenije. Razlika med namenskimi davki ter
obveznimi socialnimi prispevki je ta, da vplačilo prispevkov zagotavlja upravičenost do
socialne pomoči, namenski davki pa so le oblika financiranja. Pod splošne prihodke države
štejemo vse prispevke države z izjemo namenskih davkov (Černič, 2020, str. 8). Sredstva, ki
so namenjena financiranju socialnovarstvene dejavnosti, se zagotovijo z raznimi
organizacijami za samopomoč ali z raznimi prispevki dobrodelnih organizacij, invalidskih
organizacij, plačili raznih storitev ter prispevki raznih donatorjev (drugi odstavek 97. člena
ZSV).
Programi socialnega varstva so torej javno financirani programi, ki osebam, ki se štejejo za
ranljive ali revne, zagotavljajo redna denarna plačila brez prispevkov za brezplačno uporabo
(FLOOR, 2020).
Tretja kategorija virov financiranja denarne socialne pomoči so transferji med socialnimi
programi ter preusmerjeni socialni prispevki. Opredeljeni so kot nevračljiva plačila drugim
programom, namenjenim socialni varnosti (Černič, 2020, str. 7).

3.4 UPRAVIČENCI DO DENARNE SOCIALNE POMOČI
Zakon o socialnovarstvenih prejemkih (ZSVarPre) v prvem dostavku 3. člena navaja, da so
upravičenci državljani Republike Slovenije tisti, ki imajo stalno prebivališče, ali tujci, ki imajo
dovoljenje za stalno prebivališče v Republiki Sloveniji, ter osebe, ki jim je priznana
mednarodna zaščita, in tudi njihovi družinski člani, ki so na osnovi pravice do združitve
družine pridobili dovoljenja za prebivanje in imajo prijavljeno stalno/začasno prebivališče v
Republiki Sloveniji.
Upravičenci do denarne socialne pomoči so v primeru, ko si ne morejo zagotoviti preživetja
sami z delom, nadomestili, z dohodki iz premoženja, s pravicami ali z zavarovanjem iz dela,
s pomočjo družinskih članov ali oseb, ki so jih dolžne preživljati na takšen ali drugačen način,
ki ga določa zakon, ter prejemki po drugih predpisih (drugi odstavek, 6. člena ZSVarPre).
Prav tako si upravičenec do denarne socialne pomoči, če zase ali za svoje družinske člane ne
moreš zagotoviti sredstev v višini minimalnega dohodka iz razlogov, na katere se ne more
vplivati, in se uveljavi pravica do denarnih socialnih prejemkov po drugih predpisih in
pravica do oprostitve ter olajšav po Zakonu o uveljavljanju pravice do javnih sredstev (tretji
odstavek, 6. člena ZSVarPre).
Denarna socialna pomoč pripada upravičencu naslednji mesec, ko je vložil vlogo. Izplačuje
se v denarju, razen v določenih primerih v naravi (naročilnice, plačilo računov, bonov) (38.
člen, ZSVarPre). Denarna socialna pomoč se dodeli kot ena denarna socialna pomoč za vso
družino (39. člen, ZSVarPre).
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Upravičenec ima po zakonu do denarne socialne pomoči tudi določene obveznosti. Oseba,
ki je brezposelna, ki ne prejema nadomestila za primer brezposelnosti po zakonu, v zadnjem
letu pa je denarno socialno pomoč prejel več kot devetkrat, mora sprejeti vsako zaposlitev,
ki jo ponudi zavod. Da upravičenec v primeru odkloni zaposlitev, ki mu jo ponudi zavod, ali
jo prekine, izgubi pravico do denarne socialne pomoči. Pristojni organ obvesti o prekinitvi
zaposlitve center za socialno delo, ta pa nato razveljavi odločbo, s katero se je dodelila
denarna socialna pomoč. V primeru razveljavitve te odločbe upravičenec do denarne
socialne pomoči ni upravičen naslednjih šest mesecev po izgubi te pravice (42. člen,
ZSVarPre). Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS) v prvi točki 15. člena
navaja, da se pri odločanju o upravičenosti do varstvenega dodatka, denarne socialne
pomoči, oprostitve raznih socialnovarstvenih prispevkov, subvencij najemnin ter pravica do
kritja zdravstvenih storitev in plačilo prispevka obveznega socialnega zavarovanja
upoštevajo na način in za obdobje, ki je določeno z ZSVarPre.
Pri samem uveljavljanju pravic iz javnih sredstev se pri ugotavljanju materialnega položaja
upoštevajo z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS) določene osebe,
njihov dohodek in premoženje, razen za ugotavljanje dohodka pri ugotavljanju
upravičenosti do varstvenega dodatke in denarne socialne pomoči v skladu z zakonom, ki
ureja socialnovarstvene prejemke in za ugotavljanje dohodka pri ugotavljanju upravičenosti
do subvencije najemnine, kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev in plačilo
prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje, glede katerih se uporablja zakon, ki ureja
socialnovarstvene prejemke (9. člen, ZUPJS).
Prvi odstavek 13. člena ZUPJS navaja, da se pri ugotavljanju upravičenosti do posamezne
pravice iz javnih sredstev dohodek zmanjša za:
‒ občasne dohodke, ki jih je oseba nehala prejemati (ni prejemnik drugih periodičnih
oziroma občasnih dohodkov);
‒ druge prejemke, ki so izplačani na osnovi izvršilnega pravnega naslova z namenom,
ki krije življenjske stroške, vendar samo v največji višini izvršilnega pravnega naslova.
Pravico do kritja razlike polne vrednosti zdravstvenih storitev imajo zavarovanci in njihovi
družinski člani, ki so zavarovani po njih in so upravičeni do denarne socialne pomoči, kar je
določeno v ZUPJS. Oseba, ki je zavarovana oziroma zavarovanec lahko vse izpolnjene pogoje
izkaže z odločbo, ki mu jo izda center za socialno delo. Center za socialno delo se po uradni
dolžnosti lahko odloči, ali bo zavarovanec upravičen do razlike do kritja polne vrednosti
zdravstvenih storitev, če je oseba upravičena do denarne socialne pomoči. Osebi, ki je
upravičena do denarne socialne pomoči, ni treba nujno uveljavljati te pravice, če tega ne
želi. Ta pravica do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev se dodeli za
obdobje, dokler je oseba, ki je upravičena do denarne socialne pomoči, prejemnik denarne
socialne pomoči (29. člen ZUPJS). Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (v
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nadaljevanju MDDSZ) obvesti Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije glede številke,
obdobja in datuma veljavnosti odločbe za vsakega posameznika, zavarovalnica, kjer ima
upravičenec sklenjeno dopolnilno zdravstveno zavarovanje, pa ima vso pravico do vpogleda
v podatke o odločbi (četrti odstavek 29. člen ZUPJS).
Do denarne socialne pomoči ni upravičena oseba, ki se ne prijavi na zavodu za zaposlovanje
kot brezposelna oseba, četudi izpolnjuje pogoje za pridobitev tega statusa, neutemeljeno
odkloni primerno delo, neutemeljeno opusti uveljavljanje pravice, ki bi vplivala na njen
socialni položaj oziroma socialni položaj njenih družinskih članov, ne želi skleniti sporazuma
o preživljanju, ne želi skleniti, ali ne izvršuje pogodbe o aktivnem reševanju svoje socialne
problematike ali pa prestaja zaporno kazen (28.člen, ZSVarPre).

3.5 PRIDOBITEV IN VIŠINA DENARNE SOCIALNE POMOČI
Za pridobitev denarne socialne pomoči mora oseba vložiti izpolnjen obrazec in ga mora
oddati na pristojnem centru za socialno delo, kjer ima stalno prebivališče. V vlogi za
pridobitev denarne socialne pomoči mora oseba izpolniti svoje osebne in druge podatke,
kot so transakcijski račun, navesti mora tudi podatke oseb, ki se po zakonu upoštevajo pri
ugotavljanju materialnega položaja (partner, otrok, zakonec). Oseba mora na vlogi označiti,
za katere pravice zaproša (3. člen, ZUPJS).
Višina denarne socialne pomoči je odvisna od števila družinskih članov, višine dohodkov,
prihrankov, premoženja ter oskrbe, ki jo imajo zagotovljeno, ali možnosti krivdnega razloga,
kot je neprijavljenost na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje ali prestajanje zaporne
kazni (28. člen, ZSVarPre).
Osebi oz. upravičencu, ki nima lastnih prihodkov, pripada denarna socialna pomoč v višini
minimalnega dohodka. Osebam oz. upravičencem, ki imajo lasten prihodek ali premoženje
ter druge prihodke, je višina dodatka razlika med prihodkom in minimalnim dohodkom. Za
družino je višina denarne socialne pomoči v razliki med »seštevkom minimalnih dohodkov,
ki pripadajo posameznim upravičencem oziroma družinskim članom, in lastnim dohodkom
družine« (ZSVarPre, 30. člen).
Če ima družina ali oseba sredstva za preživetje, ali ima premoženje in prihranke, ki dosegajo
ali presegajo 60 osnovnih zneskov minimalnega dohodka, ni upravičena do denarne
socialne pomoči. V premoženje družine pa se nikakor ne uvrščajo primerno stanovanje,
predmeti, izvzeti iz izvršbe, in osebno vozilo v vrednosti do višine 35 osnovnih zneskov
minimalnega dohodka (18. člen, ZUPJS).
Osnovni znesek minimalnega dohodka znaša 392,75 EUR ter se usklajuje po zakonu, ki ureja
usklajevanje transferjev gospodinjstev in posameznikom v Republiki Sloveniji. Ministrstvo,
ki je pristojno za socialno varstvo, mora primerljive metodologije najmanj vsakih šest let
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ugotoviti višino minimalnih življenjskih stroškov. Če razlika med višino na novo in nazadnje
ugotovljenimi kratkoročnimi minimalnimi življenjskimi stroški presega vsaj 15 odstotkov,
mora določiti novo višino osnovnega zneska. Kot kratkoročni minimalni življenjski stroški se
upoštevajo vsa sredstva, ki omogočajo preživetje v višini minimalnih življenjskih potreb
(8.člen, ZSVarPre).
Pravica iz javnih sredstev se dodeli za določen čas, ki je odvisen od okoliščin, ki so temeljna
podlaga za višino in dodelitev denarne socialne pomoči (Tabela 1) (33. člen, ZUPJS).
Tabela 1: Višina denarne socialne pomoči
Status

Po ZSVarPre
Utež

Prva odrasla oseba ali samska oseba ali odrasla, ki je v
institucionalnem varstvu.
Prva odrasla oseba ali samska oseba, ki je delovno aktivna v obsegu
od 60 do 128 ur na mesec.
Prva odrasla oseba ali samska oseba, ki je delovno aktivna v obsegu
več kot 128 ur na mesec.
Samska oseba med dopolnjenim 18. in 26. letom starosti,
prijavljena pri zavodu za zaposlovanje v evidenci brezposelnih oseb
oziroma v evidenci iskalcev zaposlitve, ki ima prijavljeno stalno
prebivališče na istem naslovu kot starši ali dejansko prebiva z njimi
ter imajo starši dovolj lastnih sredstev za preživljanje.
Samska oseba, ki je trajno nezaposljiva ali trajno nezmožna za delo
ali je starejša od 63 let (ženska) oziroma 65 let (moški), ki ima
prijavljeno stalno ali začasno prebivališče na istem naslovu kot
osebe, ki niso družinski člani po tem zakonu in imajo dovolj lastnih
sredstev za preživljanje oziroma dejansko prebiva z njimi.
Vsaka naslednja odrasla oseba.
Vsaka naslednja odrasla oseba, ki je delovno aktivna v obsegu več
kot 128 ur na mesec.
Vsaka naslednja odrasla oseba, ki je delovno aktivna v obsegu od
60 do 128 ur.
Otrok osebe, ki uveljavlja denarno socialno pomoč, dokler ga je ta
dolžna preživljati.
Povečanje za vsakega otroka v enostarševski družini, kadar je drugi
od staršev umrl in otrok po njem ne dobiva prejemkov, ali je drugi
od staršev neznan ali kadar otrok po drugem od staršev prejemkov
za preživljanje dejansko ne prejema.

Znesek
EUR*

1

402,18

1,26

506,75

1,51

607,29

0,7

281,53

0,76

305,66

0,57

229,24

0,83

333,81

0,7

281,29

0,59

237,29

0,18

72,39

* Upošteva se samo osnovni znesek minimalnega dohodka, ki od 1. 8. 2019 znaša 402,18 EUR.
** Delovno aktivne osebe se štejejo kot zaposlene osebe, ki opravljajo dejavnost, so vključene v različne
programe, kot so na primer aktivne politike zaposlovanja ali programi psihosocialne rehabilitacije. Med
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delovno aktivne osebe pa se prištevajo tudi vsi družinski pomočniki ali osebe, ki opravljajo prostovoljna dela
in volontersko pripravništvo. Osebe, ki so omenjene, morajo imeti obvezno sklenjeno pogodbo o zaposlitvi,
sicer se ne upoštevajo kot aktivno delovno prebivalstvo. Cilj vseh programov pa je zaposlitev vključenih oseb.

Vir: Portal GOV.SI (2020)

Denarna socialna pomoč se ne dodeli družinam ali samskim osebam, za katere je možno
predvidevati, da je dohodek v višini minimalnega dohodka v celoti ali pa je delno
zagotovljen ter da imajo premoženje, ki se mora upošteva po zakonu. Prav tako se upošteva,
če je oseba, ki je bila oziroma je nastanjena najmanj 30 dni v drugi ustanovi ali bolnišnici,
kjer ima zagotovljeno celodnevno oskrbo in ni plačnik stroškov oziroma živi z osebami, ki ji
pomagajo pri preživljanju oziroma ima zagotovljeno preživetje na kakršen koli drug način.
Centri za socialno delo se lahko sami odločijo, ali bodo denarno socialno pomoč dodelili ali
ne (prvi odstavek 31. člena ZSVarPre).
Krivdni razlogi, zaradi katerih osebe niso upravičene do denarne socialne pomoči, so, če se
oseba izogiba aktivnostim, ki bi ji pomagale do različnih sredstev do preživetja (28. člen
ZSVarPre). Oseba ni upravičena do denarne socialne pomoči, če je prenehala delovno
razmerje (izjema je samo, če oseba ni popolnoma delovno nezmožna), kadar je pristojni
organ prenehal voditi določeno osebo v evidenci brezposelnih oseb, če je bil zavrnjen
dogovor o aktivnem reševanju njene socialne problematike, če prestaja zaporno kazen ali
pa ni prijavljena pri organu, ki ureja trg dela (drugi odstavek 28. člena ZSVarPre).
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4 ANALIZA PREJEMNIKOV IN UPRAVIČENCEV DO DENARNE
SOCIALNE POMOČI V SLOVENIJI V OBDOBJU 2015–2019
Kot je že predstavljeno v teoretičnem delu diplomskega dela, Slovenija svojim državljanom
zagotavlja različne oblike socialne pomoči, med katerimi je tudi denarna socialna pomoč, ki
je v diplomskem delu podrobneje obravnavana in statistično analizirana v tem poglavju .
V raziskovalnem delu s statistično analizo sekundarnih podatkov proučimo obseg in
strukturo prejemnikov in upravičencev do denarne socialne pomoči v Sloveniji glede na
spol, starost in statistične regije v obdobju 2015–2019. Z izračunom časovnih indeksov
dobimo vpogled v spremembo obsega upravičencev in prejemnikov denarne socialne
pomoči med posameznimi leti. Kot zanimivost predstavimo tudi prvo polletje leta 2020, kjer
so že zaznane posledice epidemije COVID-19. Poleg tega z analizo ugotavljamo razliko med
številom upravičencev in številom prejemnikov denarne socialne pomoči v proučevanem
obdobju. Za vse podatke, uporabljene v analizi, smo zaprosili Ministrstvo za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ). S pomočjo pridobljenih podatkov analiziramo
in primerjamo število prejemnikov denarne socialne pomoči in število upravičencev do
omenjene pomoči v letih 2015–2019. Primerjamo in analiziramo število upravičencev do
denarne socialne pomoči glede na spol in starost v proučevanih letih ter tudi primerjalno
analiziramo število prejemnikov obravnavane pomoči po statističnih regijah v proučevanem
obdobju. Poleg tega kot zanimivost predstavimo tudi analizo podatkov za prvo polletje
2020, kjer so že vidne spremembe zaradi epidemije COVID-19.
Z omenjeno analizo podatkov je dosežen tudi namen diplomskega dela, ki se nanaša na
raziskovalni del, torej podrobneje proučiti in primerjati število prejemnikov in upravičencev
do denarne socialne pomoči, starostno in spolno strukturo prejemnikov ter strukturo
prejemnikov po statističnih regijah v časovnem obdobju 2015–2019. Poleg tega je z analizo
podatkov mogoče preveriti tudi postavljene hipoteze, ki se nanašajo na raziskovalni del, to
so: H1: Število upravičencev in prejemnikov denarne socialne pomoči se je v letih 2015–
2019 povečalo. H2: Med upravičenci do denarne socialne pomoči se v obdobju 2015–2019
pogosteje pojavljajo ženske, predvsem v prvih štirih starostnih skupinah, 0 do 50 let. H3:
Rast števila prejemnikov denarne socialne pomoči je hitrejša v regijah vzhodne Slovenije v
obdobju od leta 2015–2019.

4.1 ANALIZA ŠTEVILA PREJEMNIKOV IN UPRAVIČENCEV DO DENARNE
SOCIALNE POMOČI
Tabela 2 prikazuje število prejemnikov in upravičencev do denarne socialne pomoči v
obdobju 2015–2019 ter delež prejemnikov in upravičencev glede na celotno število
prebivalstva v Republiki Sloveniji. Podatki kažejo, da je delež upravičencev nekoliko višji od
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deleža prejemnikov denarne socialne pomoči. Prav zaradi tega, da bi razumeli, zakaj prihaja
do razlik, je treba najprej vsebinsko utemeljiti in razložiti, kdo so prejemniki in upravičenci.
Prejemnik je oseba, ki prejme nakazilo denarne socialne pomoči za več oseb oziroma
družinskih članov, v tem primeru upravičencev. Kot primer lahko omenimo, da za denarno
socialno pomoč zaprosi mama zase in za svojo družino, torej za zakonca in dva otroka. Do
denarne socialne pomoči so upravičeni vsi družinski člani, torej imamo štiri upravičence do
denarne socialne pomoči. Upravičenci do denarne socialne pomoči so določeni v 3. členu
ZSVarPre. Denarna socialna pomoč se nakaže torej samo mami skupaj za vse družinske člane
oziroma upravičence, zato je prejemnik samo en. Omenjena razlika med številom
upravičencev in številom prejemnikov denarne socialne pomoči je razvidna iz tabele 2.
Tabela 2: Prejemniki in upravičenci do denarne socialne pomoči v letih 2015–2019
Leto

Skupno št.
prebivalcev

Št.
prejemnikov

2015
2016
2017
2018
2019

2.063.077
2.064.241
2.066.161
2.070.050
2.089.310

641.271
631.635
623.700
634.301
693.684

%
Verižni indeks
prejemnikov prejemnikov

31,08 %
30,60 %
30,19 %
30,64 %
33,20 %

98,50
98,74
101,70
109,36

Št.
%
Verižni indeks
upravičencev upravičencev upravičencev

966.012
966.877
965.870
986.502
1.091.100

46,82 %
46,84 %
46,75 %
47,66 %
52,22 %

100,09
99,90
102,14
110,60

Vir: lasten

Izračun verižnih indeksov za število prejemnikov nam kaže, da se je slednje v letu 2016
zmanjšalo za 1,5 % glede na predhodno leto 2015. Prav tako se je zmanjšalo število
prejemnikov v letu 2017, in sicer za 1,26 % glede na leto 2016. V letu 2018 je prišlo do
porasta števila prejemnikov za 1,7 % glede na predhodno leto, prav tako se je število
prejemnikov denarne socialne pomoči povečalo tudi v letu 2019, in sicer za 9,36 % glede na
leto 2018. V primerjavi s številom upravičencev do denarne socialne pomoči je zaznati
podoben trend gibanja. Število upravičencev se je povečevalo v zadnjih dveh proučevanih
letih, in sicer leta 2018 je število upravičencev narastlo za 2,14 % glede na predhodno leto,
v letu 2019 pa je narastlo za 10,6 % glede na leto 2018.
Tudi delež prejemnikov in upravičencev do denarne socialne pomoči glede na celotno
prebivalstvo Republike Slovenije v posameznem letu (Tabela 2 in Grafikon 2) se v letih 2016
in 2017 nekoliko zmanjšuje, nato pa se v letih 2018 in 2019 povečuje.
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Grafikon 2: Delež prejemnikov in upravičencev do denarne socialne pomoči v letih 2015–2019
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Vir: lasten

Trend upadanja in rasti deleža upravičencev in prejemnikov denarne socialne pomoči lahko
pojasnimo s pomočjo makroekonomskih kazalnikov v proučevanem obdobju. V letu 2016 je
prišlo do zvišanja gospodarske rasti (z 2,2 % v letu 2015 na 3,2 % v letu 2016), ki se je v letu
2017 še dodatno zvišala (na 4,8 % v 2017). Prav tako je v omenjenih letih padala stopnja
brezposelnosti (UMAR, 2020). Zato je mogoče sklepati, da se je skladno z
makroekonomskim gibanjem tudi število oziroma delež upravičencev in prejemnikov
denarne socialne pomoči v letih 2015–2017 zmanjševalo. Stopnja brezposelnosti se je sicer
zmanjševala tudi dalje v letih 2018 in 2019, vendar pa je v omenjenih dveh letih prišlo do
povečanja števila oseb, ki so izgubile delo, in do zmanjšanja števila brezposelnih oseb, ki so
dobile delo. Prav tako se je v letih 2018 in 2019 znižala stopnja rasti BDP (na 3,2 % v letu
2019) (UMAR, 2020). To je lahko razlog za porast števila oziroma deleža upravičencev in
prejemnikov denarne socialne pomoči v omenjenih dveh letih.
Podobno makroekonomsko gibanje se zaradi posledic epidemije COVID-19 napoveduje tudi
za leto 2020 (porast stopnje brezposelnosti, upad gospodarske rasti) (UMAR, 2020). To bo
še dodatno vplivalo na zniževanje življenjskega standarda. Kot zanimivost lahko omenimo,
da je v prvem polletju leta 2020 bilo 2.095.861 prebivalcev, od tega je bilo 585.421 (27,93 %)
upravičencev do denarne socialne pomoči (MDDSZ, 2020). Zaradi navedenega lahko
predvidevamo, da bo ta številka ob koncu leta še višja zaradi posledic epidemije COVID-19,
ki bodo vidne še kar nekaj časa.
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4.2 ANALIZA UPRAVIČENCEV DO DENARNE SOCIALNE POMOČI GLEDE NA
SPOL
Analiza upravičencev do denarne socialne pomoči po spolu (tabela 3) prikazuje, da so moški
v celotnem proučevanem obdobju 2015–2019 v večji meri upravičenci do denarne socialne
pomoči kot ženske. Gre za zanimiv podatek oziroma bi pričakovali ravno obratno situacijo,
saj je bilo v proučevanem obdobju število vseh moških v Republiki Sloveniji nekoliko manjše
od števila vseh žensk, prav tako je bila stopnja brezposelnosti moških v proučevanem
obdobju nižja kot pri ženskah (SURS, 2020; UMAR 2020). Izračun verižnega indeksa kaže, da
se je število moških upravičencev v letih 2016 in 2017 v primerjavi s predhodnim letom
zmanjšalo, v letih 2018 in 2019 pa povečalo. Število upravičencev ženskega spola se je v
vseh proučevanih letih povečevalo glede na predhodno leto.
Tabela 3: Upravičenci do denarne socialne pomoči po spolu v letih 2015–2019
Leto

Upravičenci

Moški

%

Verižni indeks

Ženske

%

Verižni indeks

2015
2016
2017
2018
2019

966.012
966.877
965.870
986.502
1.091.100

500.857
499.597
494.702
506.641
558.770

51,85 %
51,67 %
51,22 %
51,36 %
51,21 %

99,75
99,02
102,41
110,29

465.155
467.280
471.168
479.861
532.330

48,15 %
48,33 %
48,75 %
48,64 %
48,79 %

100,46
100,83
101,84
110,93

Vir: lasten

Iz grafikona 3 je razvidno, da je delež moških upravičencev do denarne socialne pomoči
glede na celotno število upravičencev v Republiki Sloveniji nekoliko večji od deleža
upravičencev ženskega spola. Delež upravičencev moškega spola se v proučevanem
obdobju giba med 51 in 52 %, delež upravičencev ženskega spola pa med 48 in 49 %.
Gledano z vidika deleža upravičencev moškega in ženskega spola je razvidno, da se je delež
moških upravičencev v proučevanem obdobju v povprečju zmanjševal, medtem ko se je
delež upravičencev ženskega spola povečeval. Rast deleža žensk upravičenk do denarne
socialne pomoči v obdobju 2015–2019 lahko utemeljimo z višjo stopnjo brezposelnosti
žensk v primerjavi s stopnjo brezposelnosti moških (UMAR, 2020).
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Grafikon 3: Delež upravičencev do denarne socialne pomoči po spolu v letih 2015–2019
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Kot zanimivost lahko omenimo, da je v prvem polletju v letu 2020 bilo 301.296 (51,47 %)
upravičencev in 284.125 (48,53 %) upravičenk (MDDSZ, 2020).

4.3 ANALIZA UPRAVIČENCEV DO DENARNE SOCIALNE POMOČI GLEDE NA
STAROST IN SPOL
Zanimalo nas je tudi, v kateri starostni skupini je bilo v proučevanem obdobju največ
upravičencev do denarne socialne pomoči. Tabela 4 prikazuje deleže upravičencev do
denarne socialne pomoči glede na starost in spol v obdobju 2015–2019. Starostno so
prebivalci Slovenije razdeljeni v osem starostnih skupin.
Tabela 4: Upravičenci do denarne socialne pomoči glede na starost in spol v letih 2015–2019
Leto

Starostne skupine
0–14

Moški
Ženske
Moški
2016
Ženske
Moški
2017
Ženske
Moški
2018
Ženske
Moški
2019
Ženske
Skupaj povprečje
2015

10,03 %
9,58 %
10,30 %
9,86 %
20,37 %
9,98 %
10,43 %
9,98 %
10,52 %
10,04 %
11,11 %

15–26

27–35

36–50

51–59

8,58 % 9,50 % 2,25 % 6,44 %
9,36 % 10,34 % 10,59 % 4,73 %
7,77 % 8,88 % 12,40 % 7,26 %
8,75 % 9,92 % 10,86 % 5,04 %
15,63 % 16,84 % 23,42 % 13,19 %
8,22 % 9,01 % 11,03 % 5,56 %
6,59 % 7,06 % 12,31 % 7,79 %
7,52 % 8,12 % 10,84 % 5,79 %
6,32 % 6,46 % 11,99 % 7,63 %
7,08 % 7,46 % 10,61 % 5,76 %
8,58 % 9,36 % 11,63 % 6,92 %
Vir: lasten
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60–65

66–79

80 in več

3,06 %
1,25 %
3,41 %
1,54 %
5,91 %
2,03 %
4,39 %
2,56 %
4,71 %
2,97 %
3,18 %

1,27 %
1,33 %
1,48 %
1,39 %
3,60 %
1,73 %
2,43 %
2,21 %
3,13 %
2,77 %
2,13 %

0,17 %
0,97 %
0,17 %
0,98 %
1,46 %
1,22 %
0,34 %
1,62 %
0,42 %
2,08 %
0,94 %

Tabela 4 kaže, da se v proučevanem obdobju 2015–2019, v starostnem obdobju 0–14 let
delež upravičencev do denarne socialne pomoči v povprečju giblje okoli 11 % vseh
upravičencev, pri čemer je delež moških upravičencev nekoliko večji od ženskih. V
starostnem obdobju 15–26 let je delež upravičencev v povprečju enak 8,6 %. V tem
starostnem obdobju je zaznan nekoliko višji delež žensk upravičenk, z izjemo leta 2017. V
starostnem obdobju 27–35 let je prav tako delež upravičenk nekoliko višji od deleža moških,
ponovno z izjemo leta 2017. V povprečju se v tej starostni skupini delež upravičencev giblje
okoli 9,4 %. Povprečni delež upravičencev je nekoliko višji (11,6 %) v starostnem obdobju
36–50 let, kjer je delež moških upravičencev višji od deleža ženskih, z izjemo leta 2015. Nato
pa je v naslednjih starostnih obdobjih opaziti postopen upad deleža upravičencev, in sicer v
starostnem obdobju 51–59 let v povprečju ta znaša malo manj kot 7 %, v starostni skupini
60–65 let je povprečni delež upravičencev enak 3,2 %, v skupini 66–79 let v povprečju znaša
2,1 % in v skupini 80 in več let le ta znaša le slab odstotek. V starostnih skupinah 51–79 let
je delež moških upravičencev višji od deleža ženskih, medtem ko je v zadnji starostni skupini
80 in več let delež ženskih upravičenk višji od deleža moških.
Grafikon 4: Upravičenci do denarne socialne pomoči glede na starost in spol v letih 2015–2019
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Iz grafikona 4 je razvidno, da je v starostni skupini 0–14 let delež moških upravičencev višji
od deleža ženskih. Največ moških upravičencev je bilo v letu 2017 (prejemniki štipendije).
Najmanj upravičencev moškega spola je bilo leta 2015. Največ upravičenk pa je bilo leta
2019 in najmanj leta 2015.
Kot zanimivost lahko omenimo, da je v starostni skupini 0–14 prvem polletju leta 2020 bilo
10,66 % vseh upravičencev moškega spola in 10,12 % ženskega spola.

29

Grafikon 5: Upravičenci do denarne socialne pomoči glede na starost in spol v letih
2015–2019
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Iz grafikona 5 je razvidno, da je bil v starostni skupini 15–26 let delež ženskih upravičenk višji
od deleža moških, z izjemo leta 2017, ko je bilo največ moških upravičencev do denarne
socialne pomoči. Najmanj moških upravičencev je bilo leta 2019. Največ upravičenk je bilo
leta 2015, najmanj pa jih je bilo leta 2019.
Kot zanimivost lahko omenimo, da je v starostni skupini 15–26 v prvem polletju leta 2020
bilo 6,52 % vseh upravičencev moškega spola in 7,11 % ženskega spola.
Grafikon 6: Upravičenci do denarne socialne pomoči glede na starost in spol v letih 2015–2019
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Iz grafikona 6 je razvidno, da je bil tudi v starostni skupini 27–35 let delež upravičenk višji
od deleža moških, ponovno z izjemo leta 2017. Največ upravičencev do denarne pomoči
moškega spola je bilo torej leta 2017 in najmanj leta 2019, medtem ko je bilo največ
upravičenk leta 2015, najmanj pa leta 2019.
Kot zanimivost lahko omenimo, da je v starostni skupini 27–35 let v prvem polletju leta 2020
bilo 6,43 % vseh upravičencev moškega spola in 7,23 % ženskega spola.
Grafikon 7: Upravičenci do denarne socialne pomoči glede na starost in spol v letih 2015–2019
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Iz grafikona 7 je razvidno, da se je trend deleža moških in ženskih upravičencev v starostni
skupini 36–50 let obrnil in je bil delež moških večji od deleža žensk. Še vedno pa ostaja
največji delež upravičencev moškega spola v letu 2017 in najmanj v letu 2015. Podobno je
bilo tudi največ upravičencev ženskega spola leta 2017 in najmanj leta 2015.
Kot zanimivost lahko omenimo, da je v starostni skupini 36–50 let v prvem polletju leta 2020
bilo 12,16 % vseh upravičencev moškega spola in 10,60 % ženskega spola.
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Grafikon 8: Upravičenci do denarne socialne pomoči glede na starost in spol v letih 2015–2019
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Iz grafikona 8 je razvidno, da je bil delež moških upravičencev tudi v starostni skupini 51–59
let večji od deleža žensk. Ponovno je bilo največ upravičencev moškega spola v letu 2017 in
najmanj leta 2015. Največ upravičencev ženskega spola je bilo leta 2018 in najmanj leta
2015.
Kot zanimivost lahko omenimo, da je v starostni skupini 51–59 let v prvem polletju leta 2020
bilo 7,36 % vseh upravičencev moškega spola in 5,64 % ženskega spola.
Grafikon 9: Upravičenci do denarne socialne pomoči glede na starost in spol v letih 2015–2019
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Iz grafikona 9 je razvidno, da je bil delež upravičencev moškega spola v starostni skupini
60–65 let prav tako večji od deleža upravičenk. Največ upravičencev moškega spola je bilo
leta 2017 in najmanj leta 2015. Največ upravičencev ženskega spola je bilo leta 2019 in
najmanj leta 2015.
Kot zanimivost lahko omenimo, da je v starostni skupini 60–65 v prvem polletju leta 2020
bilo 4,61 % vseh upravičencev moškega spola in 3,06 % ženskega spola.
Grafikon 10: Upravičenci do denarne socialne pomoči glede na starost in spol v letih 2015–2019
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Iz grafikona 10 je razvidno, da je delež upravičencev ženskega spola v starostni skupini
66–79 let presegel delež moških upravičencev le v letu 2015, v ostali proučevanih letih pa
je ponovno bil delež moških upravičencev večji od deleža žensk. Največ upravičencev
moškega spola je bilo leta 2017 in najmanj leta 2015. Največ upravičenk je bilo leta 2019 in
najmanj leta 2015.
Kot zanimivost lahko omenimo, da je v starostni skupini 66–79 let v prvem polletju leta 2020
bilo 3,35 % vseh upravičencev moškega spola in 2,77 % ženskega.
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Grafikon 11: Upravičenci do denarne socialne pomoči glede na starost in spol v letih 2015–2019
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Iz grafikona 11 je razvidno, da je delež upravičenk v starostni skupini 80 ali več let močno
presegal delež moških upravičencev, z izjemo leta 2017. Enako kot v predhodnih starostnih
skupinah je bilo tudi v tej skupini največ upravičencev moškega spola leta 2017 in najmanj
v letih 2015 in 2016. Največ upravičenk je bilo leta 2019 in najmanj leta 2015.
Iz vseh teh podatkov je najbolj zanimiv podatek, da je skozi vsa leta od 2015 do 2019 največ
upravičenih oseb ravno moškega spola. Zaradi dejstva, da živimo v družbi, kjer je bilo
gospodarstvo glede na podatke v porastu, bi pričakovali, da bi se ti podatki o upravičencih
znižali. Gospodarska kriza leta 2017 je bistveno pripomogla k razcepu družb javnega
sektorja. Predvsem pa zavedanje, da je v Republiki Sloveniji delež revnih ljudi (glede na
standard preživetja) bistveno višji, kot bi si želeli.
Kot zanimivost lahko omenimo, da je v starostni skupini 80 in več let v prvem polletju leta
2020 bilo 0,44 % vseh upravičencev moškega spola in 1,71 % ženskega spola.
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4.4 PRIMERJALNA ANALIZA PREJEMNIKOV DENARNE SOCIALNE POMOČI GLEDE NA STATISTIČNE REGIJE
Tabela 5 prikazuje podatke o prejemnikih denarne socialne pomoči po posameznih regijah v Republiki Sloveniji v obdobju 2015–2019. Iz podatkov
lahko opazimo, ali se v določenih regijah prejemniki skozi leta povečujejo ali znižujejo. Glede na delež prejemnikov denarne socialne pomoči v
skupnem številu prejemnikov vseh regij lahko izpostavimo osrednjeslovensko in podravsko regijo, kot regiji z najvišjim deležem prejemnikov
omenjene pomoči (v povprečju okoli 21 %). Na drugi strani, pa izstopajo primorsko-notranjska, goriška, koroška, zasavska in posavska regija, kot
regije z najnižjim deležem prejemnikov denarne pomoči (delež se giba v povprečju med 2 % in 4 %).
Tabela 5: Analiza prejemnikov denarne socialne pomoči glede na statistične regije v letih 2015–2019
Regija

35

Gorenjska
Indeks
Goriška
Indeks
Jugovzhodna Slovenija
Indeks
Koroška
Indeks
Obalno-kraška
Indeks
Osrednjeslovenska
Indeks
Podravska
Indeks
Pomurska

2015

2016

2017

2018

2019

Št. prejem.

%.

Št. prejem.

%

Št. prejem.

%

Št. prejem.

%

Št. prejem.

%

38.790
20.571
45.009
21.969
31.883
132.923
134.475
56.040

6,05 %

37.565
96,84
19.327
93,95
45.028
100,04
20.884
95,06
32.608
102,27
134.187
100,95
132.898
98,83
55.240

5,95 %

35.624
94,83
18.855
97,56
42.653
94,73
19.858
95,09
32.697
100,27
131.796
98,22
136.785
102,92
56.394

5,71 %

35.090
98,50
19.390
102,84
42.739
100,20
19.572
98,56
34.401
105,21
135.254
102,62
140.339
102,60
56.799

5,53 %

38.083
108,53
21.447
110,61
46.700
109,27
21.296
108,81
38.577
112,14
145.731
107,75
152.797
108,88
61.387

5,49 %

3,21 %
7,02 %
3,43 %
4,97 %
20,73 %
20,97 %
8,74 %

3,06 %
7,13 %
3,31 %
5,16 %
21,24 %
21,04 %
8,75 %

3,02 %
6,84 %
3,18 %
5,24 %
21,13 %
21,93 %
9,04 %

3,06 %
6,74 %
3,09 %
5,42 %
21,32 %
22,12 %
8,95 %

3,09 %
6,73 %
3,07 %
5,56 %
21,01 %
22,03 %
8,85 %

Regija
Indeks
Posavska
Indeks
Primorsko-notranjska
Indeks
Savinjska
Indeks
Zasavska
Indeks
Skupaj vse regije

2015
Št. prejem.
24.044
12.947
99.727
22.893
641.271

2016
%.
3,75 %
2,02 %
15,55 %
3,57 %
100,00 %

Št. prejem.
98,57
23.833
99,12
12.210
94,31
95.569
95,83
22.286
97,35
631.635

2017
%
3,77 %
1,93 %
15,13 %
3,53 %
100,00 %

Št. prejem.
102,09
23.729
99,56
12.662
103,70
92.805
97,11
19.842
89,03
623.700

Vir: lasten

2018
%
3,80 %
2,03 %
14,88 %
3,18 %
100,00 %

Št. prejem.
100,72
24.820
104,60
13.211
104,34
93.589
100,84
19.097
96,25
634.301

2019
%
3,91 %
2,08 %
14,75 %
3,01 %
100,00 %

Št. prejem.
108,08
27.614
111,26
15.125
114,49
103.749
110,86
21.178
110,90
693.684

%
3,98 %
2,18 %
14,96 %
3,05 %
100,00 %
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V gorenjski regiji je število prejemnikov denarne socialne pomoči v primerjavi s predhodnim
letom raslo v letih 2018 in 2019. Zmanjšanje števila prejemnikov je bilo v letu 2017 glede
na predhodno leto. V goriški regiji je število prejemnikov denarne socialne pomoči v
primerjavi s predhodnim letom raslo v letih 2018 in 2019. Zmanjšanje teh je bilo v letu 2016
glede na predhodno leto. V jugovzhodni Sloveniji je število prejemnikov denarne socialne
pomoči v primerjavi s predhodnim letom raslo v letih 2018 in 2019. Zmanjšanje števila
prejemnikov je bilo glede na predhodno leto v letu 2017. V koroški regiji je število
prejemnikov denarne socialne pomoči v primerjavi s predhodnim letom raslo v letih 2018
in 2019. Zmanjševanje števila teh je bilo letu 2016. V obalno-kraški regiji je število
prejemnikov s predhodnim letom raslo predvsem v letih 2018 in 2019. Zmanjšanje števila
pa je bilo v letu 2017 glede na predhodno leto. V osrednjeslovenski regiji je število
prejemnikov denarne socialne pomoči v primerjavi s predhodnim letom raslo v letih 2018
in 2019. Zmanjšanje prejemnikov je bilo v letu 2017 glede na predhodno leto. V podravski
regiji je število prejemnikov denarne socialne pomoči v primerjavi predhodnim letom raslo
v letih 2017 in 2019. Zmanjševanje števila prejemnikov je bilo v letu 2016 glede na
predhodno leto. V pomurski regiji je število prejemnikov denarne socialne pomoči v
primerjavi s predhodnim letom raslo v letih 2019 in 2017. Zmanjševanje števila prejemnikov
pa je bilo v letu 2016 glede na predhodno leto. V posavski regiji je število prejemnikov
denarne socialne pomoči v primerjavi s predhodnim letom raslo v letih 2018 in 2019.
Zmanjševanje števila prejemnikov pa je bilo v leto 2016 glede na predhodno leto. V
primorsko-notranjski regiji je število prejemnikov denarne socialne pomoči v primerjavi s
predhodnim letom raslo v 2018 in 2019. Zmanjševanje števila je bilo v letu 2016 glede na
predhodno leto. V savinjski regiji je število prejemnikov denarne socialne pomoči v
primerjavi s predhodnim letom bilo v letih 2018 in 2019. Zmanjševanje števila prejemnikov
je bilo v letu 2016 glede na predhodno leto. V zasavski regiji je število prejemnikov denarne
socialne pomoči v primerjavi s predhodnim letom raslo v letih 2016 in 2019. Zmanjševanje
števila prejemnikov je bilo v letu 2017 glede na predhodno leto.
Iz izračunanih indeksov lahko opazimo, da je bil največji skok v rasti prejemnikov denarne
socialne pomoči glede na predhodno leto v primorsko-notranjski regiji (indeks 114,49 v letu
2019), kljub temu, da je to regija z najnižjim deležem prejemnikov denarne socialne pomoči
glede na število prejemnikov v vseh regijah skupaj. Največji upad števila prejemnikov
denarne socialne pomoči pa lahko zasledimo v zasavski regiji (indeks 89,03 v letu 2017), ki
pa je tudi ena od regij z nizkim deležem prejemnikov denarne socialne pomoči glede na
celotno število prejemnikov v vseh regijah.
Sicer pa se je v povprečju v regijah število prejemnikov denarne socialne pomoči glede na
predhodno leto povečevalo v letih 2018 in 2019 ter v povprečju zmanjševalo glede na
predhodno leto v letih 2016 in 2017. Kot je že pojasnjeno v točki 4.1, je zmanjšanje števila
prejemnikov denarne socialne pomoči v letih 2016 in 2017 v povprečju vseh regij predvsem
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posledica pozitivnih makroekonomskih gibanj v državi (zvišanje gospodarske rasti in padec
stopnje brezposelnosti), medtem ko je porast števila prejemnikov v letih 2018 in 2019 v
povprečju vseh regij posledica poslabšanja makroekonomskih kazalnikov v državi (nižja
gospodarska rast, povečanje števila oseb, ki so izgubile delo in zmanjšanje števila
brezposelnih oseb, ki so dobile delo).
Grafikon 12: Analiza prejemnikov denarne socialne pomoči glede na statistične regije v letih
2015–2019
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Iz grafikona 12 je razvidno, da je bilo v letu 2015 skupno število prejemnikov v vseh regijah
641.271. Največ prejemnikov je bilo v podravski regiji, sledi osrednjeslovenska. Gre za
zanimiv podatek, saj bi glede na število ljudi pričakovali, da bodo prejemniki denarne
socialne pomoči prihajali ravno iz krajev, kjer jih v Sloveniji živi največ. Dejstvo pa je, da so
številna podjetja na območju Podravske doline propadla in so ljudje množično izgubljali
zaposlitve. Trend zaposlovanja ljudi v tujini je skozi leta rastel, kar se je opazilo tudi preko
prejemnikov denarne socialne pomoči. Sledijo podravska regija, savinjska regija, pomurska
regija, jugovzhodna Slovenija, gorenjska, obalno-kraška, posavska, zasavska, koroška in
goriška regija. Najmanj prejemnikov pa je bilo v primorsko-notranjski regiji, kar pomeni, da
je v tej regiji najmanj ljudi potrebovalo denarno pomoč za preživetje, res pa je, da gre za
veliko geografsko območje, kjer ni veliko možnosti za zaposlitev. Ker gre za nemestna
območja, je tudi poseljenost ljudi manjša (geografsko območje). Iz podatkov sklepam, da na
manjše število prejemnikov vpliva tudi zaposlitev ljudi v tujini (Hrvaška).
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Leta 2016 je bilo skupno število prejemnikov v vseh regijah 631.635, največ prejemnikov je
bilo v osrednjeslovenski regiji, sledi podravska regija, nato savinjska, pomurska regija,
jugovzhodna Slovenija, gorenjska, obalno-kraška, posavska, zasavska, koroška, goriška in
primorsko-notranjska regija.
Leta 2017 je bilo skupno število prejemnikov v vseh regijah 623.700, največ prejemnikov
denarne socialne pomoči je bilo v podravski regiji, sledi osrednjeslovenska regija, nato
savinjska, pomurska regija, jugovzhodna Slovenija, gorenjska, obalno-kraška, posavska,
koroška, zasavska in goriška regija. Najmanj prejemnikov denarne socialne pomoči ima
ponovno primorsko-notranjska regija.
Leta 2018 je bilo skupno število prejemnikov v vseh regijah 634.301, največje število
prejemnikov je bilo v podravski regiji, sledijo osrednjeslovenska, savinjska in pomurska
regija, jugovzhodna Slovenija, gorenjska, obalno-kraška, posavska, goriška, koroška in
zasavska regija, najmanj jih je imela primorsko-notranjska regija.
Leta 2019 je bilo skupno število prejemnikov po vseh regijah 693.684. Največ prejemnikov
je bilo v podravski regiji in najmanj v primorsko-notranjski regiji.
Kot zanimivost si lahko pogledamo tudi podatke za prvo polletje leta 2020 (tabela 6).
Tabela 6: Število prejemnikov prvega polletja 2020
Regija

Št. prejemnikov v regiji za prvo polletje 2020

%

Gorenjska
Goriška
Jugovzhodna Slovenija
Koroška
Obalno-kraška
Osrednjeslovenska
Podravska
Pomurska
Posavska
Primorsko-notranjska
Savinjska
Zasavska

21.154
11.428
25.088
11.797
20.936
75.030
80.798
32.621
14.761
8.087
55.341
12.771

5,72 %
3,09 %
6,78 %
3,19 %
5,66 %
20,29 %
21,85 %
8,82 %
3,99 %
2,19 %
14,96 %
3,45 %

Vir: MDDSZ (2020)
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Grafikon 13: Število prejemnikov prvega polletja 2020
2020
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Vir: lasten

Iz grafikona 13 je razvidno, da je bilo leta 2020 skupno število prejemnikov 369.812. Največ
prejemnikov je bilo v podravski regiji in najmanj ponovno v primorsko-notranjsko.
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5 ZAKLJUČEK
Pomen socialne države je, da je solidarna. Država tako s svojo blaginjo omogoča preživetje
svojim državljanom, ki so se znašli v brezizhodni situaciji, na katero ne morejo vplivati. V
sistemu pravne ureditve Republike Slovenije je poudarek predvsem na socialni varnosti.
Socialna država pa ni zgolj sredstvo, ki blaži tržne mehanizme, ampak močno prispeva k
povečanju zaposlenosti in preprečuje vidnost ranljivega prebivalstva ter povečuje kakovost
življenja.
Uveljavljajo se lahko pravice iz javnih sredstev, kot so razne denarne socialne pomoči,
otroški dodatek, državna štipendija, varstveni dodatek. Dejansko je pomoč namenjena
zadovoljevanju vseh minimalnih življenjskih potreb.
Odločanje glede pravice do pridobitve denarne socialne pomoči je v pristojnosti krajevnega
centra za socialno delo. Centri za socialno delo imajo diskrecijsko pravico po ZUPJS, torej
prosto razlagajo vsa merila za priznanje nekaterih socialnih pravic. Ob tem pa upoštevajo
dejanski socialni in materialni položaj osebe, ko se odloča o redni in izredni socialni pomoči.
Redna denarna socialna pomoč se lahko dodeli kot varstveni dodatek, denarna socialno
pomoč, ki jo oseba prejme, ko je brezposelna, otroški dodatek, državna štipendija. Pomoč
se dodeli za obdobje enega leta, razen če so osebe trajno nezaposljive. Izredna denarna
socialna pomoč je namenjena družinam in samskim osebam, ki zaradi okoliščin ne morejo
vplivati na položaj, v katerem so se znašle, ali pa njihov dohodek preprosto ne pokrije vseh
stroškov. Pomoč se ob predložitvi dokazil o porabi teh sredstev dodeli v enkratnem znesku.
V diplomskem delu smo glede na pridobljene podatke opravili primerjalno analizo števila
prejemnikov in števila upravičencev glede na različne segmente od leta 2015 do 2019. Kot
zanimivost smo predstavili še podatke o številu prejemnikov in upravičencev za prvo polletje
leta 2020, ki glede na razmere v družbi strmo narašča.
Glede na analizo je razvidno, da število prejemnikov in upravičencev do denarne socialne
pomoči iz leta v leto narašča, na kar so vsekakor vplivale gospodarske krize v svetu, padec
produktivnosti in večja brezposelnost ljudi. Dejansko pa preseneča dejstvo, da je več moških
upravičencev kot žensk. Po letih se starostna struktura spolov razlikuje, lahko pa v povprečju
navedemo, da je starostna skupina upravičencev med 36 in 50 let. Ta podatek morda po eni
strani preseneča, saj je to starost, ko so ljudje že redno zaposleni, imajo družine in prejemajo
redne dohodke. Ko povzamemo celotno svetovno rast oziroma padec gospodarstva, pa
dejansko vidimo, da gre za realen prikaz starosti upravičenih oseb, saj so to leta, ko ljudje
najpogosteje zaradi okoliščin ostanejo brez službe. Zanimiv je podatek, če povzamemo prvo
polletje leta 2020, da so že vidne posledice epidemije COVID-19, saj je v tem času število
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upravičencev in prejemnikov v primerjavi z drugimi leti bliskovito naraslo. Gre za posledice
upada gospodarskih dejavnosti v času epidemije.
V diplomskem delu smo postavili tri hipoteze, ki smo jih glede na rezultate in ugotovitve
analize v večjem delu potrdili.
H1: Število upravičencev in prejemnikov denarne socialne pomoči se je v letih 2015–2019
povečalo. Prve hipoteze ne moremo v celoti potrditi, saj se je v povprečju število
upravičencev in število prejemnikov denarne socialne pomoči glede na predhodno leto
povečevalo le v zadnjih dveh proučevanih letih, torej v 2018 in 2019, medtem ko izračunani
časovni verižni indeksi kažejo, da se je število prejemnikov in upravičencev v letih 2016 in
2017 glede na predhodno leto zmanjševalo. Na osnovi analize podatkov in izračuna
indeksov je hipoteza 1 zavrnjena.
H2: Med upravičenci do denarne socialne pomoči se v obdobju 2015–2019 pogosteje
pojavljajo ženske, predvsem v prvih štirih starostnih skupinah, 0 do 50 let. Druge hipoteze
ne moremo potrditi. Med upravičenci do denarne socialne pomoči se v povprečju pogosteje
pojavljajo moški, čeprav se je v proučevanem obdobju delež moških upravičencev v
povprečju zmanjševal, medtem ko se je delež upravičencev ženskega spola povečeval. Glede
na starost pa je večji delež žensk upravičenk zaznan le v starostnem obdobju med 15. in 35.
letom. Hipoteza 2 je na podlagi analize podatkov zavrnjena.
H3: Rast števila prejemnikov denarne socialne pomoči je hitrejša v regijah vzhodne Slovenije
v obdobju od leta 2015–2019. Tretje hipoteze ne moremo potrditi. Na podlagi izračuna
deležev in indeksov rasti števila prejemnikov denarne socialne pomoči lahko glede rasti
števila prejemnikov v regijah vzhodne Slovenije ugotovimo, da se je število prejemnikov v
posameznem proučevanem letu, od leta 2017 dalje, v povprečju povečevalo glede na
predhodno leto, pri čemer sama rast števila prejemnikov v povprečju ni bila bistveno
hitrejša v primerjavi z regijami zahodne Slovenije (gledano na letni ravni). V zahodni
Sloveniji lahko izpostavimo le primorsko-notranjsko regijo, kjer se je število prejemnikov v
letu 2019 glede na 2018 povečalo za skoraj 15 %, kar je bilo največ med vsemi regijami v
tem letu. Hipoteza 3 je zavrnjena.
Dejstvo je, da razmere na trgu dela vplivajo na število prejemnikov denarne socialne
pomoči, posledično pa to vpliva tudi na socialni status posameznika v družbi. Socialna stiska
ljudi je lahko velikokrat mnogo bolj globoka, kot si lahko predstavljamo. Država si prizadeva,
da bi zmanjšala vsa socialna tveganja, da bi poiskala primerne rešitve. Ena od teh rešitev je
tudi denarna socialna pomoč.
Pisanje diplomskega dela nam je dalo priložnost spoznati postopek pridobitve denarne
socialne pomoči in način njenega financiranja, obenem pa nam je omogočilo vpogled v
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število prejemnikov denarne socialne pomoči glede na različne kategorije. Prav zaradi tega
smo pri pisanju diplomskega dela pridobili veliko novih informacij, ki nam bodo koristile v
življenju. Dejstvo je, da se težav ne zavedamo, dokler skozi trnovo pot ne gremo sami. Res
je, da postopki še zdaleč niso tako preprosti, kot bi si želeli glede na pravno ureditev države.
Sistem pogosto zataji, dokler je zakonodaja takšna, da dopušča nepravilnosti, pa
predstavljeni podatki o prejemnikih in upravičencih do socialne pomoči še zdaleč ne bodo
točni. Glede na standard države in gospodarske krize se bo število prejemnikov in
upravičencev do socialne pomoči skozi leta bistveno povečevalo.
Analizo prejemnikov in upravičencev denarne socialne pomoči bi bilo zanimivo ponoviti po
končani epidemiji Covid-19. Takrat bi dobili vpogled v dejanske posledice, ki jih je epidemija
prinesla na področje socialnih prejemkov. Skoraj zagotovo se bo število upravičencev in
prejemnikov zaradi posledic Covid-19 v prihodnje povečevalo. Bi pa ob tem bilo zanimivo
primerjati rast števila prejemnikov in upravičencev v Sloveniji po finančni in gospodarski
krizi, ki je svet prizadela v letu 2008/2009 ter po trenutni krizi, povezani s Covid-19.
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– ZOsn-I, 63/13 – ZJAKRS-A, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 –
ZIPRS1415, 101/13 – ZDavNepr, 107/13 – odl. US, 85/14, 95/14, 24/15 – odl. US,
90/15, 102/15, 63/16 – ZDoh-2R, 77/17 – ZMVN-1, 33/19 – ZMVN-1A in 72/19.
Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS). Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12
– ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15,
90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US, 88/16, 61/17 – ZUPŠ, 75/17, 77/18 in 47/19.
Stanovanjski zakon (SZ-1) .(Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 –
ZVEtL, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11, 40/12 – ZUJF, 14/17 – odl. US,
27/17, 59/19 in 189/20 – ZFRO)
Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2). (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13,
99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14
– ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD, 102/15, 23/17, 40/17, 65/17, 28/19, 75/19, 139/20 in
189/20 – ZFRO)
Zakon o urejanju trga dela (ZUTD). (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 – ZUJF, 21/13, 63/13,
100/13, 32/14 – ZPDZC-1, 47/15 – ZZSDT, 55/17, 75/19, 11/20 – odl. US in 189/20 –
ZFRO)
Pravilnik o sofinanciranju socialnovarstvenih programov. Uradni list RS, št.70/16 in 34/19.
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Vir: Lasten.
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