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Revščina in socialna izključenost 

• Absolutna revščina 

• Relativna revščina 

• Stopnja tveganja socialne izključenosti

• Stopnja tveganja revščine



Ukrepi na področju socialnega varstva 

• Prejemki (denarna socialna pomoč, trajna denarna socialna pomoč, 
izredna denarna socialna pomoč, varstveni dodatek, subvencija 
najemnine)

• Socialnovarstvene storitve (prva socialna pomoč, osebna pomoč, 
pomoč družini za dom)

• Socialnovarstveni programi (preprečevanje in odpravljanje socialnih 
stisk)

• Nefinančna pomoč najbolj ogroženim v obliki hrane in izvajanje 
dejavnosti socialnega vključevanja (Sklad za evropsko pomoč najbolj 
ogroženim). 



Denarna socialna pomoč 

• Zadovoljevanje minimalnih življenjskih potreb v višini, ki omogoča preživetje.

• Pogoji: 
• Dohodek na osebo/družino ne dosega meje dohodkov (za samsko osebo 402,18 evra, za štiričlansko 

družino 1.106,00 evra),

• oseba/družina nima dovolj sredstev in premoženja, ki bi omogočali preživetje, 
• oseba si ne morete zagotoviti preživetja sama z delom, s pravicami iz dela ali 

zavarovanjem, z dohodki iz premoženja in iz drugih virov oziroma z nadomestili (denarno 
nadomestilo za primer brezposelnosti) in aktivno rešuje svojo socialno problematiko 
(prijava kot brezposelna oseba pri Zavodu RS za zaposlovanje).

• Višina je odvisna od višine dohodkov, števila družinskih članov, premoženja.

• Dodeli se za določen čas (1-3 mesece, do 6 mesecev, 12 mesecev)

• Izjemoma se dodeli kot trajna denarna socialna pomoč. 



Varstveni dodatek 

• Zagotavlja sredstva za kritje življenjskih stroškov, ki nastanejo v daljšem časovnem
obdobju (stroški z vzdrževanjem stanovanja, nadomeščanjem trajnih potrošnih
dobrin) in niso stroški za zadovoljevanje minimalnih življenjskih potreb.

• Oseba starejša od 63/65 let

• Nezmožna za delo, trajno nezaposljiva

• Pogoji enaki kot za denarno socialno pomoč

• Pogoj preživljanja: otrok- starša (pogoj ni absoluten)



Ali se prejeta denarna socialna pomoč in varstveni 
dodatek vrača?

Od 1. 2. 2017 se denarna socialna pomoč in varstveni dodatek NE VRAČA.

Izjema:

• Bivanje v nepremičnini, ki je vredno več kot 120.000 eur.

• Objektivne okoliščine zaradi katerih z nepremičnino ni mogoče razpolagati 
(razveza, nasilje v družini).



Izredna denarna socialna pomoč - 1

• Po svoji naravi izredna pomoč, ki se lahko dodeli ne glede na višino lastnega dohodka 
oziroma prejemanje denarne socialne pomoči.

• Namenjena je za kritje izrednih stroškov:

• ki so vezani na preživljanje in jih z lastnim dohodkom ali lastnim dohodkom 
družine ni mogoče pokriti

• če se oseba ali družina iz razlogov, na katere ni imela vpliva, znajde v položaju 
materialne ogroženosti.

• Dodeli se v obliki enkratnega zneska ali za obdobje od 3 do 6 mesecev.



Izredna denarna socialna pomoč - 2

• Posameznik oziroma družina je upravičena do 5 x zneska minimalnega dohodka na leto:
• V višini dveh minimalnih dohodkov za izredne stroške, vezane na preživljanje (npr. nakup 

drv, plačilo kurilnega olja, plačilo elektrike, nadomeščanje trajnih potrošnih dobrin),

• V višini treh minimalnih dohodkov za izredne stroške za naravne nesreče ali višjo silo.

• Višina:
• na mesec: največ 402,18 evrov za samsko, delovno neaktivno osebo (cenzus za samsko 

osebo) ali največ 1.106,00 evra za družino (primer štiričlanska družina z dvema 
šoloobveznima otrokoma in brez zaposlitve).

• v koledarskem letu: največ 2.010,9 evra za samsko, delovno neaktivno osebo (5-kratnik 
cenzusa) ali največ 5.530,00 evra za družino (primer štiričlanska družina z dvema 
šoloobveznima otrokoma in brez zaposlitve).



Energetska revščina in aktivnosti MDDSZ

• Odsotnost definicije energetska revščina. 

• MDDSZ  se je vključevalo v aktualne projekte reševanja problema energetske revščine 
predvsem z vidika postavljanja kriterijev dostopnosti ciljnih skupin do resursov za 
zmanjševanje energetske revščine in sodelovanja centrov za socialno delo:

• socialno šibki občani, ki so upravičeni do redne in/ali izredne denarne socialne pomoči in/ali varstvenega
dodatka

• Eko sklad prejemnikom redne denarne socialne pomoči:

• s subvencijami v višini, določeni v javnem pozivu (lahko so 100 odstotne ali pa tudi ne, ker je določena maksimalna višina subvencije) 
nudi zamenjavo kurilne naprave. 

• s projektom ZERO500, ki se financira iz kohezijskih sredstev, s subvencijo, v višini, določeni v javnem pozivu, pomagajo pri obnovi hiše
(samo za zamenjavo strehe do 15.000 eur, za toplotno izolacijo fasade, zamenjava energetsko varčnih oken, toplotna črpalka za
sanitarno vodo, sončne celice za sanitarno vodo, za rekuperacijo – skupaj največ 9.620 eur – lahko uveljavljajo za 1 ali za več ukrepov 
skupaj).



Povečani stroški za plačilo ogrevanja in 
elektrike

• denarna socialna pomoč

• izredna denarna socialna pomoč

• subvencije iz EKO Sklada

• sistemskim ukrep države, ki velja za posamezne ranljive skupine (primer solidarnostni
dodatki za najbolj ranljive skupine: prejemniki denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka,
upokojenci)



Hvala za pozornost.


