
Posledice slabega spremljanja učinka socialnega transferja in 

razmisleki o predlogih za večjo učinkovitost »socialne države« 

 

Slovenija je kot članica EU demokratična in med drugim tudi socialna država, kar je v smislu 

humanizma historično gledano velika pridobitev. Kot vsaka sistemska novost v razvoju 

civilizacij, tudi ta prinaša določene slabosti in nas kot družbo postavlja pred nove izzive 

nadgrajevanja obstoječega družbenega sistema.   

SOCIALNI TRANSFER in ostale bonitete  

a. Otroški dodatek  

b. Socialna pomoč (denarna pomoč)   

c. Starševski dodatek   

d. Subvencije za najemnine 

e. Subvencije vrtca 

f. Šolska prehrana 

g. Brezplačna pravna pomoč 

h. Rtv naročnina 

i. Neplačevanje kazni 

NEGATIVNI UČINKI socialnega transferja 

1. Nemotiviranost za zaposlitev 

2. Nemotiviranost za izobraževanje 

3. Nemotiviranost za spoštovanje zakonodaje (neplačevanje kazni) 

4. Povečevanje neproduktivnega dela prebivalstva 

5. Pojav vseživljenjske odvisnosti od ST (najbolj pogost pojav pri Romih) 

 

TABELA 1: porast števila Romov od leta 1984 do 2015 

NASELJE/LETO 1984 1995 1997 2003 2008 2011 2014 2015 Index/N 

Brezje/Žabjak 214 309 373 446 535 598 646 657 3,07 

Šmihel 50 72 87 99 114 107 133 125 2,50 

Poganci 42 55 73 70 67 52 57 66 1,57 

Ruperč vrh 42 58 66 65 46 65 71 88 2,09 

Otočec 21 24 58 17 17 23 25 27 1,29 

Ukrat 18 19 24 31 31 38 35 49 2,7 

Novo mesto 0 0 19 18 18 12 23 15 15 

Graben 10 11 11 14 8 0   0 0 

SKUPAJ 397 548 674 760 836 895 990 1027 1027 

Index na l. 1984            1,38     1,69    1,91    2,10    2,25    2,49    2,58    

 



Kako preseči »gordijski vozel« negativnih učinkov socialne države? To se te dni sprašuje in 

skuša prilagoditi trenutnim razmeram celotna EU! Predvsem pa se je potrebno zavedati, da 

ne obstaja enostranski odgovor, ki bi za vse čase odpravil anomalije! Zapletenost družbenih 

odnosov zahteva nenehne spremembe in iskanje času primernih rešitev! Do teh pa pridemo 

samo z voljo, ki pa je v slovenski politiki ta trenutek ni čutiti. Prav zato sem se upal na tako 

pomembni konferenci dotakniti problematike, ki ima posledice tudi za romsko skupnost v RS. 

 

PREDLOGI ZA DOPOLNITEV SOCIALNE ZAKONODAJE  (osebno razmišljanje) 

1. Socialno podjetništvo  

2. Odgovornost prejemnikov socialnega transferja do države (davkoplačevalcev) 

3. Delna odprava privilegija neplačevanja kazni  

4. Postavitev kriterijev prispevka upravičencev pri višini socialnega transferja 

5. Kadrovska okrepitev na CSD-jih na območjih kjer živijo večje romske skupnosti 

6. Motivacija upravičencev do ST k iskanju rešitev  

O podobnih novostih v zvezi s socialno zakonodajo intenzivno že razmišljajo in delno že 

izvajajo nekatere članice EU, zato bi veljalo o tem razmisliti tudi pri nas. 

Svoj prispevek k konferenci, zaključujem z znanim kitajskim pregovorom, da je bolje 

pomagati, tistemu ki potrebuje pomoč s tem, da mu namesto, da mu ribo damo, raje 

naučimo uloviti, da bo jutri lahko skrbel za se in svoje bližnje. 

 

27. november 2015                                               Janez Doltar 

 

 

 

 


