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Dnevni red posveta

10.00 – 10.10 Pozdravni nagovor 

10.10 – 10. 50 Predstavitev predloga Programa

10.50 – 11.00 Nadaljnji koraki programiranja

11.00 – 11. 20 Razprava

11.20 – 11.40 Zaključki



Predlog Programa za odpravljanje materialne 
prikrajšanosti za obdobje 2021-207

Ključne podlage za pripravo predloga:

- Uredba 2021/1060/EU o določitvi skupnih določb 
ESRR, ESS+, KS, SPP, ESPRA, …

- Uredba 2021/1057/EU o vzpostavitvi ESS+

- Ključni razvojni cilji EU in države za odpravljanje 
revščine in socialne izključenosti

- Izkušnje in priporočila iz obdobja 2014-2020

- Mnenja ključnih deležnikov



Vsebina predloga Programa

1. STRATEGIJA PROGRAMA
1.1.Glavni razvojni izzivi in odzivi politik
1.2.Izkušnje in priporočila iz programskega obdobja 2014-2020

2. PREDNOSTNE NALOGE, CILJI POLITIK, SPECIFIČNI CILJI
2.1.Vrsta podpore
2.2.Glavne ciljne skupine
2.3.Opis nacionalnih ali regionalnih shem podpore
2.4.Merila za izbor operacij
2.5.Spremljanje in kazalniki
2.6.Tehnična pomoč

3. FINANČNI NAČRT
4. ORGANI, PRISTOJNI ZA PROGRAM
5. PARTNERSTVO
6. KOMUNIKACIJA IN PREPOZNAVNOST
7. KOMPLEMENTARNOST Z DRUGIMI UKREPI IN PROGRAMI
8. IZZIVI ZA UPRAVNO ZMOGLJIVOST IN UPRAVLJANJE, UKREPI ZA

POENOSTAVITVE



Vrsta podpore

• Pomoč v obliki hrane

• Osnovna materialna pomoč (npr. higienski

pripomočki)

• Spremljevalni ukrepi, ki so namenjeni

izboljšanju socialne vključenosti najbolj

ogroženih oseb



Glavne ciljne skupine pomoči v hrani 

• prejemniki socialnih transferjev (denarna socialna
pomoč, varstveni dodatek)

• najbolj ranljive ciljne skupine navedene v Vmesnem
poročilu o socialnem položaju v Sloveniji (31.10.
tekočega leta)

• prva pomoč - pomoč osebi zaradi hude socialne in/ali
materialne stiske, ki bo predložila ustrezno dokazilo
ali enkratna pomoč brez ustreznih dokazil



Glavne ciljne skupine  -
osnovna materialna pomoč

• starejši od 65 let, zlasti starejše samske ženske,

• gospodinjstva z enim članom,

• otroci v družinah z nizko delovno aktivnostjo,

• migranti,

• ostale najbolj ranljive ciljne skupine navedene v

Vmesnem poročilu o socialnem položaju v

Sloveniji (31.10. tekočega leta).



Vrste operacij/aktivnosti

• Nakup blaga (hrana in osnovni materialni 

pripomočki– posvet s humanitarnimi 

organizacijami, prehranskimi strokovnjaki, 

izvedba javnega naročila za izbor dobaviteljev,

• Razdeljevanje hrane in/ali osnovnih materialnih

pripomočkov ter izvajanje spremljevalnih

ukrepov – javni razpis za izbor operacij



Spremljevalni ukrepi - obvezne vsebine

• pogovori s končnimi prejemniki z namenom
identifikacije stisk in težav,

• informiranje o razpoložljivih aktivnosti v lokalnem
okolju za izboljšanje socialnega vključevanja
(podatke bo zagotovilo MDDSZ),

• laično psihosocialno svetovanje in razbremenilni
pogovori s končnimi prejemniki pomoči,

• ozaveščanje in izobraževanje o zmanjševanju
količin odpadne hrane (shranjevanje, ravnanje z
živili, roki uporabe, ipd.).



Spremljevalni ukrepi - izbirne vsebine

• aktivnosti za krepitev socialnih veščin, znanj in
spretnosti preko izvedbe delavnic za različne
ciljne skupine - vključevanje na trg dela,
delavnice za osebnostno rast, motivacijske
delavnice,

• prostočasne aktivnosti za kvalitetno preživljanje
prostega časa za različne ciljne skupine - učna
pomoč, kuharske delavnice, športne delavnice
za spodbujanje zdravega življenjskega sloga,
plesne delavnice, ustvarjalne delavnice, ipd.,

• druge vsebine glede na potrebe ciljne skupine.



Ključni cilji Programa 

zagotavljati kontinuirano pomoč v obliki hrane 
in osnovno materialno pomoč najmanj 

150.000 najbolj ogroženim osebam letno, 

vključiti najmanj 60% prejemnikov pomoči v 
različne spremljevalne ukrepe, ki bodo 
spodbujali njihovo socialno vključevanje 



Finančni načrt Programa

• Skupaj ukrep: 32.588.807 EUR (tematska koncentracija:
najmanj 3% sredstev ESS+)

• Delitev na kohezijski regiji (stopnja tveganja revščine in
stopnja tveganja socialne izključenosti):
– KRVS: 19.553,284 EUR (60%)
– KRZS: 13.035.523 EUR (40%)

• 90% sofinanciranje EU, 10% sofinanciranje SI

• Nakup blaga: 27,1 mio EUR (hrana: 21,7 mio EUR, osnovni
materialni pripomočki: 5,4 mio EUR

• Razdeljevanje pomoči in spremljevalni ukrepi: 3, 8 mio EUR
(7% pavšal od stroška nakupa blaga)

• Tehnična pomoč: 1,6 mio EUR (5% vrednosti programa,
pavšalno financiranje)



Spremljanje in kazalniki

• Spremljanje in poročanje o napredku in doseganju
ciljev v skladu z Uredbo ESS+

• Podatki bodo temeljili na podatkih o končnih
prejemnikih

• Letno poročanje Komisiji

• Strukturirana raziskava končnih prejemnikov v letu
2025 in 2028

• Kazalniki (referenčne vrednosti temeljijo na
vrednostih iz programskega obdobja 14-20, razmerje
KRVS:KRZS)



ID 

kazalnika

Naziv kazalnika učinka Merska 

enota

Referenčna 

vrednost

KRVS KRZS

EMCO01 Skupna denarna vrednost razdeljene hrane in blaga EUR

27.157.343,44 16.294.406,06 10.862.937,38

EMCO02 Skupna vrednost pomoči v hrani EUR
21.725.874,75 13.035.524,85 8.690.349,90

EMCO03 Skupna vrednost pomoči v hrani za brezdomce EUR
271.573,43 162.944,06 108.629,37

EMCO04 Skupna vrednost pomoči v hrani za ostale ciljne

skupine

EUR

21.454.301,32 12.872.580,79 8.581.720,53

EMCO05 Skupna vrednost razdeljenega blaga EUR
5.431.468,69 3.258.881,21 2.172.587,48

EMCO06 Skupna vrednost blaga za otroke EUR
1.383.938,22 830.362,93 553.575,29

EMCO07 Skupna vrednost blaga za brezdomce EUR
67.893,36 40.736,02 27.157,34

EMCO08 Skupna vrednost blaga za ostale ciljne skupine EUR
3.979.637,11 2.387.782,26 1.591.854,84

EMCO09 Skupna količina razdeljene hrane Tona
30.000,00 18.000,00 12.000,00

EMCO10 Delež hrane, za katero so bili iz programa plačani le

prevoz, razdeljevanje in skladiščenje

Odstotek

0 0,00 0,00

EMCO11 Delež hrane, ki se sofinancira iz ESS+, glede na

skupno količino hrane, razdeljene upravičencem

Odstotek

65,00 65,00 65,00



ID kazalnika Naziv kazalnika rezultata Merska 

enota

Referenčna 

vrednost

KRVS KRZS

EMCR01 Število končnih prejemnikov pomoči v hrani Oseba 120.000 72.000 48.000

EMCR02 Število otrok, mlajših od 18 let Oseba 30.576 18.346 12.230

EMCR03 Število mladih v starosti 18-29 let Oseba 12.000 8.400 5.600

EMCR04 Število žensk Oseba 60.000 36.000 24.000

EMCR05 Število končnih prejemnikov, starejših od 65 Oseba 21.504 12.902 8.602

EMCR06 Število končnih prejemnikov, ki so invalidi Oseba 4.800 2.880 1.920

EMCR07 Število državljanov tretjih držav Oseba 5.000 0 0

EMCR08 Število končnih prejemnikov tujega porekla in pripadnikov manjšin

(vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi)

Oseba 9.108 5.465 3.643

EMCR09 Število brezdomnih končnih prejemnikov ali končnih prejemnikov,

prizadetih zaradi izključenosti s stanovanjskega trga

Oseba 1.5000 900 600

EMCR10 Število končnih prejemnikov materialne pomoči Oseba 30.000 18.000 12.000

EMCR11 Število otrok, mlajših od 18 let Oseba 7.644 4.586 3.058

EMCR12 Število mladih v starosti 18-29 let Oseba 3.000 1.800 1.200

EMCR13 Število žensk Oseba 15.000 9.000 6.000

EMCR14 Število končnih prejemnikov, starejših od 65 Oseba 5.376 3.226 2.150

EMCR15 Število končnih prejemnikov, ki so invalidi Oseba 1.200 720 480

EMCR16 Število državljanov tretjih držav Oseba 1.100 0 0

EMCR17 Število končnih prejemnikov tujega porekla in pripadnikov manjšin

(vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi)

Oseba 2.277 1.366 911

EMCR18 Število brezdomnih končnih prejemnikov ali končnih prejemnikov,

prizadetih zaradi izključenosti s stanovanjskega trga

Oseba 375 225 150



Specifični kazalnik učinka spremljevalnih ukrepov 

Naziv kazalnika Merska 
enota 

Ciljna 
vrednost  

KRVS KRZS 

delež prejemnikov hrane in/ali blaga 
vključenih v spremljevalni ukrep 

odstotek 60 50 50 

 

Specifični kazalnik rezultata spremljevalnih ukrepov 

Naziv kazalnika Merska 
enota 

Ciljna 
vrednost  

KRVS KRZS 

delež prejemnikov hrane in/ali blaga 
vključenih v druge programe socialnega 
vključevanja 

odstotek 40 40 40 

 



Komplementarnost z drugimi ukrepi

Opredeljeni ukrepi za odpravljanje materialne
prikrajšanosti predstavljajo vstopno točko do
najbolj ogroženih in ranljivih ciljnih skupin
prebivalstva, in se dopolnjujejo z drugimi
načrtovanimi ukrepi, ki jih Slovenija namerava
financirati iz sredstev ESS+ v programskem
obdobju 2021-2027 (večgeneracijski centri,
večnamenski romski centri, programi socialnega
vključevanja, programi socialne aktivacije)



Tehnična pomoč (5% vrednosti Programa)
• Izobraževanje in usposabljanje organa upravljanja,

upravičencev, in drugih organov, vključenih v izvajanje
Programa,

• Informacijska podpora (vzpostavitev baze končnih
prejemnikov, nadgradnja obstoječega informacijskega
sistema MOP-IS),

• Komuniciranje in obveščanje javnosti (brošure, zloženke,
kratki filmi, delavnice, posveti, promocijski material),

• Administrativna podpora organu upravljanja,
revizijskemu organu, računovodstvu (stroški zaposlenih),

• Raziskave, analize, vrednotenja (analize kakovosti
dobavljenega blaga, raziskave končnih prejemnikov,
vmesno vrednotenje Programa, ipd.),

• Drugi upravni stroški (letna pregledovalna srečanja,
tehnični sestanki, delovne skupine).



Pristojni organi

• Organ upravljanja = MDDSZ

• Revizijski organ = UNP

• Plačilni organ = MF



Partnerstvo

Ključno načelo pri pripravi in izvajanju programa je
sodelovanje s ključnimi partnerji

• opredelitev ključnih deležnikov

• izvedba posvetov, anket, objave na spletni strani
in v medijih



Komunikacija in prepoznavnost

Ciljna publika:

• Širša in strokovna javnost,

• Ključni deležniki (humanitarne organizacije, organizacije, ki delujejo na
socialnem področju, Evropska komisija, Evropski parlament, Urad Vlade RS
za komuniciranje, Služba Vlade RS za kohezijsko politiko in razvoj ter druge
relevante organizacije),

• Najbolj ogrožene osebe.

Komunikacijski kanali, vključno s socialnimi mediji:

- Spletna stran MDDSZ,

- Spletne strani upravičencev, zadoloženih za razdeljevanje pomoči in
izvajanje spremljevalnih ukrepov,

- Info točka - komunikator (MDDSZ),

- Informiranje izvajalcev socialno varstvenih storitev in programov,

- Zloženke, brošure, srečanja, filmčki, plakati, ki bodo na voljo tudi na CSD.



Izzivi in ukrepi za poenostavitev

• Krepitev zmogljivosti upravičencev
• Informiranje in obveščanje
• Poenostavitev sistema naročanja blaga
• Vzpostavitev aplikacije za vodenje evidence končnih

prejemnikov
• Nadgradnja IT sistema MOP-IS
• Izvedba raziskav, analiz, vrednotenj
• Poenostavitev stroškov (tehnična pomoč po pavšalni

stopnji 5% zneska, vključenega na zahtevek za plačilo;
razdeljevanje hrane in izvajanje spremljevalnih
ukrepov po pavšalni stopnji 7% stroškov nakupa
blaga)


