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Manifest! 

 
Ker je prav! 

 
• Ker je prav, da vsak dobi pravno pomoč, ko jo najbolj potrebuje! 

• Ker je prav, da socialna in pravna država ponovno postaneta naša 
realnost in ne zgolj vrednota! 

 
 

Zahtevamo! 

 
• Takojšnjo celostno socialno pomoč ob nastanku socialne stiske. 
• Učinkovitejšo prerazporeditev sredstev in aktivnosti socialne države 

s hitrimi, manj birokratiziranimi in bolj individualnimi postopki. 
• Višina denarne socialne pomoči mora družini omogočiti vsaj osnovno 

preživetje. Otroški dodatki in štipendije naj zato ne štejejo v 

kategorijo socialnih transferjev.  
• Vse odločanje mora potekati ob upoštevanju koristi otrok in za 

zaščito otrok. Pomoč otrokom in mladim pri zagotavljanju razmer, 
primernih za zdrav razvoj in izobraževanje, naj postane prioriteta 

države. 

 

 

Kako? 
 

Hitrost odločanja ter ažurne baze podatkov! 
– Uvesti je potrebno hitro odločanje o prvih prošnjah za denarno 

socialno pomoč, največ v 8 dneh od sprejetja vloge, pri tem 
pa je treba osnovne elemente ogroženosti individualno 

preverjati. 
– Podrobnejši pregled premoženja naj bo opravljen v drugi fazi 

postopka. 
– Ažurnost javno dostopnih baz podatkov ter upoštevanje 

dokazanih navedb prosilca o spremembah v premoženjskem 
stanju, ki upravičujejo odobritev pravic iz javnih sredstev. 

– Morebitna poplačila izplačil previsokih socialnih transferjev oz. 
akontacije teh naj bodo izvedena postopoma. 
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Človečnost in spoštovanje Konvencije o otrokovih pravicah! 

• Pri ugotavljanju izpolnjevanja cenzusa za denarno socialno pomoč 
upoštevanje humanitarnih pomoči v prihodke ni dopustno. 

• V cenzus za pridobivanje pravic iz javnih sredstev za družino ne sme 
biti všteto plačilo za študentsko ali dijaško delo otrok do 18. leta 

starosti in študentov  s statusom študenta. 
• Dosledno spoštovanje Konvencije o otrokovih pravicah in 

zagotovitev pravice do tega, da ima vsak otrok, ki se šola v 

Republiki Sloveniji, pravico do polnega zdravstvenega zavarovanja 
in subvencionirane šolske prehrane. 

 
Dostojnost človeškega življenja in zagotavljanje posluha institucij 

države in javne uprave! 

• Javni zavodi (šole, vrtci, stanovanjski skladi) naj ne začenjajo 
postopkov izvršbe zoper uporabnike storitev, ki ostanejo brez 

zaposlitve in storitev niso zmožni plačevati . Postopki izvršbe 
povzročajo stroške zavodom,  redko pa je rezultat  poplačilo. Ta 

sredstva je mogoče  učinkoviteje porabiti za celostno reševanje 

problema (možni rešitvi sta  začasni odlog plačila, dogovor o 
obročnem plačilu). 

• Odgovornost in premišljenost pri zagotavljanju bivanjskih razmer. 
Premeščanje družin v nujne bivanjske enote ni celostna rešitev 

problema. Potrebno je zaščititi otroka, ki z življenjem v socialno 
depriviligirani družini že tako trpi in mu z zamenjavo življenjskih 

prostorov in degradacijo življenjskega okolja samo poslabšujemo 
izhodišča za zdrav razvoj. Z najemniki neprofitnih najemnih 

stanovanj naj bodo sklenjeni dogovori o zamenjavi najemne enote 
za manjše, a primernejše stanovanje. Oziroma ponuditi je treba 

rešitve, kot sta obročnost  in odložitev plačil. 
• Nujne bivalne enote naj bodo namenjene družinam, ki izgubijo 

prostor za bivanje iz zasebnih najemnih ali lastnih stanovanj . 
• Zoper banke, ki zadržujejo humanitarna sredstva in jih ne 

izplačujejo upravičencem, čeprav so ta izvzeta iz izvršbe, naj ukrepa 

regulator - Banka Slovenije in uveljavlja odgovornost za zlorabo 
položaja posamezne banke. 
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Soodgovornost države in posameznikov! 
• Uvedba programov takih javnih del, ki jih lahko opravljajo za delo 

zmožni prejemniki denarne socialne pomoči oziroma da lahko 
opravljajo družbeno koristna dela zato, da spet dobijo/ohranijo 

občutek lastne vrednosti. 
• Najemnike neprofitnih najemnih stanovanj je treba zavezati k 

izkazovanju aktivnega iskanja zaposlitve, tudi v obliki javnih, 
družbeno koristnih del. 

 
 
 

Ker je prav! 

 
Ker je prav, da se zavedamo, da ne bo popravnega izpita za 

ustrezen odziv na hitro rastoče socialne stiske. Če zdaj zaspimo, 

bo naša družba spremenjena za več generacij in več generacij bo 
izgubljenih. 


