
 
 
Zapisnik 1.Generalne skuščine SINCE 07, z dne 09.10.2007  s pričetkom ob 
09.30 uri, v prostorih Društva vojnih invalidov Ljubljana. 
 
 
Prisotni: Perica Radonjič ( CSD Bežigrad), Matic Munc (CSD Moste Polje), Virant 
Peter, Odiseja Maksimovič (CSD Moste Polje), Nina Bavdek ( CSD Cerknica), Bogdana 
Novak ( CSD Tržič), Mirjana Milovanovič ( CSD Ptuj), Polona Lovšin ( CSD Logatec), 
Neva Volarič ( CSD Piran), Evgen Stopar ( CSD Sežana),Bernik Peršin Ivica ( CSD 
Škofja loka), Barbara Avšec ( CSD Postojna), Irena Velič, (CSD Lj. Šiška), Maja Štajer 
( CSD Lj. Šiška) 
 
Prisotni vabljeni gostje:  
Janja Romih- MDDSZ, Dušan Rebolj- predsednik KSS Pergam, Vito Flaker – Institut 
za socialno delo  Fakulteta za socialno delo, Tatjana Labernik – KSS pergam, Jakob 
Jaka Počivavšek : KSS Pergam, Matija Cevc - Sindikati javnega sektorja KSS Pergam, 
Nina Mežan Bartol – KSS Pergam 
 
Svojo prisotnost so opravičili: 
Marjeta Cotman – ministrica za delo, družino in socialne zadeve, Erzar Majda – 
generalna direktorica Direktorata za družino, Bogdan Lešnik – dekan Fakultete za 
socialno delo, Bojan Regvar – generalni sekretar Socialne zbornice Slovenije, Mojca 
Šumer – sekretarka Sindikata zdravstva in socialnega skrbstva 
 
Dnevni red generalne skupščine SINCE 07: 
 

1. Registracija delegatov 
2. Uradna otvoritev s pozdravnimi nagovori 
3. Delovni del dela generalne skupščine: 

• Izvolitev delovnega predsedstva 
• Obravnava in sprejem novega statuta SINCE 07 
• Obravnava in sprejem Programa dela SINCE 07 za obdobje 2007-

2011 
• Predstavitev kandidatov za funkcije in organe SINCE 07 
• Imenovanje volilne komisije in volitve SINCE 07 

4. Razno 
 
Ga. Janja Romih – MDDSZ  
V svojem pozdravnem nagovoru, pozdravi nov sindikat, ki lahko pripomore k 
izboljšanju kvalitete dela. Poudari vlogo Centrov za socialno delo – država ima velika 
pričakovanja, enako tudi uporabniki. Nivo socialnega varstva je možno vzdrževati le s 
sodelovanjem vseh ( delodajalcev, nevladnih organizacij, sindikatov, Centrov za 
socialno delo,…) Cilje je strokovno in kvalitetno delo. Pričakujejo se velike 



 
spremembe pri delu Centrov za socialno delo, šlo bo za postopnosti uvajanja 
sprememb. 
Sprejemajo se pomembni področni zakoni,  Zakon o preprečevanju nasilja, Zakon o 
štipendiranju in prenos pristojnosti na Centre za socialno delo. V pripravi so 
spremembe Zakona o socialnem varstvu. Želja ministrstva je okrepitev sodelovanja s 
Centri za socialno delo že v fazi priprave zakonov. V tem trenutku tečejo pogajanja  - 
aneks h kolektivni pogodbi na področju zdravstva in socialnega varstva, v smeri, da 
se izenačijo pogoji na področju šolstva, vzgoje, kulture,… 
Pomembno je spoštovanje partnerstva in skupno delo v korist tako uporabnikov kot 
tudi zaposlenih. 
V zaključku govora prenese stališče ministrstva, ki je pripravljeno na sodelovanje s 
SINCE 07, Sindikatom Centrov za socialno delo. 
 
Dušan Rebolj – predsednik KSS Pergam 
V svojem nagovoru povzame pot od ustanovitve novega sindikata, ki je kratka, 
vendar je sindikat v tem času veliko storil za prepoznavnost stroke in dela. Brez 
dobro organiziranega sindikata  se lahko problemi zaostrujejo, zato je naša vloga 
tako zelo pomembna. 
Centri za socialno delo dobivajo drugačno vlogo, pomembno je, da smo aktivni pri 
pogajanjih za novo kolektivno pogodbo. Ta sindikat lahko postane prevladujoč za 
Centre za socialno delo. SINCE 07 Sindikat Centrov za socialno delo ima podporo 
Konfederacije Pergam. 
Odpirajo se možnosti za sodelovanje z ostalimi socialnimi partnerji, pomembno tudi 
zaradi čimprejšnjega končanja pogajanj, ki jih je potrebno končati še letos, da bi 
lahko prišlo do  izravnava nesorazmerij v plačni politiki. Uspešnost sindikata  je 
odvisna od aktivnosti članov. 
Slabo plačani zaposleni niso dobri delavci. 
 
Matija Cevc – sindikati javnega sektorja KSS Pergam 
SINCE 07 ima podporo tudi od sindikata zdravstva v okviru Konfederacije Pergam. 
Sedaj je priložnost, da se stvari uredijo. Složnost in prodornost sta edini način. Ne 
smemo se zadovoljiti z drobtinicami. 
 
Vito Flaker – predstojnik Instituta za socialno delo Fakulteta za socialno 
delo. 
 Sodelovanje s Centri za socialno delo je bilo do sedaj dobro. Za fakulteto je dobro in 
dobrodošlo, da ima organizirane sogovornike. Centri za socialno delo imajo in bodo v 
prihodnosti obdržali centralno vlogo. Vloga Centrov za socialno delo se spreminja v 
vlogo regulatorja, organizatorja celotne skupnosti. Kljub čedalje večji množici 
akterjev na področju socialnega varstva bo vloga Centrov za socialno delo ostala 
osrednja. Tudi socialni delavci  drugje, v nevladnih organizacijah in društvih bi 
potrebovali sindikat, tudi glavnina njihovih plač gre iz javnega sektorja, enako tudi v 
zavodih. Potrebno je negovanje stroke. Identiteta sindikata se ne gradi samo na 
sindikalnem boju, temveč tudi na stroki. Sedaj se pojavljajo pomembna vprašanja 



 
glede reorganizacije Centrov za socialno delo, uvedbe pokrajin, pripravljajo se novi 
zakoni,… 
Obstaja skrb, da bodo Centri za socialno delo enako kot prej ostali preobremenjeni in 
celo delali dodatne naloge za isto plačilo. Žal se dogaja, da postaja Zakon o splošnem 
upravnem postopku pomembnejši od stroke ( etika našega dela) in vsebin našega 
dela. 
Reorganizacija Centrov za socialno delo je smiselna le, če bo tudi strokovnost ostala 
na najvišji ravni. Obstaja bojazen, da bi  socialno delo padlo na raven socialne 
birokracije. 
S spremembami zakonodaje je potrebno izkoristiti tudi priložnosti  za strokovnost in 
kvaliteto dela. 
 
Matic Munc . predsednik sindikata Since 07 Sindikata Centrov za socialno 
delo 
Na kratko povzame pot od ustanovitve novega sindikata dne 15.02.2007. Večina 
članov je pristopila na podlagi zaupanja, odslej pa bodo dejanja govorila zase. 
Pomemben je »timing«, od danes dalje je odgovornost za delovanje sindikata ne le 
na vodstvu, temveč na vseh članih in članicah. 
Seznani prisotne s potekom pogajanj, na področju plačnega sistema, standardov in 
normativ in dela na področju aktivnosti sindikata, glasnosti in prepoznavnosti leta te 
ga. 
 
Delovni del: 
 
1.Izvolitev delovnega predsedstva 
 
Za delovnega predsednika prisotni predsedniki izvolijo z dvigom rok, Radonjič Perico. 
Za zapisnikarico se izvoli Irena Velič. 
 
2. Obravnava in sprejem novega statuta SINCE 07 
Novi Statut je usklajen z drugimi Statuti KSS Pergam. Po predstavitvi novega Statuta 
prisotni podajo predloge za  spremembe. 
-10.čl. V SINCE  07 se lahko včlanijo vsi zaposleni v dejavnosti Centrov za socialno 
delo. Prav tako se lahko včlanijo zaposleni izven Centrov za socialno delo v poklicu 
socialni delavec, socialna oskrbovalka ali psiholog. 
- 11.čl.do brezplačne pravne pomoči ( pravno svetovanje in zastopanje v sporih iz 
delovnega razmerja so upravičeni člani po 6 mesecih 
 
Soglasno sprejeta sklepa: 
Sprejet je popravek in dopolnilo 10.člena. 
V SINCE 07 se lahko včlanijo vsi zaposleni v dejavnosti Centrov za socialno 
delo. Prav tako se lahko včlanijo zaposleni izven Centrov za socialno delo v 
poklicu psiholog, socialna oskrbovalka ali psiholog. 
Sprejme se dopolnitev v 10.členu. 



 
- pravico do brezplačne pravne pomoči ( pravno svetovanje in zastopanje v 
sporih iz delovnega razmerja) imajo člani po 6 mesecih 

-  
Vodstveni delavci so lahko člani sindikata, nimajo pa aktivne vloge, bolj podporno. 
Imajo dolžnosti iz prve in druge alineje 12. člena ter pravice izhajajoč iz  sedme in 10 
alineje (do brezplačne pravne pomoči in sodelovanje v rekreativnih športnih in 
kulturnih dejavnostih, ki jih organizira SINCE 07). 
 
Soglasno sprejet je sklep: 
-člani sindikata so lahko tudi vodstveni delavci, ki imajo pravice iz sedme 
in desete alineje in dolžnosti iz prve in druge alineje 12.člena 
 
Podan je predlog, da se izdela osnutek pravilnika  o dodeljevanju pomoči iz 
stavkovnega in solidarnostnega sklada v roku 6 mesecev. 
 
Soglasno je sprejet sklep: 
V roku 6 mesecev se pripravi osnutek Pravilnika o dodeljevanju pomoči iz 
stavkovnega in solidarnostnega sklada. 
 
 
 Podani so bili še predlogi za popravke v: 

- 21.člen predsedstvo SINCE 07 je izvršilni organ glavnega odbora 
SINCE 07 

- 22.člen doda se alineja – voli glavni odbor SINCE 07 
- 27.člen doda sev tretjem stavku kandidat za posamezno funkcijo je 

lahko samo član SINCE 07, razen za funkcijo člana komisije 
- 28.člen  v petem odstavku  se črta se beseda kot in se jo nadomesti 

z besedo kakor 
Soglasno se sprejme sklep: 
Zgoraj navedeni popravki in dopolnitve se soglasno sprejmejo. 
 
Glede na to, da ni več drugih predlogov, delovni predsednik predlaga, da se osnutek 
Statuta SINCE 07 da na glasovanje. 
 
Soglasno je sprejet sklep: 
Statut SINCE 07 z sprejetimi popravki in dodatki se soglasno sprejme. 
 
3. Obravnava in sprejem programa  
Peter Virant je predstavil predlog programa , ki je razdeljen na dva dela: 
- prvi del je vezan na programe dela Konfederacije Pergam ( sklenitev nove - lastne) 
kolektivne pogodbe za dejavnost Centrov za socialno delo, kjer se lahko opredeli 
specifika dela. Pri plačah, ki bodo fiksne bo potrebno argumentirati npr: božičnico. 
Preveriti je potrebno glede zavarovanja za primer strokovne napake. 



 
 
Podan je predlog, da se v 6.točki črta 1.alineja, saj je že navedeno v Statutu 
 
Soglasno se sprejeme sklep: 
V 6.točki se črta prva alineja. 
 
Ker ni drugih predlogov za spremembo ali dopolnitev  programa, da 
delovni predsednik predlog programa na glasovanje. 
 
Soglasno se sprejme sklep: 
Program dela SINCE 07, s popravkom v 6.točki se sprejme. 
 
5.Volitve 
Predlaga se  tričlanska komisija za izvedbo volitev v sestavi: 
Neva Volarič, Mirjana Milovanovič, Polona Lovšin 
 
Soglasno sprejet sklep: 
Za člane volilne komisije se imenuje Nevo Volarič, Mirjano Milovanovič in 
Polono Lovšin. 
 
 
Predlagani kandidati za predsednika, podpredsednika in ostale funkcije so bili 
soglasno izvoljeni. 
Priloga: Zapisnik volilne komisije. 
Vsi predlagani kandidati so bili izvoljeni soglasno. 
 
Sprejet je naslednji sklep: 
Vsi predlagani kandidati so bili soglasno izvoljeni. 
 
1. predsednik           Matic Munc 
2. podpredsednik     Perica Radonjič 
3. Sekretar                Peter Virant 
4. Člani nadzornega odbora: Mirjana Milovanovič, Žekš Marjan, Bogdanka 
Novak 
5. Člani statutarne komisije:  Odiseja Maksimovič, Jakob Počivavšek, Tina 
Bužinel 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
5. Razno 
Informacije glede načrtovanega shoda, ki so ga razglasili Svobodni sindikati, g. 
Semolič je ostale centrale prehitel. Obstaja načelna podpora. V tem trenutku shod ne 
bi nikomur koristil. Pod vprašaj bi bil postavljen nov plačni sistem. Predsednik še 
pojasni da so vsi predsedniki sindikatov elektorji v državnem svetu, predlagana je 
kandidatka ga. Tatjana Labernik ( KSS Pergam). 
 
Sprejme se naslednji sklep: 
Strinjamo se, da predsednik SINCE 07 podpre predlagano kandidatko ga. 
Tatjano Labernik. 
 
Minister Žagar je objavil predlog za reorganizacijo. Izpostavil je Centre za socialno 
delo in Zavode za zaposlovanje. Ni čisto jasno ali gre za prevzem delavcev ( prenos 
pristojnost – štipendije). 
Standardi in normativi: 
S strani Sindikata zdravstva in socialnega skrbstva je prišla pobuda, da bi stopili 
skupaj glede spremembe normativov ( znižanje na 2.500).Pri pogajanjih z 
ministrstvom bi lahko dosegli dvig zaposlenosti ( cca 10% letno). 
Predsednik sindikata Matic Munc postavi vprašanje ali ima podporo za sestanek s 
Sindikatom zdravstva in socialnega skrbstva, predlog da na glasovanje. 
 
Sprejet je naslednji sklep: 
Matic Munc ima soglasje in podporo za načrtovani sestanek. 
 
Pogajanja za kolektivno pogodbo za javni sektor, ki je parafirana. Vsak teden tečejo 
pogajanja, ob ponedeljkih na MDDSZ in ob četrtkih na vladi. Rok je do 5.11.2007. 
Predvideno je, da bi s 1.1.2008 začelo veljati. Vprašanje je koliko je to realno in 
izvedljivo. 
Minister Virant je izpostavil vprašanje uredb:  
Uredba o položajnem dodatku: 
Vlada je pripravila predlog, ki pa ni dober ( kriterij je število zaposlenih in izobrazba), 
tretji kriterij bi morala biti odgovornost. 
 
Kriterij število: 

- do 51 zaposlenih  
- od 31 do 51 zaposlenih 
- od 5 do 10 zaposlenih predlog 0,02% ( v to bi sodili vodje enot, 

timov na Centrih, tudi koordinatorji,..) 
-  

Uredba o napredovanju v plačilne  razrede. 
 Največ naj bi jih bilo 10 plačnih razredov znotraj posameznega razreda. Tu je kriterij 
samo ocenjevanje delodajalca ( od 1 do 5 enoten obrazec). 
 
 



 
 
- Omejitev 20% odličnih ocen 
- 40% prav dobrih 
Za prvo napredovanje potrebujemo 12 točk ( 5+5+4), drugič 14 točk. Če bo to 
sprejeto, potem ne bo napredovanja vsaka tri leta temveč ( matematični izračun). 
Če bodo uredbe sprejete in podpisane panožne pogodbe, obstaja še možnost 
separativnega izstopa. 
Uredba o obračunu plač 
Ki je sploh še niso pokazali, sprejeta pa naj bi bila do 5.11.2007. 
Včeraj so začeli z novimi pogajanji, dobili so tudi Katalog delovnih mest, vse 
sistemizacije bodo postale nične. Potreben bo podpis novih pogodb. Veliko bo 
individualnega usklajevanje. 
 
Strokovni delavci smo v skupini F- orientacijsko delovno mesto 30 plačilni razred . 
Primer: VI.st.izobrazbe  23 plačilni razred 
             Naziv mentor     25 plačilni razred 
             Naziv svetovalec 28 plač.razred 
Enako za VII.st.         30 plač. razred 
               Prvi naziv    32 plač. razred 
               Drugi naziv 35 plač.razred 
Pripombe: 

- ni pravih vodstvenih mest 
- vodje posameznik enot, timov 
- vodje pisarn 
- stopnja izobrazbe ( VII. In VI.st.) 

 
Obstajajo enormne razlike za isto delo, različno plačilo, zahteva je za isto delo isto 
plačilo. 
Problem strokovnih sodelavcev na področju Starševskih in družinskih prejemkov – ni 
predvidena V.stopnja izobrazbe. Težimo k temu, da bi bili uvrščeni v F skupino, ne J 
kot je predlagano. 
Pričakuje se cca 30% dvig plače. 
Opozarjamo na problematiko: 

- regijski koordinator nasilja 
- koordinator pomoči na domu ( niso upoštevana napredovanja) 
- rejništvo ( drugačno vrednotenje) 
- področje družine 

 
 
Zapisnik pisala: 
Irena Velič, univ.dipl.soc.del. 


