
SEJA GLAVNEGA ODBORA (delovni sestanek) SINDIKATA CENTROV ZA 

SOCIALNO DELO SINCE 07   (09.03.2010) 
 
  

GOSTILNA ŠESTICA, Slovenska cesta 040, 1000 Ljubljana (09.03.2010) 
 
 

Dnevni red:     
 
1. Potrditev novega sekretarja SINCE 07 
 
2. Letno poroĉilo za leto 2009 
 
3. Predlogi sprememb Zakona o sistemu plaĉ v Javnem sektorju (ZSPJS) in Zakona o 
socialno varstvenih prejemkih (ZSVP) 
 
4. Razno 
 

Prisotni: Darja Barboriĉ Vesel (ZOD), Nina Bavdek (CSD Cerknica), Polona Lovšin 
(CSD Logatec), Irena Veliĉ (CSD Ljubljana-Šiška), Janko Cafuta (CSD Ljubljana-
Center), Ana Kreft (CSD Vrhnika), Kristina Ćumurdžić (CSD Sežana), Vojko Vavpotiĉ 

(podpredsednik – CSD Kranj), Ana Gajić (podpredsednik – CSD Maribor), 
Pepi Radonjić (predsednik), Zajec Tadej (podpredsednik – CSD Ljubljana - Šiška) 
 

  
Priĉetek  10,15  
 

Ad 1.) 
Po sporazumni prekinitvi pogodbe o delu z nekdanjo sekretarko Vereno Kogoj se za 
neprofesionalnega sekretarja imenuje Zajec Tadej-a, dosedanjega podpredsednika 

GO Since 07.  
 
1. glasovanje:  

 
Zajec Tadej je podal odstopno izjavo z mesta podpredsednika Go Since 07 

 
Prisotnih 11 ĉlanov,  
 

ZA odstop glasovalo: 10 ĉlanov  PROTI: 0  
 
1. SKLEP: ZAJEC TADEJ Se razreši z mesta podpredsednika GO Since 07  
 
 
 

 
 
 

 



2. glasovanje: 

 
Za neprofesionalnega sekretarja se imenuje Zajec Tadej-a 
 

Prisotnih 11 ĉlanov, 
 
ZA glasovalo: 11 ĉlanov  PROTI: 0 

 
2. SKLEP: ZAJEC TADEJ se imenuje za neprofesionalnega sekretarja do 
naslednjih volitev 
 
Prioritetne naloge sekretarja so: urediti stanje na podroĉju vodenja evidence ĉlanov, 
pisati zapisnike sej, pomoĉ pri urejanju spletne strani, sprotno urejanje pošte, 

plaĉevanje raĉunov, povraĉila potnih stroškov,…itd. 
 
Ad. 2.) 

 
Predsednik predstavi letno poroĉilo za leto 2009. 

Najprej na kratko vsebinski del – pogajanja v letu 2009 in stanje na podroĉju 
ĉlanstva v sindikatu SINCE07. 
Glede na to, da smo pred kratkim oddali letna poroĉila (bilance stanja, odhodki-

prihodki, … ) za leto 2009, ki nam jih je izdelalo raĉunovodsko podjetje TRAS d.o.o., 
predsednik prisotne seznani s povzetkom stanja za 2009 in s trenutnim finanĉnim 
stanjem sindikata SINCE07. 

 
 
Ad. 3.) 

 
Obravnavana sta bila predlog sprememb Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih 
sredstev (ZUPJS) in Zakona o socialno varstvenih prejemkih (ZSVP). Sprejeta so bila 

naslednja stališĉa: 
 
Zakona sta v vseh pogledih povezana in prepletena. 

 
Sprejeta je bila odloĉitev, da na stopnji uvajanja ZUPJS in ZSVP ne podajamo 

pripomb k posmeznim ĉlenom zakonov, saj smo mnenja, da bo pred tem potreben še 
resen premislek o generalnih usmeritvah in ciljih zakona. Zaenkrat lahko izrazimo le 
naše stališĉe do predlogov obeh zakonov v celoti. 

 
S strani centrov za socialno delo se pojavlja še veliko nejasnosti in zato menimo, da 
sta predloga zakonov v smislu implementacije le-teh še zelo nedodelana. Zaradi tega 

sta trenutna predloga zakonov za Sindikat Centrov za socialno delo SINCE07 
nesprejemljiva in smo do teh dveh predlogov, brez dodatnih pisnih navodil in pojasnil 
glede same organizacije dela na CSD in administrativnih postopkov povezanih z 

uvedbo ZUPJS in ZSVP zadržani in ju v tej obliki zavraĉamo. 
 
 



Težave pri implementaciji ZUPJS in ZSVP priĉakujemo predvsem na naslednjih 

podroĉjih: 
 

- kadrovska problematika ( v povezavi s tem se predvideva prehod doloĉenega 
števila delavcev iz obĉinskih uprav, iz organov lokalnih skupnosti, ZPIZ-a na 
CSD,...) 
 

-  prostorske težave z namestitvijo novih delavcev  
- informacijska podpora  

 

- zakonske podlage (na CSD naj bi se odloĉalo  o enajstih v zakonu urejenih 
pravicah, to pomeni veĉ kot dvajset zakonskih predpisov) 

 
-  postopek ugotavljanja premoženja (npr. ugotavljanje vrednsti avtomobila, 
pisno komuniciranje z Banko Slovenije in z DURS pri ugotavljanju stanja, ...). 

 

Na tem mestu pa je potrebno opozoriti tudi na narašĉajoĉ pojav nasilja strank do 
strokovnih delavcev (gre tako za verbalno kot tudi že za fiziĉno nasilje s strani 

uporabnikov), katerega porast je v primeru omenjenih “prizadetih” strank za 
priĉakovati. 
 

Predlog Sindikata Centrov za socialno delo SINCE07 je, da predlagatelj zakona o vseh 
aspektih predlogov ZUPJS in ZSVP, na katere opozarjamo ponovno premisli in 
predloga temu ustrezno spremeni in dopolni. 

 
Priĉakujemo pregleden naĉrt predvidenih spremeb v organizaciji dela na CSD, ravno 
tako pa menimo, da so naĉrtovana administrativna opravila povezana z izvajanjem 

ZUPJS in ZSVP izjemno zapletena in tudi glede tega priĉakujemo od MDDSZ doloĉene 
opredelitve in ukrepe. 
 

 
Ad. 4.) 
 

g. Jakob Poĉivavšek (pravnik) je odsoten do junija 2010, vsa vprašanja glede pravnih 
zadev rešuje g. Aljoša Ĉeĉ (aljosa.pergam@siol.net) 01 230 - 22 – 46. 

 
 
 

Sejo GO zakljuĉimo ob 13,00. 
 
 
 

 
 

Zapisnik sestavil: 
 
Sekretar Since 07 

ZAJEC TADEJ, dipl.upr.org. 
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