
 
 
 
IZREDNA SEJA GLAVNEGA ODBORA SINDIKATA CENTROV ZA SOCIALNO 
DELO SINCE 07, 14.06.2012, s pričetkom ob 09:30 uri - Sejna Soba KSS Pergam, 
Trg OF 14, Ljubljana 
 
 
Dnevni red:     
 
- ZAKON O UVELJAVLJANJU PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV (povečan obseg dela 
zaradi uveljavitve nove zakonodaje, količina opravljenega dela in podatki o izplačilu 
nadurnega dela, itd,…) 
 
- DOPIS MDDSZ (izplačilo otroških dodatkov) 

 
- PREDVIDENA REORGANIZACIJA CENTROV ZA SOCIALNO DELO 
 
- ZAKON O URAVNOTEŽENJU JAVNIH FINANC (ZUJFS), končno poročilo s pogajanj 
 
- RAZNO 
  
 
Prisotni:  
 
Kenda Ljubica (CSD Piran), Recek Agata (CSD Murska Sobota), Gajić Ana (CSD 
Maribor), Ksenija Fister (CSD Ljubljana - Moste Polje), Mirjana Oravecz (CSD Ptuj, 
Kristina Ćumurdžić (CSD Sežana), Jelena Polak (CSD Škofja Loka), Svete Mitja (CSD 
Koper), Perica Radonjić (predsednik), Tadej Zajec (sekretar) 
 
  
Pričetek  09:30 
 
Ad 1.)  
Kot se je predvidevalo je bil v samem začetku izvajanja ZUPJS-a  problem v 
informacijskem sistemu, katerega so postopoma dograjevali, težave pa se pojavljajo 
še danes. Velik problem je predstavljal ročen vnos parcel, ki jih je bilo pri nekaterih 
družinah zelo veliko, tako, da smo potrebovali za vnos podatkov  pri eni vlogi z več 
parcelnimi številkami 3-4 ure. Nova zakonodaja in navodila, s strani MDDSZ-ja so bila 
v začetku nejasna, pomanjkljiva. Povečal se je obseg dela, saj smo prevzeli novo 
Zakonodajo  in z njo odločanje o novih pravicah. Iz ZPIZ-a smo  prevzeli varstveni 
dodatek , odločamo o subvencijah (vrtcev, malic, najemnin) o obveznem in 
dodatnem zavarovanju, zraven štipendij, otroškega dodatka, denarne socialne 
pomoči, izrednih denarnih pomoči o katerih smo odločali že prej. Prej je imela vsaka 



pravica svoj Zakon, sedaj je združeno vse skupaj v enem zakonu ZUPJS, zraven tega 
moramo poznati še podzakonske akte, Zakon o pravicah iz socialnega varstva..    
Obseg dela pristojnosti in odgovornosti se je povečal. Posledično ugotavljamo 
primankljaj v kadru, saj smo iz občin prevzeli zelo malo ljudi. Ugotavljamo, da je 
premalo izobraževanj organiziranih s strani Ministrstva ( do sedaj sta bili le dve). 
Spremenila se je komleksnost delovnega mesta. Zadovoljstvo na delovnem mestu se 
je zmanjšalo, saj je velika obremenjenost, posledično so tukaj bolniške in dopusti, ki 
jih delavci velikokrat koristijo namesto bolniške.  
  
Vsekakor ugotavljamo podhranjenost pri delovnem kadru, saj so prišle z avgustom 
nove vloge za subvencije malic, kosil,  štipendije, spremembe v zvezi z vrtcem in 
otroškim dodatkom, da o nerešenih zadevah ne govorimo. 
 
Kljub povečanemu obsegu dela in opravljenem nadurnem delu ugotavljamo, da je 
situacija brezizhodna. Imamo občutek, da se gibamo v začaranem krogu, saj ko se 
zdi, da bomo čez kakšna dva meseca lahko malo izpregli, nas čakajo ponovno nove 
vloge, hkrati pa smo izpostavljeni pritiskom uporabnikov, ki nestrpno čakajo odločbe, 
ali pa so z njimi nezadovoljni. Vloge se kopičijo, nam pa storilnost upada, saj je 
nemogoče delati v razmerah kjer ne vidiš konca.   
 
Zaradi vseh omenjenih težav so prisotni podprli ustanovitev Delovne skupine, ki se 
bo podrobneje ukvarjala le s področjem ZUPJS. 
V njej bodo sodelovali: Kristina Čumurdžič (CSD Sežana), Mirjana Oravecz (CSD Ptuj) 
in predsednik SINCE07 Perica Radonjič; pomagati nam je pripravljena tudi Jelena 
Polak (CSD Škofja Loka) pri pravnih vprašanjih; glede udeležbe njihovih članov bodo 
preverili na CSD Koper in CSD Maribor.   
 
 
 
 
Ad 2.) 
Dopis s strani MDDSZ-ja (izplačilo otroških dodatkov) št.: 0075-13/2012/1 z dne 
16.5.2012 je s stališča Sindikata CSD SINCE07 popolnoma nesprejemljiv.  
Naše članice, ki delajo na tem področju vlagajo dodatne napore pri svojem delu z 
namenom zadeve čimbolj tekoče in pravočasno obdelati in s tem starnkam v 
najkrajšem možnem času zagotoviti uveljavitev pravic, do katerih so upravičeni. 
Še vedno smo mnenja, da nam MDDSZ za to ni zagotovil potrebnih pogojev in kot 
smo opozorili že na tiskovni konferenci dne 30.1.2012, zaradi tega naj MDDSZ 
sprejeme tudi polno odgovornost za nastale zamude. 
Zato so tudi nesprejemljive »grožnje« s sankacijami, in prisotni člani GO smo si bili 
enotni, da dopis zahteva odgovor Sindikata, v katerem bomo ostro nasprotovali 
takšnemu načinu komuniciranja in v katerem bo MDDSZ očitno potrebno ponovno 
opoozoriti, kdo je v prvi vrsti odgovoren za zamude, do katerih prihaja. 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
Ad 3.) 
MDDSZ naj bi s sklepom vlade pripravilo program reorganizacije na področju 
delovanja centrov za socialno delo, kar pa ne pomeni ukinitve posameznih CSD-jev. 
Po mnenju nekaterih naj bi se z združevanjem centrov za socialno delo začela 
razgradnja delovanja teh institucij v javnem interesu. Reorganizacija CSD-jev ne gre 
v smeri njihovega ukinjanja, saj se zavedajo, da je kakovost delovanja centrov za 
socialno delo njihova prisotnost v okolju". Gre za naloge, pri katerih je pomemben 
neposreden stik z uporabniki. 
 
Cilj reorganizacije je specializacija centrov za socialno delo, saj na MDDSZ-ju 
ugotavljajo, da določene naloge centrov za socialno delo niso smiselne po številu 
obravnav. Cilj reorganizacije je tako specializacija centrov za socialno delo in njihova 
še večja učinkovitost na posameznih področjih. 
 

 
Ad 4.) 
 
Z ZUJF so bili člani sprotno informirani. 
Dejstvo je, da smo sindikati z neodpravljenimi plačnimi nesorazmerji, dosegli odpravo 
le teh – kar v našem primeru pomeni, da se je veliki večini naših članov (88%) plača 
povišala za 2PR (2×4%) in v skladu z znižanjem, na katerega smo pristali vsi 
Sindikati JS, hkrati znižala za 8% - pomeni, da ostanemo na istem. 
Občutili bomo pa ostale ukrepe ZUJF: - znižanje nadomestila potnih stroškov z 15% 
na 8% neosvinčenega benzina, nadomestilo za malico se zniža na 3,52% in kar je še 
najbolj problematično za nas – letos ne bomo prejeli v celoti izplačanega regresa, 
čeprav so naše pravne službe mnenja, da je izplačilo le tega zapadlo 1.1.2012. 
V zvezi s tem bo KSS Pergam in seveda z njim tudi Sindikat CSD SINCE07 uporabil 
vsa razpoložljiva pravna sredstva, da naši člani pridobijo tudi preostali (neizplačan) 
del regresa za letošnje leto. 
 
 
Ad 5.) 
 
Sekretar Sindikata bo vsem Sindikalnim zaupnikom pisno posredoval zaprosilo za 
posredovanje najnovejših Seznamov članov po posameznih zavodih. 
Na osnovi tega se bo šlo v izdelavo članskih kartic za naše nove člane. 
 
 
 
 
 
Sejo GO zaključimo ob 13:00. 
 
Zapisnik sestavil: 



 
Sekretar Since07 
Tadej ZAJEC, dipl.upr.org. 


