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Članicam in članom Socialne zbornice Slovenije                                                27. 9. 2021 
 
 
Obvestilo članicam in članom Socialne zbornice Slovenije za pripravo predlogov za 
imenovanje v organe zbornice - redne volitve 2022 
 
Spoštovane članice in cenjeni člani zbornice ! 
 
Zaključuje se štiri letno obdobje dela zbornice in dela sedanje skupščine v mandatnem obdobju 
2018 - 2022. Zaradi napovedi številnih reform, predlogov nacionalnih strategij in sprememb 
zakonodaje ugotavljamo, da iztekajoče obdobje ni bilo enostavno. Pomen, vloga in reforma 
socialne države je stopila v ospredje razprav, zato tudi na področju socialnega varstva 
pričakujemo izvedbo zahtevnih reform. Z odločnim zagovarjanjem stališč zbornice do zgoraj 
naštetih sprememb je zbornica, kljub izrednim razmeram v državi, ki so bile posledice 
razglašene epidemije, strokovno in kompetentno opravila svoje obsežno delo. 
 

22. marca 2022 bodo na Skupščini Socialne zbornice Slovenije  
izvedene redne volitve v organe zbornice. 

 
Cilj volitev v organe zbornice je, da umirjeno in s konsenzom izvolimo predstavnike vseh 
organov in z argumenti podprt program novega vodstva zbornice, ki bo vseboval vizijo razvoja 
zbornice in odgovornost za ravnanje. Namen novih volitev je, da se z izvolitvijo novih 
predstavnikov skupščine in drugih organov zbornice doda strokovnost, kakovost in vrednost 
zbornici. Prenos afer iz drugih podobnih organizacij tudi na naše področje je nesmiseln in 
škodljiv, zato pričakujemo vaše tvorno sodelovanje. Reforme na področju socialnega varstva 
so pred začetkom izvajanja, zato bo potrebna uravnoteženost predstavnikov v organih 
zbornice in pravilno razumevanje uresničevanja zastopniškega poslanstva. Na podlagi te 
uravnoteženosti lahko zbornica reagira na vseh področjih enakopravno, strokovno in 
kvalitetno. 
 
Statut Socialne zbornice Slovenije (Ur. l. RS, št. 18/19) določa, da ima skupščina 60 članov, 
od tega 30 predstavnikov individualnih in 30 predstavnikov kolektivnih članov.  
 
Predstavniki individualnih članov se volijo po volilnih skupinah. Število članov, ki se jih 
voli znotraj posamezne volilne skupine se določi, glede na delež članov zbornice po 
izobrazbi, glede na število članov skupščine.  
 
Predstavniki kolektivnih članov se volijo znotraj 3 volilnih skupin. 
V prvi volilni skupini se voli 10 članov skupščine – predstavnikov javnih zavodov. 
V drugi volilni skupini se voli 10 članov skupščine – predstavnikov nevladnih organizacij. 
V tretji volilni skupini se voli 10 članov skupščine – predstavnikov zasebnikov in drugih. 
 
V obeh delih skupščine so enakopravno zastopani člani zbornice po volilnih skupinah, glede 
na zastopanost v članstvu zbornice na dan razpisa volitev, 27. september 2021, s katerim 
začnejo teči roki za volilna opravila. 



  

 
Seznam sedanjih članov skupščine, seznam članov organov zbornice, Statut Socialne 
zbornice Slovenije, Pravilnik o volitvah članov zbornice v skupščino in druge organe Socialne 
zbornice Slovenije št. 1849/2020-SZS/SK-PRED, z dne 18. 9. 2020, Sklep o razpisu volitev 
članov skupščine Socialne zbornice Slovenije za mandatno obdobje 2022 – 2026, št. 
2029/2021-SZS/VOL-PRED, z dne 23. 9. 2021 in ostala dokumentacija potrebna za izvedbo 
volilnih postopkov je objavljena na spletni strani zbornice www.szslo.si, v rubriki »Medijsko 
središče« => zavihek »Volitve 2022«.  
 
Od vseh vas pričakujemo predloge za imenovanje v skupščino zbornice in posebej predloge 
za imenovanje v posamezne organe zbornice. Predlogi naj bodo obrazloženi. Vsi, ki bodo 
kandidirali za funkcijo predsednika zbornice morajo pripraviti kratko osebno predstavitev in 
okvirni program dela zbornice v svojem volilnem obdobju, s predložitvijo 10-ih podpornih izjav 
članov zbornice. Zbornica lahko s svojim delovanjem in uspešnimi posamezniki v svojih 
organih okrepi svojo vlogo, zato je pomembno, da vsi člani zbornice pri tem sodelujemo. 
Neprimerno je v zadnjem trenutku iskati ljudi za zastopniško delo v posameznih organih, zato 
si od vas želimo, da premislite o svoji vlogi in vlogi vseh, ki so vas v zbornici zastopali do sedaj 
ter da premislite o sodelovanju v organih zbornice za naslednje štiri letno obdobje.  
 
Današnji čas ponuja tudi nujni razmislek o potrebah tako individuma, kot tudi o potrebah 
skupnosti. Na preizkušnji je tudi naša solidarnost. Vsi potrebujemo sedaj zdravja, zdravja in 
zdravja. In kaj poleg zdravja in zdravih misli potrebujemo pri delu z našimi uporabniki še v teh 
zahtevnih časih? Prav gotovo moči. Govorimo o konceptu moči, ki ga jasno utemeljuje tudi 
teorija socialnega dela. Moči, da znamo, zmoremo in uspemo… In uspeli bomo, saj kot pravi 
Frida Kahlo  

»Na koncu dneva lahko prenesemo mnogo več, kot se zavedamo«. 
 
In da ne bomo čakali na »konec dneva«, se že sedaj zahvaljujemo vsem strokovnim delavkam 
in strokovnim delavcem, strokovnim sodelavkam in strokovnim sodelavcem, prostovoljkam in 
prostovoljcem, laičnim delavkam in laičnim delavcem in vsem ostalim, članicam in članom 
Socialne zbornice Slovenije, ki na področju socialnega varstva z močjo človeškosti in 
humanosti udejanjate naš skupni slogan  

 
Zviševanje vloge in pomena Socialne zbornice Slovenije kot strokovnega združenja je za 
razvoj strokovnega dela in razvoj socialnega varstva zelo pomembno, saj se s tem povečuje 
vpliv na odločanje o načinu izvajanja strokovnega dela. V temu poslanstvu je pomemben 
prispevek vsakega člana, zato želimo dobro sodelovanje z vami tudi še naprej. O vsej naši 
dejavnosti ter imenih vseh članov skupščine ter seznami članov organov se lahko informirate 
osebno ali na spletnih straneh zbornice www.szslo.si.  
 
 
Zahvaljujemo se za sodelovanje in lepo pozdravljamo! 
 

                                                                                                                           

 

Vilko KOLBL, mag. 
generalni sekretar 
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