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17. december 2018 
IZJAVA ZA MEDIJE 
 
Državna volilna komisija je septembra 2018 v Uradnem listu  objavila »Poziv poklicnim 
organizacijam strokovnih delavcev na področju socialnega varstva«, da se udeležijo 
nadomestnih volitev ter izvolijo člana državnega sveta - predstavnika za področje socialnega 
varstva. Ob tem je komisija citirala sodbe Vrhovnega sodišča in odločbe Ustavnega sodišča,  
iz leta 2017 in 2018, o tem kdo tvori poklicne organizacije in da se za določitev števila 
elektorjev ne upoštevajo katerikoli člani  poklicne organizacije, ampak le tisti, ki se poklicno 
ukvarjajo s socialnim varstvom. Po zapletih (pritožbi  Skupnosti CSD Slovenije) in določitvi 
kdo so poklicne organizacije in koliko elektorjev lahko imajo, za katere smo poklicne 
organizacije morale predložiti ustrezna dokazila, je Državna  volilna komisija  (DVK)  določila  
15 elektorjev, medtem ko je, zavedno priznala status poklicnih organizaciji vrsti društev in 
zvez uporabnikov invalidov, skupaj 21 kar organizacijam, s čimer jim je, ne da bi dokazovale 
število strokovnih delavcev, neposredno priznala 21 elektorjev. Ob tem ni preverila ali so to 
poklicne organizacije in ali imajo sploh zaposlenega  strokovnega delavca. V večini te 
organizacije združujejo le člane in niso poklicne organizacije, kar je DVK zelo dobro znano, 
saj so jo že na preteklih volitvah na to opozorili različni ljudje, ki delujejo na področju 
socialnega varstva. S  tako odločitvijo je DVK naredila precedens in vsem poklicnim 
organizacijam, v katere  se združujejo strokovni delavci, ki jih natančno navaja zakon o 
socialnem varstvu, onemogočila izvolitev strokovno usposobljenega predstavnika. S tem 
DVK neposredno vpliva na volilni izid, kar za socialno varstvo pomeni kršenje ustavne 
pravice biti voljen in do tega, da področje socialnega varstva v Državnem svetu predstavlja  
strokovni delavec, ki deluje v poklicu in ga pozna.  
 
Z zgoraj navedenimi odločitvami bo, na podlagi odločitve DVK, področje socialnega varstva  
v  Državnem svetu zastopal kandidat invalidskih in humanitarnih organizacij. Kandidat za 
državnega svetnika ne izpolnjuje osnovnega pogoja,saj je po poklicu inženir metalurgije. To 
je klofuta za stroko ki dela na področju socialnega varstva.  
 
Zato smo se vse poklicne organizacije, ki smo se odzvale na poziv DVK in zaradi  ohranitve 
identitete socialnega varstva, odločite, da se v naprej režiranih volitev in farse volitev 
predstavnika socialnega varstva ne bomo udeležile in na tak način izrazile ogorčenje nad 
benevolentnostjo državnih organov, ki tolerirajo zavestne napake državnih uradnikov.  
 
Glede na dosedanje sodbe in odločitve sodišč ter glede na večkratno prijavo DVK različnim 
organom, razumemo to kot koruptivno dejanje in samovoljno odločitev DVK, ki je razširila 
svoje pristojnosti in je pri določitvi seznama podelila poklicno organiziranost društvom, 
zvezam, ki  ne delujejo poklicno na področju socialnega varstva, temveč v okviru svojega 
članstva združujejo uporabnike glede na različne vrste invalidnosti ali bolezni. Iskanje svoje 
pravice bomo nadaljevali in iskali na sodišču, tudi zato, da na področju socialnega varstva 
zaščitimo identiteto profesionalnega delovanja, saj ni vsak, ki jr vključen v mrežo na področju 
socialnega varstva, tudi zato usposobljen. 
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