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Diavna volilna komisija je septembra 2018 v Uradnem listu objavila >Poziv poklicnim
organizacijam strokovnih delavcev na podrodju socialnega varstva(, da se udeleZijo
nadomestnih volitev ter izvolijo 6lana drzavnega sveta - predstavnika za podro6le socialnega
varstva. Ob tem je komisija citirala sodbe Vrhovnega sodi5da in odlo6be Ustavnega sodiSda,
iz leta 2017 in 2018, o tem kdo tvori poklicne organizacije in da se za doloditev Stevila
elektorjev ne upo5tevajo katerikoli dlani poklicne organizacije, ampak le tisti, ki se poklicno
ukvarjajo s socialnim varstvom. Po zapletih (pritozbi Skupnosti CSD Slovenile) in dolo6itvi
kdo so poklicne organizacije in koliko elektorjev lahko imajo, za katere smo poklicne
organizacije morale predloZiti ustrezna dokazila, je DrZavna volilna komisija (DVK) dolo6ila
15 elektorjev, medtem ko je, zavedno priznala status poklicnih organizaciji vrsti dru5tev in
zvez uporabnikov invalidov, skupaj 21 kar organizacijam, s dimer jim je, ne da bi dokazovale
Stevilo strokovnih delavcev, neposredno priznala 21 elektorjev. Ob tem ni preverila ali so to
poklicne organrzacije in ali imajo sploh zaposlenega strokovnega delavca. V vedini te
organizacije zdru2ujejo le 6lane in niso poklicne organizacije, kar je DVK zelo dobro znano,
saj so jo 2e na preteklih volitvah na to opozorili razli6ni ljudje, ki delujejo na podro6ju
tako odloeitvijo je DVK naredila precedens in vsem poklicnim
socialnega varstva.
organizacijam, v katere se zdru2ujejo strokovni delavci, ki jih natandno navaja zakon o
socialnem varstvu, onemogodila izvolitev strokovno usposobljenega predstavnika. S tem
DVK neposredno vpliva na volilni izid, kar za socialno varstvo pomeni krsenje ustavne
pravice biti voljen in do tega, da podrodje socialnega varstva v DrZavnem svetu predstavlja
strokovni delavec, ki deluje v poklicu in ga pozna.
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Z zgoraj navedenimi odlo6itvami bo, na podlagi odloditve DVK, podro6je socralnega varstva
v Dr2avnem svetu zastopal kandidat invalidskih in humanitarnih organizacij. Kandidat za
drZavnega svetnika ne izpolnjuje osnovnega pogoja,saj je po poklicu inZenir metalurgije. To
je klofuta za stroko ki dela na podrodju socialnega varstva.
Zato smo se vse poklicne organizacije, ki smo se odzvale na poziv DVK in zaradi ohranitve
identitete socialnega varstva, odlo6ite, da se v naprej reZiranih volitev in farse volitev
predstavnika socialnega varstva ne bomo udele2ile in na tak naein izrazile ogordenje nad
benevolentnostjo drZavnih organov, ki tolerirajo zavestne napake dr2avnih uradnikov.
Glede na dosedanje sodbe in odloditve sodiSd ter glede na vedkratno prijavo DVK razlidnim
organom, razumemo to kot koruptivno dejanje in samovoljno odloaitev DVK, ki je raz5irila
svoje pristojnosti in je pri doloditvi seznama podelila poklicno organiziranost drustvom,
zvezam, ki ne delujejo poklicno na podrodju socialnega varstva, temved v okviru svojega
dlanstva zdrul$ejo uporabnike glede na razlidne vrste invalidnosti ali bolezni. lskanje svoje
pravice bomo nadaljevali in iskali na sodisdu, tudi zato, da na podrodju socialnega varstva
za56itimo identiteto profesionalnega delovanja, saj ni vsak, ki jr vklju6en v mre2o na podrodju
socialnega varstva, tudi zato usposobljen.
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