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Č L A N S T V O 
SOCIALNE ZBORNICE SLOVENIJE 

	
Socialna zbornica Slovenije je osrednje strokovno združenje, v katerega se prostovoljno 
vključujejo izvajalci s področja socialnega varstva, kot tudi drugi izvajalci, ki želijo 
prispevati k razvoju področja. 

 
OPREDELITEV ČLANSTVA 
Ob ustanovitvi zbornice, junija leta 1993, je bilo v skladu z Zakonom o socialnem varstvu in 
statutom zbornice individualno članstvo obvezno za vse strokovne delavce, ki so opravljali 
dejavnost socialnega varstva v javnih in drugih socialnovarstvenih zavodih, dobrodelnih 
organizacijah, invalidskih organizacijah, zavodih s koncesijo in zasebnikih (69. čl. Zakona o 
socialnem varstvu), prostovoljno pa so se lahko vključevali tudi drugi socialni delavci, strokovni 
delavci in sodelavci, ki so izkazovali poseben interes za članstvo v zbornici. Do konca leta 1993 
je bilo 1100 registriranih individualnih članov zbornice. 

 
Z odločitvijo Ustavnega sodišča RS (Uradni list RS št. 42/1994) članstvo v Socialni zbornici 
Slovenije ni več obvezno, temveč prostovoljno, odprto za strokovne delavce, strokovne 
sodelavce in druge delavce, ki izvajajo socialnovarstveno dejavnost in želijo prispevati k  
udejanjanju Slovenije  kot socialne  države. 
Sprememba je takrat učinkovala na število individualnega članstva, ki je v naslednjih letih 
postopno upadalo. Vključevanje novih članov se je začelo ponovno povečevati po letu 2000, v 
sedanjem obdobju pa je včlanjenih cca 900 individualnih članov. 

 
Kot INDIVIDUALNI ČLANI se v zbornico lahko včlanijo strokovni delavci in strokovni sodelavci, 
ki opravljajo dejavnost socialnega varstva v javnih in drugih socialnovarstvenih zavodih, v šolstvu, 
zdravstvu, pravosodju, podjetjih, invalidskih, dobrodelnih, samopomočnih in drugih organizacijah 
ter v zavodih, ki opravljajo socialnovarstveno dejavnost na podlagi koncesije, ali kot zasebniki, pa 
tudi kot drugi delavci, ki izkazujejo lasten interes za članstvo v zbornici. Zainteresirane  
organizacije, društva, ustanove in skupnosti se lahko od leta 1997 dalje vključujejo v 
KOLEKTIVNO ČLANSTVO zbornice, kot predstavniki javnega, nevladnega in neprofitnega 
sektorja na področju socialnega varstva. Prvi kolektivni člani so se vključili leta 1998, konec leta 
1999 pa je bilo včlanjenih že 61 organizacij in društev. Od takrat dalje se število postopno 
povečuje, saj je danes vključenih 164 organizacij in društev. 
Zbornica ima tudi ČASTNO ČLANSTVO, ki ga podeli skupščina zbornice strokovnjaku, 
strokovnemu delavcu oziroma strokovnemu sodelavcu, ki pri svojem profesionalnem ali 
prostovoljnem delu dosega izjemne dosežke in ima posebne zasluge za razvoj 
socialnovarstvene dejavnosti ter pri uveljavljanju poslanstva zbornice. Do danes ima zbornica 
1 častnega člana. 
Kljub temu, da članstvo ni več zakonsko določena obveza, vključeni individualni ter kolektivni 
člani svojo strokovno povezanost in možnost aktivnega in ustvarjalnega sodelovanja v programih 
usmerjajo v razvoj področja; prav s članstvom v zbornici kažejo tudi pripadnost področju 
socialnega varstva. S tem izražajo tudi pripadnost zbornici kot osrednjem strokovnem združenju 
na področju socialnega varstva. 
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A. PRAVICE ČLANOV 
V skladu s statutom imajo člani določene pravice in dolžnosti. Pri tem je potrebno opozoriti na 
nekatere razlike med pravicami individualnih in kolektivnih članov. 
INDIVIDUALNI  ČLANI  imajo  pravico  biti  voljeni  v  organe  zbornice,  pravico  do  varovanja 
strokovne integritete, vključevanja v izvajanje strokovnih nalog zbornice, popusta v programih 
zbornice, do brezplačne pridobitve osebnega referenčnega mnenja zbornice ter do članske 
izkaznice. 
KOLEKTIVNI ČLANI imenujejo svoje predstavnike, individualne člane zbornice, v organe 
zbornice, sodelujejo v zadevah, ki so ključnega pomena za stroko in socialnovarstveno 
dejavnost, predlagajo ustanovitev delovnih skupin, uveljavljajo pravico do strokovnega 
posvetovanja oziroma stališča, uveljavljajo popust pri storitvah, ki jih zbornica izvaja v okviru 
svojih nalog, kot tudi popust pri pridobitvi mnenja o programih, ki jih izvajajo. 
Tako individualni kot kolektivni člani imajo pravico do brezplačnega prejemanja biltena 
zbornice Socialni izziv, mesečnih glasil ter drugih obvestil namenjenih članstvu zbornice. 

 
B. DOLŽNOSTI ČLANOV 
Osnovne dolžnosti tako individualnih kot kolektivnih članov so upoštevanje avtonomije 
zbornice in širjenje njenega poslanstva, spoštovanje kodeksa etičnih načel v socialnem varstvu, 
aktivno sodelovanje pri strokovnih akcijah, spoštovanje sprejetih sklepov in aktov skupščine, 
širjenje članstva zbornice, redno sporočanje sprememb podatkov potrebnih za vodenje registra 
članstva ter redno plačevanje individualne oziroma kolektivne članarine. 

 
REGISTER ČLANSTVA ZBORNICE 
V novembru leta 2002 je bil sprejet Pravilnik o vodenju registra članstva Socialne zbornice 
Slovenije, ki določa pogoje za vpis ali izbris iz registra članstva, postopek vpisa člana v register 
ter pravice in dolžnosti registriranega člana. 

 
VPIS V REGISTER ČLANSTVA 
Zainteresirani posamezniki, ki se želijo vključiti v INDIVIDUALNO ČLANSTVO, posredujejo 
zbornici izpolnjeno prijavo na predpisanem obrazcu - "EVIDENČNI KARTON" po pošti, faksu ali 
elektronski pošti. Na podlagi popolne vloge sledi vpis v register članstva. Vsak individualni 
član prejme tudi člansko izkaznico. 
Organizacije, zavodi, društva, ustanove, skupnosti ter druge pravne osebe, 
zainteresirane za vključitev v KOLEKTIVNO ČLANSTVO, posredujejo zbornici SKLEP organa 
upravljanja o vključitvi v  kolektivno članstvo. Ob  vpisu v  register članstva bo  med vašo 
organizacijo in zbornico sklenjen tudi Sporazum o sodelovanju in sofinanciranju, ki se sklepa 
za nedoločen čas, z možnostjo obojestranskega odstopa od sporazuma. 

 
OBRAZCI IN AKTI POTREBNI ZA VPIS V REGISTER ČLANSTVA 
Individualni člani 

• Izpolnjen in podpisan evidenčni karton za člane in članice 
• Soglasje delodajalcu za mesečno odtegovanje članarine od plače 

Kolektivni člani 
• Sklep o vključitvi v kolektivno članstvo Socialne zbornice Slovenije 

 
IZBRIS IZ REGISTRA ČLANSTVA 
Izbris iz članstva zbornice se opravi na željo individualnega člana, na podlagi sklepa organa 
upravljanja kolektivnega člana, če individualni član več kot šest mesecev oziroma kolektivni član 
več kot tri mesece, kljub pisnemu opozorilu, ni plačal članarine, če ne izpolnjuje
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dolžnosti, določenih v statutu zbornice in v drugih primerih, ki so navedeni v Pravilniku o vodenju 
registra članstva Socialne zbornice Slovenije. 

 
OBRAZCI IN AKTI POTREBNI ZA IZBRIS IZ REGISTRA ČLANSTVA 
Individualni člani 

• Izjava o izstopu iz individualnega članstva Socialne zbornice Slovenije 
Kolektivni člani 

• Sklep organa upravljanja o izstopu iz kolektivnega članstva Socialne zbornice Slovenije 
 
ČLANARINA 
INDIVIDUALNI ČLANI v skladu s statutom zbornice plačujejo individualno članarino, ki znaša 
1% povprečne bruto plače strokovnega delavca in sodelavca v socialnem varstvu.  
INDIVIDUALNA ČLANARINA znaša 5,00 EUR mesečno. 
Upokojeni strokovni delavci,  pripravniki, študentje, družinski  pomočniki in  brezposelni člani 
zbornice plačujejo članarino v letnem znesku, ki je enak enkratni višini mesečne individualne 
članarine. 
 
KOLEKTIVNI ČLANI v skladu s statutom zbornice plačujejo kolektivno članarino.  
KOLEKTIVNA ČLANARINA se po sklepu Upravnega odbora zbornice določa na naslednji 
način: 
• mesečno 10,00 EUR na pravno osebo ter 0,50 EUR na zaposlenega strokovnega 

delavca in sodelavca, ki pri pravni osebi izvaja socialnovarstveno dejavnost. 
Kolektivno članarino plačuje organizacija, kot pravna oseba, in nima nobenih finančnih 
posledic za zaposlene delavce v organizaciji.  

 
 
 
 
 
 
 

                                    Vilko KOLBL, mag., l.r. 
                                       generalni sekretar 


