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PREDSTAVITEV ZDRUŽENJA ZA SOCIALNO PEDAGOGIKO IN DELOVANJA

1.1 PREDSTAVITEV ZDRUŽENJA ZA SOCIALNO PEDAGOGIKO (dr. Andreja
Grobelšek)
Združenje za socialno pedagogiko (v nadaljevanju: ZZSP) je prostovoljna, samostojna
nevladna organizacija z nepridobitnimi cilji. Združuje strokovnjake ali druge posameznike,
ki se ukvarjajo s socialno pedagoškim delom, z vzgojo, zaščito oziroma s pomočjo otrokom,
mladini in drugim skupinam. ZZSP je edino slovensko društvo, ki s svojo dejavnostjo v celoti
pokriva polje socialne pedagogike v tem prostoru.
Glavni nameni ZZSP so:
– razvijanje strokovnih in znanstvenih izhodišč socialne pedagogike;
– razvijanje metod in tehnik praktičnega socialno pedagoškega dela;
– uveljavljanje strokovnih spoznanj socialne pedagogike v razvijanju in uresničevanju
socialne, šolske, kriminalne in drugih politik;
– obveščanje javnosti o dosežkih, možnostih in spoznanjih socialne pedagogike;
– uveljavljanje poklicnih standardov, poklicne etike ter poklicne avtonomije na
področju socialne pedagogike;
– razvijanje in spodbujanje interdisciplinarnega dela in povezovanja različnih strok pri
obravnavanju otrok, mladostnikov ter marginaliziranih in prikrajšanih skupin
prebivalstva;
– prirejanje strokovnih srečanj in oblik nadaljnjega usposabljanja v obliki posvetovanj,
seminarjev, konferenc, kongresov, predavanj in drugih načinov;
– izdajateljska dejavnost, publiciranje in spodbujanje založniške dejavnosti na področju
socialnopedagoškega in drugega sorodnega strokovnega dela;
– in drugi.
Osrednje dejavnosti ZZSP so:
− informiranje in povezovanje članov in zainteresirane javnosti na področju socialne
pedagogike na nacionalni in mednarodni ravni,
− uveljavljanje strokovnih spoznanj socialne pedagogike v razvijanju in uresničevanju
socialne, šolske, kriminalne in drugih politik,
− prirejanje strokovnih srečanj in oblik nadaljnjega usposabljanja v obliki posvetovanj,
seminarjev, konferenc, kongresov, predavanj in drugih načinov
− nuditi strokovni okvir in podporo pri izvajanju raznih projektov članov in sekcij,
− izdajateljska dejavnost, publiciranje in spodbujanje založniške dejavnosti,
− preventivno in prostovoljno delo.
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1.2 OPIS RAZVOJA ZZSP (dr. Andreja Grobelšek)
ZZSP je bilo ustanovljeno konec leta 1996. V letu 1997 je potekal Pharov projekt, tekom
katerega je bila osnovana materialna baza delovanja ZZSP. V tem letu je ZZSP začelo izdajati
tudi revijo Socialna pedagogika, kar je do danes ostala temeljna in najbolj redna dejavnost.
ZZSP je organiziralo nekaj znanstvenih kongresov in mednarodnih posvetov, več strokovnih
seminarjev, izvajalo projekte prostovoljnega in razvojnega socialno pedagoškega dela in
izdajalo poleg revije še druge publikacije. V okviru ZZSP občasno deluje tudi več sekcij.
1.3 PREDSTAVITEV VODSTVA IN ORGANOV ZZSP (Tea Vukomanović)
Najvišji organ ZZSP je skupščina, ki jo sestavljajo vsi člani. Na redni letni skupščini, ki je
potekala v marcu 2019, smo izpeljali tudi redne volitve v organe ZZSP.
ZZSP vodi predsednik/ca v mandatni dobi dveh let. Predsednik/ca ZZSP je hkrati
predsednik/ca izvršnega odbora. Predsednik/ca predstavlja in zastopa ZZSP ter opravlja in
sklepa pravne in druge posle, pri delu pa upošteva smernice in navodila izvršnega odbora ter
sklepe skupščine. Predsednik/ca sklicuje in vodi izvršni odbor ter je odredbodajalec v
finančnem in materialnem poslovanju združenja. Od marca 2019 dalje je predsednica Tea
Vukomanović.
Izvršni odbor je izvršilni organ skupščine, ki opravlja organizacijska, strokovno tehnična in
administrativna dela ter vodi delo ZZSP med dvema skupščinama po programu in sklepih
sprejetih na skupščini. Izvršni odbor ima poleg predsednika, ki je član Izvršnega odbora po
funkciji, še štiri druge člane. V skladu s 16. členom statuta ZZSP so člani izvršnega odbora tudi
predstavniki sekcij. Poleg predsednice so bili člani izvršnega odbora v letu 2019 še Helena
Grbec, Simona Lanišek, Karmen Mikek, Nives železnik, Vesna Hladnik (predstavnica sekcije
socialnih pedagoginj in pedagogov v šoli) in Tina Kralj (predstavnica sekcije za
institucionalno vzgojo). Izvršni odbor je tako štel 7 članov.
Nadzorni odbor spremlja zakonitost dela vseh organov ZZSP, nadzira finančno in materialno
poslovanje ZZSP ter sproti obvešča izvršni odbor. Nadzorni odbor je sestavljen iz treh članov.
Naloge nadzornega odbora so v letu 2019 opravljali dr. Denis Grcić, Rok Demšar in Hana
Košan.
Častno razsodišče vodi postopek in odloča o disciplinski odgovornosti članov, o kršitvah
etičnih pravil socialno pedagoškega dela, obravnava medsebojne spore oziroma konflikte in
druge sporne vrste ravnanja oziroma opustitve članov združenja. Častno razsodišče
sestavljajo trije na skupščini izvoljeni člani. V letu 2019 so častno razsodišče sestavljali dr.
Bojan Dekleva, dr. Andreja Grobelšek in Damjan Habe.
Društvo za namene svojega strokovnega delovanja izdaja strokovno revijo Socialna
pedagogika. S tem v zvezi ustanovi uredniški odbor revije. Člane uredniškega odbora
(uredništva) na predlog izvršnega odbora imenuje in razrešuje skupščina Združenja. Tudi
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odgovornega urednika imenuje in razrešuje skupščina, na predlog izvršnega odbora
Združenja in s predhodno pridobljenim mnenjem uredniškega odbora. Glavni urednik v letu
2019 je bil dr. Matej Sande.
Administratorska in tajniška dela je v letu 2019 opravljala Helena Grbec, na koncu leta je
potekala predaja novi administratorki Katarini Volarič.
Za spletno stran ter Facebook je skrbela Marina Ristić.
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2

PREGLED DEJAVNOSTI V LETU 2019

2.1 SPLOŠNO O DELOVANJU ZZSP (dr. Karmen Mikek)
V letu 2019 se je izvršni odbor sestal na 6 sestankih. Poleg članov IO so bili prisotni še
nekateri drugi člani, ki so izrazili interes za sodelovanje. Največ smo se posvečali grajenju
spletne identitete in kako Združenje približati članom ter organizaciji kongresa. Velik del
komunikacije je potekal preko elektronske pošte, sprotne stvari smo tako reševali tudi
korespondenčno.
Administratorska in tajniška dela je v letu 2019 opravljala Helena Grbec, računovodske
storitve pa Gabrijela Štraus iz računovodske hiše Štraus.
Delujejo kontaktni e-naslovi ZZSP (info@zzsp.org, izvrsni.odbor@zzsp.org, nadzorni.odbor
@zzsp.org, castno.razsodisce@zzsp.org).
Ob koncu leta 2019 je imelo društvo 422 članov/ic in 47 naročnikov revije med pravnimi
osebami.
2.1.1 Kratek pregled dejavnosti
V letu 2019 smo v društvu izpeljali naslednje dejavnosti:
— Revija Socialna pedagogika je v letu 2019 izhajala redno v dveh dvojnih številkah
julija in decembra. Številki sta bili razposlani na naslove naročnikov in članov
Združenja za socialno pedagogiko. Podrobno poročilo za letnik 2019 revije Socialna
pedagogika predstavljamo v nadaljevanju poročila.
— Delovanje sekcije za institucionalno vzgojo: Odbor sekcije so v letu 2019
sestavljali: Tina Kralj (predsednica), Dominika Pajnik, Peter Steničnik, Damjan Habe,
Staša Sitar in Katja Sitar. Sekcija trenutno šteje 19 članov. Podrobno poročilo sekcije
predstavljamo v nadaljevanju poročila.
— Delovanje sekcije socialnih pedagoginj in pedagogov v šoli: Odbor sekcije so v letu
2019 sestavljale Vesna Hladnik (predsednica), Simona Lanišek, Alja Zorman, Vikica
Ladinik, Barbara Gregorič, Tamara Gorenc in Saša Borovnik. Sekcija trenutno šteje
122 članov. Podrobno poročilo sekcije predstavljamo v nadaljevanju poročila.
— Delovanje študentske sekcije: Študentska sekcija ZZSP je bila ustanovljena na
občnem zboru 2017. Kljub začetnim pobudam in energiji ob ustanovitvi, zaradi
različnih obveznosti študentov ni prav dobro zaživela. V letu 2019 so potekala
prizadevanja za aktivacijo sekcije in promocija sekcije med študenti.
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— Dejavnost na spletu: Začetek novembra je skrb za internetno udejstvovanje (spletna
stran, FB stran, FB skupina) Marina Ristič. Podrobno poročilo predstavljamo v
nadaljevanju poročila.
— Predavanje: Marca 2019 sta Nataša Prelesnik Korošec in Valentina Kovač v sklopu
skupščine izvedli predavanje »Nasilne veze so brez(z)veze.« To predavanje je bilo na
kongresu 2017 eno izmed najbolj ocenjenih, zato smo se odločili, da z njim popestrimo
lansko skupščino.
— S članstvom smo redno komunicirali preko elektronske baze s pošiljanjem
predlogov, pobud, vabil in informacij.
— Organi združenja so se sestajali na rednih sestankih. Opravljali smo tekoča dela in
izvedli nekaj sprememb v društvu. Največ časa in energije smo namenjali organizaciji
kongresa, ki bo oktobra 2020.
2.2 REVIJA SOCIALNA PEDAGOGIKA - LETNIK 2019 (dr. Matej Sande)
Revija Socialna pedagogika je v letu 2019 izhajala redno v dveh dvojnih številkah v skupnem
obsegu 304 strani. Revija je izhajala v skladu s prijavo na javni razpis, kjer smo predvidevali
izdajo dveh dvojnih številk (julij in december) v skupnem obsegu 393 strani in v skupni
nakladi 1100 izvodov. Skupaj smo v letu 2019 z izvodi za naročnike, avtorje in obveznimi
izvodi za NUK izdali 1200 izvodov. Obe dvojni številki sta imeli v letošnjem letu nekoliko nižje
skupno število strani od načrtovanih in za 100 izvodov povečano skupno naklado. Obe
številki sta bili v skladu s pogodbo o financiranju ob izdaji poslani na naslov ARRS, digitalna
izvoda revije pa sta bila oddana na portalu Svarog (dLib) in sta prosto dostopni na spletu. V
celotnem letniku smo objavljali večinoma znanstvene in pregledno znanstvene članke, v
skladu s poslanstvom revije pa smo vključevali tudi objave relevantnih strokovnih člankov.
Vsi članki so šli skozi postopek vrstniške recenzije, avtorji pa so pred objavo prispevkov
izrazili strinjanje s kodeksom etike v založništvu COPE.
Druga dvojna številka z naslovom Duševne stiske mladih je bila tematska številka posvečena
aktualni temi psihosocialnih stisk mladih in dostopnosti organiziranih oblik pomoči. V
tematski številki so bile prve objave znanstvenih člankov, ki so predstavljali rezultate
raziskave "Dostopnost organiziranih oblik podpore mladim v psihosocialnih in duševnih
težavah in konteksti teh težav". Zaradi velikega zanimanja in aktualnost obravnavane teme
smo revijo natisnili v dodatnih 200 izvodih.
Uredniški progam za leto 2020 izhaja iz vsebinske zasnove revije, ki je bila sprejeta na
začetku leta 1997 in dopolnjena na dosedanjih sestankih uredniškega odbora. Revija bo
temeljno pozornost namenjala razvijanju teoretičnih in strokovnih osnov socialno
pedagoškega dela, posebej pa člankom, ki bodo prispevali k novim, doslej manj razvitim in
poznanim področjem socialno pedagoškega dela (npr. delu v predšolski vzgoji, metodam in
pristopom v zvezi z integrativnim obravnavanjem oseb s posebnimi potrebami, delu na
področju drog, preventivnim programom, nasilju, delu z migrantskimi populacijami, ipd.) ter
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razvijanju interdisciplinarnosti. V letu 2020 načrtujemo objave člankov iz različnih tematskih
področij, velik del prostora pa je že zapolnjen z recenziranimi članki domačih in tujih
avtorjev. V letu 2020 smo tudi v postopku ocene za mednarodni indeks ESCI.
2.3 POROČILO O DELOVANJU SEKCIJE SOCIALNIH PEDAGOGINJ IN PEDAGOGOV V ŠOLI
(SSPŠ) (Vesna Hladnik)
2.3.1 Srečanja SSPŠ
V letu 2019 smo izpeljali dve srečanji.
I.

Srečanje SSPŠ, 15. 3. 2019

Štirinajsto srečanje SSPŠ z naslovom “Vsem se nam zatakne” je potekalo na Osnovni šoli
Trnovo v Ljubljani. Srečanja se je udeležilo 19 članic sekcije. Ker se pri svojem delu v praksi
kdaj srečamo s situacijo, ko ne vemo, kako naprej, ne vidimo več drugih možnosti ali rešitev,
smo se odločili, da bo tokratno srečanje potekalo v obliki dela na treh konkretnih primerih.
Članice smo predhodno prosili za anonimne opise konkretnih primerov učencev oziroma
težav s katerimi se srečujejo pri delu. Udeleženke so še v živo osvetlile tri že predhodno
predstavljene primere, potem pa je sledila strokovna diskusija z izmenjevanjem izkušenj,
primerov podobnih (dobrih) praks, iskanjem rešitev in tudi dajanjem potrditev za trenutno
uspešno delo. Tekom srečanja smo ugotavljale, da je pri spremembi neprimernega vedenja
učenca, pomembno spremljanje vedenja, zagotavljanje občutka varnosti in sprejetosti,
postavljanje meja in jasne strukture. Pri tem je nujno, da se zavedamo tudi močnih področij
učenca in krepitev le-teh. Ugotavljale smo, kako pomembna je podpora in enotnost vodstva
pri vodenju vzgojnih postopkov in hkrati zavedanje meja naše pristojnosti (tako šole kot tudi
izvajalk DSP in šolske svetovalne službe) ter nujnost vključevanja zunanjih institucij. Na
koncu se nam je znova potrdilo, kako pomemben je odnos, ki ga zgradimo z našimi učenci.
Pogosto smo namreč ravno me, kot izvajalke DSP, tiste osebe v šoli, ki zaradi svojega odnosa
z učenci, ponudimo varen prostor. Z nudenjem občutka varnosti, sprejetosti in razumevanja,
dajemo vedenjsko problematičnim učencem možnost, da pod njihovimi simptomi
neprimernega vedenja pridejo na plano brez maske, takšni kot so, pravi (ranljivi) oni.
II.

Srečanje SSPŠ 8. 11. 2019

To je bilo zadnje v seriji treh srečanj, s krovnim naslovom Serija delavnic na temo socialni
pedagog in šola. Na vabilo naše članice Branke Orož smo gostovali v Slovenski Bistrici, na
Osnovni šoli Minke Namestnik Sonje, kjer nas je pričakal topel sprejem. Ravnateljica Klavdija
Fridrih in pomočnica ravnateljice Katja Sagadin sta nam predstavili šolo ter programe, ki jih
izvajajo. Seznanili sta nas z delovanjem Centra za celostno obravnavo otrok in mladostnikov
s posebnimi potrebami COMP@S, katerega konzorcijski partner je tudi njihova šola.
Strokovni center je del Mreže strokovnih institucij za podporo otrokom s posebnimi
potrebami in njihovim družinam, ki jo v okviru javnega razpisa sofinancirata Republika
Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Center izvaja svetovanja,
diagnostiko, terapijo in obravnavo, izobraževanja ter nudi izposojo učil. Na njihovi spletni
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strani je na voljo več katalogov didaktičnega materiala, učil, didaktičnih iger in pripomočkov
za spodbujanje razvoja različnih področij funkcioniranja (http://sc-compas.si/). V sklopu
strokovnega srečanja smo si ogledali tudi domske prostore, gibalnico (prostor, namenjen
gibalnemu razvoju njihovih učencev), bogato knjižnico didaktičnih pripomočkov in ostale
prostore šole, namenjene izvajanju posebnega programa.
2.3.2 Evalvacija ciljev
Načrtovali smo izpeljavo treh strokovnih srečanj, a tega cilja v letu 2019 nismo dosegli. Konec
maja 2019 smo eno od srečanj morali žal odpovedati zaradi večjega števila odjav članov v
zadnjem trenutku. Načrtovano srečanje je bilo del seminarja (eno srečanje smo izpeljali v
lanskem letu) s krovnim naslovom Serija delavnic na temo socialni pedagog in šola, za
katerega lahko udeleženci prejmejo potrdilo, ovrednoteno s točkami za napredovanje
strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju. Odpadlo srečanje smo nato izvedli 8. 11. 2019.
Za leto 2019 bomo izdali pet omenjenih potrdil, saj se je toliko udeleženk udeležilo vseh treh
srečanj.
Strokovne vsebine med seboj uspešno delimo tako preko Google skupine kot tudi v Facebook
skupini, ki je namenjena izključno članom sekcije.
Za širjenje glasu in promocije SSPŠ smo skrbeli predvsem na raznih aktivih v okviru naših
služb in ob ostalih priložnostih, kjer smo se družili z ostalimi kolegicami in kolegi naše stroke.
Tudi v letošnjem letu smo v Sekciji lahko za namen pogostitve udeleženk in udeležencev
srečanj porabili finančna sredstva, ki smo jih pridobili s pomočjo zgoraj omenjenega
plačljivega seminarja (kotizacija za vsako srečanje je znašala 5€ na udeleženko/ca).
2.3.3 Načrtovanje/vizija:
— izpeljava najmanj štirih strokovnih srečanj v letu 2020, od tega tri strokovna srečanja,
ki bodo del plačljivega seminarja (v skupnem obsegu najmanj osem ur), za katerega
bodo udeleženci prejeli potrdilo ovrednoteno s točkami za napredovanje strokovnih
delavcev v vzgoji in izobraževanju,
— doseči čim več socialnih pedagoginj in pedagogov, ki delajo v šolah, z namenom
skupnega sodelovanja v sekciji,
— aktivna priprava na Kongres socialne pedagogike oktobra 2020,
— nadaljevanje širjenja zavedanja in promocije socialne pedagogike s pomočjo
raznolikih aktivnosti.

2.4 POROČILO O DELOVANJU SEKCIJE ZA INSTITUCIONALNO VZGOJO (Tina Kralj)
Sekcijo za institucionalno vzgojo smo sicer ustanovili že nekaj let nazaj, a do leta 2019 ni
zaživela. Septembra 2019 je prišlo do pobude, da bi se strokovni delavci, zaposleni v vzgojah
ustanovah (vzgojni zavodi, mladinski domovi in stanovanjske skupine) povezali v sekcijo, saj
smo začutili potrebo po povezovanju, ki ni zgolj na neformalni ravni.
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Od septembra 2019 do februarja 2020 smo se redno mesečno srečevali in se intenzivno
ukvarjali s temo izobraževanja otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami,
ki so nameščeni v vzgojnih ustanovah.
2.4.1 Srečanja sekcije
Srečanja sekcije so potekala: 24. 9., 11. 10., 7 .11., 12. 12.
Na prvem srečanju smo se pogovarjali predvsem o formalizaciji srečanj, o obuditvi sekcije za
institucionalno vzgojo, o članih odbora sekcije, o načinu srečevanja in določili smo temo, s
katero se bomo ukvarjali na naslednjem srečanju. Soglasno smo se strinjali, da je tema, kateri
je vredno posvetiti posebno pozornost izobraževanje otrok in mladostnikov, ki so nameščeni
v vzgojnih ustanovah.
Na drugem srečanju smo se pogovarjali o ključnih težavah, s katerimi se strokovni delavci
srečujemo pri izobraževanju otrok in mladostnikov, ki so nameščeni v vzgojnih ustanovah.
Vsak od udeležencev je predstavil svoje izkušnje z izobraževalnim sistemom, težave, s
katerimi se srečuje, povedal, kje bi potreboval podporo, izpostavilo se je nekaj primerov
dobrih praks in pojavilo se je vprašanje, zakaj se posamezni zavodi ne morejo povezovati med
seboj (na primer zakaj ne moremo otroka iz enega vzgojnega, ki nima interne šole, vključiti v
šolo zavoda, ki jo ima, če strokovni delavci ocenimo, da bi bilo za otroka to ustrezna oblika ali
pa zakaj mladostnikov, ki jih izključijo iz srednje šole ne moremo vključiti v produkcijsko
šolo …). Ob razgrnitvi vseh tem smo prišli do ugotovitve, da sploh ne vemo, katere programe
ponuja posamezni vzgojni zavod ali mladinski dom in porodila se je ideja o organizaciji
posveta, v katerega bi bili vključeni vsi vzgojni zavodi v Sloveniji, kjer bi si izmenjali izkušnje
z izobraževanjem otrok in mladostnikov s ČVT ter iskali rešitve in podali pobude, da bi bilo
naše delo lahko še bolj uspešno.
Tretje in četrto srečanje je bilo že bolj ciljno usmerjeno v organizacijo posveta, saj smo
določili datum posveta 13. 2. 2020. Kljub jasni viziji, da bomo na srečanjih delali bolj v smeri
organizacije posveta, so nam, ob izmenjavi mnenj, neprestano prihajali v ospredje posamezni
primeri iz prakse, s katerimi se (trenutno) ukvarjamo in bi si želeli več podpore, nove rešitve,
drugačne pristope … Tako sta bila srečanja vsebinsko zelo bogata.
Hkrati s potekom organizacije posveta, so bila oblikovana tudi vabila za vključitev v Sekcijo,
ki so bila poslana ravnateljem vseh Vzgojnih zavodov in Mladinskih domov, vabilo je bilo
objavljeno tudi na Facebook strani Združenja za Socialno pedagogiko. Sekciji se je tako
priključilo še nekaj novih članov, ki smo se (kot ločena skupina) srečali v začetku leta 2020.
2.4.2 Evalvacija ciljev
Za leto 2019 si sekcija ob začetku delovanja ni postavila specifičnih ciljev, saj je pobuda za
obuditev sekcije prišla od strokovnih delavcev, zaposlenih v vzgojnih ustanovah, ki so se že
srečevali na neformalnih srečanjih. Zato smo člani Izvršenega odbora sekcije povzeli namen
delovanja Sekcije za institucionalno vzgojo:
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—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

povezava strokovnih delavcev v institucijah, ki delajo z otroci in mladostniki s ČVT;
spremljanje sodobnih trendov v vzgoji in izobraževanju;
organizacija strokovnih srečanj z namenom izmenjave znanj, praks ...;
intervizija;
izmenjava pripomočkov, ki se uporabljajo pri delu;
povezava teorije in prakse (tesnejše sodelovanje in povezovanje s PeF LJ in Koper ter
drugih fakultet);
sodelovanje in izmenjava znanj z društvi in drugimi strokovnjaki posameznih
področij;
spodbujane medresorskega sodelovanja in povezovanja;
povezovanje in sodelovanje z drugimi sekcijami znotraj združenja;
priprava in objavljanje strokovnih člankov na temo institucionalne vzgoje;
organizacija strokovnih izobraževanj in posvetov;
oblikovanje strokovnih stališč o zakonih in podzakonskih aktih (pravilnikih,
normativih in standardih);
podajanje strokovnih mnenj in stališč v javnih občilih.

Na srečanjih, ki so že potekala je prišla pobuda o izpeljavi posveta na temo izobraževanja
otrok in mladostnikov, ki bivajo v vzgojnih ustanovah in o širjenju vesti o Sekciji ter povabilu
k vključitvi. To sta postala glavna cilja za iztekajoče leto 2019.
2.4.3 Načrti za leto 2020
— izpeljava posveta o izobraževanju otrok in mladostnikov, ki so nameščeni v vzgojne
ustanove s povabilom k sodelovanju vseh vzgojnih zavodov in mladinskih domov v
Sloveniji,
— organizacija 4 strokovnih srečanj sekcije (januar, april, oktober, december),
— odzivanje na aktualne teme, povezane z otroci in mladostniki, ki so nameščeni v
vzgojnih zavodih in na druge, s strokovnim področjem povezane teme,
— nadaljevanje aktivnosti za pridobitev novih članov.
2.5 POROČILO O DEJAVNOSTI NA SPLETU (Marina Ristić)
Namen spletnega udejstvovanja je povezovati socialne pedagoge v Sloveniji, širiti kolegialno
solidarnost in stanovsko pripadnost, osveščati, na katerih področjih smo vse socialni
pedagogi dejavni ter povezovati se s sorodnimi strokami in organizacijami.
Facebook (FB)-stran ZZSP
Na začetku leta je bilo na FB ZZSP 200 všečkov, konec leta pa 406. Sledilcev je bilo na začetku
leta 204, konec leta 414, kar kaže na porast za 50 %. Največ aktivnosti se je dogajalo konec
leta, november in december.
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FB-skupina Socialni pedagogi v Sloveniji
Novembra smo ustanovili FB skupino Socialni pedagogi v Sloveniji. V 3 dneh se je pridružilo
300 članov, do konca leta 2019 jih je v skupini bilo 426. Navajamo nekaj zanimive FB
statistike:
—
—
—
—

94 % članov je žensk in 6 % moških;
aktivnih članov v skupin je bilo 10 (to pomeni, da odgovarjajo, komentirajo);
opazovalcev (članov, ki pogledajo) je v povprečju 150);
imeli smo 33 objav, 84 komentarjev, 580 odzivov.

Objave na FB strani in v skupini smo razdelili na kategorije:
—
—
—
—
—
—
—
—

vprašanja,
literatura,
izobraževanja,
ideje,
razpisi,
vabila, dogodki,
kongres ZZSP 2020,
socped reklama.

Spletna stran je v letu 2019 mirovala, smo pa načrtovali njene vsebine in grafično podobo.
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3

FINANČNI DEL

3.1 FINANČNO POROČILO ZA LETO 2019
3.1.1 Vodenje računovodstva
Vodenje računovodstva (in s tem povezana tajniška opravila: vodenje baz članov in
naročnikov ter vodenje dokumentacije) sta v letu 2019 vodili Helena Grbec in Gabrijela
Štraus (računovodske storitve opravlja Računovodska hiša Štraus d.o.o.). Decembra 2019 je
tajniška opravila prevzela Katarina Volarič.
1.1.1 Bilanca 2019
Bilanca stanja je na dan 31. 12. 2019 izkazovala naslednje stanje:
Preglednica 1: Bilanca stanja za leto 2019
Osnovna sredstva:
Stanje denarnih sredstev:
Kratkoročne poslovne terjatve:
Aktivne časovne razmejitve:
Skupaj sredstev:

0 EUR
40.972,81 EUR
3.056,33 EUR
0 EUR
44.029,61 EUR

Izkaz poslovnega izida za 2019 pa je izkazoval naslednje stanje:
Preglednica 2: Izkaz poslovnega izida za 2019
ODHODKI
v EUR
PRIHODKI

v EUR

Stroški materiala

53,77

Prihodki od dejavnosti

1.4000

Stroški storitev

10.867,58

0,00

Odpisi vrednosti

0,0

Ostali stroški/odhodki

0,0

Prihodki od financiranja
(obresti)
Dotacije iz proračunskih in
drugih javnih sredstev
Članarina

Skupaj odhodki iz
dejavnosti

10.921,35

Skupaj

9.495,15

6.398,20
1.480,00
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1.1.2 Vsebinsko poročilo
Združenje je na koncu leta 2019 razpolagalo s 44.029,11 EUR denarnimi sredstvi, kar je za
811,50 EUR manj kot na začetku leta. Poslovnih terjatev na koncu leta je bilo 3.056,33 EUR.
Terjatve do kupcev se nanašajo na izdano revijo.
Od države (MVZT) je bilo v letu 2019 pridobljenih dotacij v višini 6.398,20 EUR (za revijo).
Druga dva velika vira prihodkov sta članarine v znesku 1.480 EUR (konec leta 2019: 422
članov/ic) in naročnine na revijo s strani institucij v znesku 1.225,00 EUR (konec leta 2019:
47 naročnikov).
Preglednica 3: Rezultat po posameznih stroškovnih mestih
Stroškovno mesto Prihodki v EUR
Odhodki v EUR
4.686,05

Dobiček v EUR

10 - revija

7.623,20

2.937,15

11 - članarina

1.480,00

30 - Združenje

391,95

6.248,44

-5.856,49

Skupaj

9.495,15

10.934,49

-1.439

1.480,00

Vse dejavnosti ZZSP (pošta, obvestila, revija itd.) so tekle preko enega računa. Vse te
dejavnosti so bile v veliki meri povezane, tako da bi jih bilo tudi težko voditi po ločenih kontih.
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4

MNENJE NADZORNEGA ODBORA IN SPREJEM POROČILA

Letno poročilo je izvršni odbor obravnaval 9. 3. 2020 Predstavljeno in sprejeto je bilo na
redni letni skupščini Združenja za socialno pedagogiko dne, 11. 3. 2019.
Nadzor nad poslovanjem Združenja za socialno pedagogiko je opravil nadzorni odbor v
sestavi dr. Denis Grcić, Rok Demšar in Hana Košan. Nadzorni odbor je izdal pozitivno mnenje
s sklepom z dne 9. 3. 2020 in ga predstavil na redni letni skupščini 11. 3. 2019, kjer je bilo
istega dne tudi potrjeno.

V Ljubljani, 11. 3. 2019
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5

PRILOGE

5. 1 PRILOGA 1
Razpredelnica: Bilanca stanja za leto 2019 (v EUR s centi)
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5. 1 PRILOGA 2
Razpredelnica: Poslovni izid za leto 2019 (v EUR s centi)
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