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DRUŠTVO SOCIALNIH DELAVK IN DELAVCEV SLOVENIJE  
 

Poročilo o delu društva za leto 2020 
 
Uvod 
Poročilo o delu društva za leto 2020 vsebuje informacije o članstvu, izvedbi letnega 
društvenega programa ter delovanju društvenih organov. Povzemamo delo sekcij, komisij, 
delovnih teles ter spremljamo delovanje regijskih društev.  
 
Članstvo 
Na dan 1. 1. 2020 je imelo društvo v registru članstva vpisanih 129 članov, kar je 35 % več kot 
leto prej, ko smo imeli 96 članov. V letu 2020 je bilo 14 novih vpisov. Zaradi priprav na volilno 
leto smo register članstva uskladili z dejanskim stanjem, v zadnjih treh letih 21 oseb ni 
poravnalo članarine in do oprostitve plačila tudi niso opravičene, pet članov pa se je izpisalo.  
Tako je konec leta v registru članstva 117 oseb, število rednih članov (izpolnjujejo pogoje po 
statutu) je 82. 
 
Med člani, ki niso aktivno vključeni v delo društvenih organov, smo konec leta izvedli anketni 
vprašalnik preko spletne aplikacije 1-ka, namen katerega je bila pridobitev mnenja o delovanju 
društva, društvenih organov, zadovoljstva z informiranjem, razpoznavnosti društvenih 
aktivnosti, predlogih članstva za letni program dela in programske usmeritve ter pripravljenost 
za sodelovanje. 
 
Delovanje društvenih organov 
Po statutu ima društvo naslednje organe: skupščino, predsednika, izvršni odbor, nadzorni 
odbor in častno razsodišče. V tem letu je 9. skupščina društva, sicer sklicana na svetovni dan 
socialnega dela 17. marca 2020, zaradi razglašene epidemije in ukrepov prepovedi zbiranja 
ljudi, potekala dopisno in potrdila poročilo za preteklo leto ter plan dela za tekoče leto.  
 
Izvršni odbor društva (IO) se je sestal na štirih sejah.  
Nadzorni odbor  (NO) se je sestal na eni seji, ko je pregledal finančno poslovanje društva. 
Predsednica NO oz. članice odbora so bile vabljene na razširjene seje organov društva. 
Častno razsodišče (ČR) je v tem letu sodelovalo pri posvetu na temo etičnega kodeksa ter 
oblikovane predloge s posveta ter predloge IO-ja upošteval pri predlogu kodeksa.  
Predsednica DSDDS je sklicala štiri razširjene seje društvenih organov, 5. sejo 20. 2. 2020, 
6. korespondenčno sejo od 6. do 10. 3. 2020, 7. sejo 22. 6. 2020 na daljavo preko Skype in 
23. 6. 2020 v živo ter 8. sejo 22. 12. 2020. 
 
Sekcije, komisije in druga delovna telesa društva 
Sekcija CIF -  deluje kot sekcija društva. Predseduje ji Tatjana Prašnikar Đuran. CIF je v letu 
2020 obeležil 60 letnico delovanja, ki pa ni potekalo v živo zaradi korone ukrepov. 
Komisija za sodno izvedenstvo v socialnem delu – v začetku leta je bilo sodiščem s strani 
društva in komisije posredovan dopis s predstavitvijo delovanja izvedenstva na področju 
socialnega dela. 
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Regijska društva socialnih delavk in delavcev 
Društvo je seznanjeno z delovanjem Društva socialnih delavk in delavcev Ptuj – Ormož, 
katerega predsednica je mag. Valerija Ilešič Toš, ki je tudi članica našega društva. Društvo 

socialnih delavcev Prekmurja in Prlekije, katerega predsednica je Mateja Pamič, mag. upr. 
ved, katerega član  je član IO DSDDS Goran Kuzma.  

Realizacija programa društva v letu 2020 
Prizadevanja za krepitev članstva 

Člani organov društva so si prizadevali k razširjanju poslanstva društva med kolegi. Pristopnico 
k članstvu so prejeli vsi člani na svoje e-naslove. Objavljena je na društveni spletni strani. V 
tem letu se je v društvo vpisalo 14 novih članov. 
Pridobivanje finančnih sredstev za delovanje društva 

Dodatnih virov financiranja, razen članarin in občasnih kotizacij za izobraževalne dogodke, 
društvo nima. V tem letu je bilo potrebno vrniti vse vplačane kotizacije za strokovni program 
ob Dnevu socialnega dela, ki ga zaradi korone nismo mogli izvesti. 
Izvedba 9. redne skupščine društva na mednarodni dan socialnega dela s programom 
Skupščina je potekala dopisno in sprejela vse potrebne sklepe v zvezi z zaključnim računom 
društva. Finančna poročila so bila na pristojne organe Ajpes in DURS oddana pravočasno. 
Program ob svetovnem dnevu socialnega dela smo pripravili tako po vsebini kot 
organizacijsko, vendar smo vse prijavljene udeležence in izvajalce morali v zadnjem trenutku 
zaradi korona ukrepov odsloviti. 
Redne seje društvenih organov IO, NO in ČR 

Seje so potekale redno. 
Sodelovanje z regionalnim društvom SDD, sekcijo CIF in komisijo SISD 

Valerija Ilešič Toš je organizirala sodelovanje regionalnega društva na dogodku ob Dnevu 
socialnega dela v Ljubljani, s kulturno skupino mladih prostovoljcev, ki jo vodi. Žal je zaradi 
korone odpadlo, vendar pripravljenost za sodelovanje ostaja. 
Tatjana Prašnikar Đuran, predsednica Sekcije CIF poroča, da v letu 2020 ni bila aktivna, še 
vedno pa ostaja sekcija CIF sekcija društva. 
Marija Šauperl je pripravila okrožnico za sodišča, ki smo jo v imenu društva poslali s pojasnilom 
o delovanju izvedenk za socialno delo. 
Promoviranje društva z udeležbo na strokovnih in drugih dogodkih 

Predsednica je sodelovala na Dnevih Socialne zbornice na temo etičnosti in profesionalnosti 
v socialnem delu. Udeležila se je on-line svetovne konference socialnega dela, ki jo je 
organiziral IFSW. Konferenca bi morala biti v živo v Kanadi. 
Objava za društvo ključnih dogodkov in pomembnih dokumentov na spletni strani 

Objavili smo strokovna mnenja in stališča društva: 
- Teden dni po karanteni, 
- prevod sporočila IFSW-ja, 
- Socialno delo v izrednih razmerah, 
- Socialno delo ob tragičnih nesrečah. 
Objava sprotnih informacij in vabil ter zanimivih vsebin na FB strani 

Facebook stran društva ureja Klavdija Gorjup, članica IO društva. Poroča, da je v tem letu 
stran polno zaživela, na dan 30. 11. 2020 je štela 1170 všečkov ter 1219 sledilcev strani. 
Nekaj primerov odzivov na objave: 
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- objava »Za vse MAME …« je dosegla 91,4 tisoč oseb in sprožila 6,1 tisoč dejavnosti, 3.969 
ljudi se je odzvalo s čustvenimi simboli, 152 ljudi jo je komentiralo, 532 ljudi jo  je delilo.  

- objava o filmu »Razbijalka sistema« je dosegla 1,4 tisoč oseb in 363 dejavnosti.  
Tovrstne objave so ogled društvene spletne strani močno povečale. Ob tem se pojavlja 
vprašanje ali so vsi spremljevalci strani socialni delavci in socialne delavke, gotovo so tudi 
drugi posamezniki. To je lahko dobro – z namenom ozaveščanja, da društvo obstaja. 
Na FB stran prejmemo tudi posamezna strokovna vprašanja, npr. glede razveze, starejših ljudi 
v domovih, odvzemov otrok, odzivov socialnega dela na posamezne dogodke v medijih 
(utopitev otroka) pa tudi potrebe po objavah možnosti zaposlitve. Zaposleni so objavljali, 
sporočali tudi svoje stiske zaradi obremenjenosti pri delu. 
Od posameznikov, ki so negativno sprejeli stališče Društva glede stroke socialnega dela 
(objava vezana na neprimerno komunikacijo javnega uslužbenca) sta bili podani dve negativni 
oceni in nekaj neprijetnih komentarjev.  
Objave na FB strani so namenjene tudi širši skupnosti, čeprav so osredotočene na stroko 
socialnega dela ali pa iz nje izhajajo. Širšo skupnost pritegnemo ravno s humornimi objavami, 
ob tem pa je potrebna pozornost in prilagodljivost sporočila, da ne bi ljudje, ki so lahko tudi 
uporabniki naših storitev, tega narobe razumeli. Zaradi večjega števila spremljevalcev FB 
strani je potrebna večja previdnost in senzibilnost pri objavah.  
Redno obveščanje članstva po e-pošti 

Člani in članice društva so v preteklem letu izrazili mnenje o tem, da si želijo ravno prav 
obveščanja po e-pošti. Tako smo, poleg uvodnega letnega povabila k plačilu članarine in 
sodelovanju pri pripravi letnega programa dela, članstvo posebej povabili / informirali: 
- smo povabili na posvet na temo kodeksa, 
- posredovali celotno društveno dokumentacijo o delu in poslovanju, vsebinsko in letno 

poročilo, 
- posredovali smernice za delovanje v času koronakrize, 
- povabili na on-line svetovno konferenco socialnega dela, 
- poročali o zaključkih svetovne konference in smernicah globalnega socialnega dela 2020-

2030. 
Dan socialnega dela, kot osrednji letni društveni dogodek, zaradi korona virusa nismo mogli 
izvesti. Članstvu smo zato na ta dan po pošti poslali društveni zbornik SOCDEL.SI. 
Pridobivanje mnenj članstva (ankete, vprašalniki, posveti) 

V začetku leta smo organizirali posvet na temo etičnega kodeksa, s katerim smo želeli pridobiti 
mnenje članstva. Udeležba je bila zelo skromna, diskusija pa zelo poglobljena. 
Konec leta smo izvedli anketo o delovanju društva. 
Aktivnosti pri mednarodnem povezovanju 

Sodelovanje na on-line svetovni konferenci socialnega dela. 
Podpora delovanju iranskim kolegom pri njihovi dobri praksi interveniranja v skupnosti. 
Komunikacija s predstavnico IFSW. 
Delovanje na prepoznavanju profesije socialnega dela  

Intervjuji na temo profesije socialnega dela za STA. 
Intervju na TV Slovenija v oddaji Poročila ob 17h. 
Sodelovanje na Dnevih Socialne zbornice Slovenije na temo etičnosti in profesionalnosti. 
Predlogi za nacionalni program socialnega varstva v obdobju 2021-2027 z utemeljitvijo potrebe 
po transparentnosti socialnega dela.  
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Podpora socialnim delavkam in socialnim delavcem na različnih sektorskih področjih 

V obdobju korona krize, predvsem prvega vala, smo pripravljali pisma podpore članstvu in 
širše.  
Odzvali smo se na neprimeren zapis javnega uslužbenca o socialnih delavkah ter ga prijavili 
na Spletno oko. Slednje je odgovorilo, da zapis nima znakov kaznivega dejanja. 
Sodelovanje z ministrstvi, strokovnimi institucijami in NVO-ji ob temah socialnega dela 

Ministrstvu za delo družino in socialne zadeve smo posredovali predloge v zvezi z nacionalnim 
programom socialnega varstva 2021-2027. 
Ministrstvu za zdravje smo posredovali komentar, mnenje in predloge izboljšav v zvezi z 
Zakonom o dolgotrajni oskrbi. 
Posveti o Kodeksu etike socialnih delavk in delavcev Slovenije 

Na začetku leta, 23. januarja 2020, smo izvedli posvet o osnutku prenovljenega kodeksa. 
Ocena števila zaposlenih socialnih delavk in delavcev Slovenije 

V preteklem letu smo začeli z zbiranjem podatkov, v tem letu z nalogo nismo nadaljevali. 
Publikacija društva Socdel.si 

Izdali smo 150 izvodov samostojne publikacije SOCDEL.SI, ki smo jo razdelili med člani 
društva. Knjižnici FSD smo posredovali izvod. 
Promocija društva: tisk društvenih map 

 Natisnili smo 400 društvenih map. 
Odprta vrata društva na sedežu, Fakulteta za socialno delo, soba št. 14, 1x mesečno 

Smo vzpostavili. V času korona ukrepov nismo izvajali zaradi zaprtja fakultete. 
Izvedbe sej Izvršnega odbora s tematskimi srečanji po regijah (LJ, MS, NM, CE) 

Zaradi korona ukrepov sej po Sloveniji nismo mogli izvajati. 
Priprava društva na članstvo IFSW 

Ugotovili smo, da se društvo pri IFSW vodi kot član od leta 2014. Tovrstne dokumentacije na 
društvu nimamo. Ker nimamo kapacitet, da bi pri IFSW sodelovali aktivneje, se udeleževali 
skupščin, spremljamo delovanje IFSW, poskrbimo za slovenski prevod skupnega plakata ob 
dnevu socialnega dela in promoviramo svetovni dan socialnega dela. 
Pravilnik o vodenju registra članstva (po statutu) 

Register članstva je vzpostavljen. Oblikovane so smernice za vodenje registra, ki so podlaga 
za pravilnik, ki ga društvo še nima. 
Pravilnik o finančno materialnem poslovanju (po statutu) 

Ker društvo vodi enostavno knjigovodstvo, se k izdelavi pravilnika pristopi, ko bo društvo 
pridobilo vsaj 10.000 eur. Do takrat se upoštevajo pravila finančnega in materialnega 
poslovanja, ki veljajo za društva. 
Vodenje finančno računovodskega poslovanja 

Društvo v tem letu ni izbralo zunanjega računovodstva. 
Inventarna knjiga – popis imetja društva 

Društvo ima simbolno imetje - darila Iranskega društva socialnih delavcev, tiskane publikacije, 
društvene mape, droben pisarniški material. 
 
Aktivnosti članic in članov društvenih organov: 
Člani in članice društvenih organov so v času prvega vala koronakrize aktivno sodelovali s 
svojimi prispevki in videnjem stisk ljudi v svojem delovnem okolju, kar je bila podlaga za odzive 
društva v javnosti in priporočilo za delovanje socialnih delavk in socialnih delavcev.  
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Člani IO poročajo o aktivnostih v svojem delovnem okolju, znanstvenem delu: 
- Tatjana Prašnikar Đuran poroča o aktivnostih pri krepitvi članstva ter promoviranju  

društva tako preko osebne FB strani kot preko FB strani Zveze društev za socialno 
gerontologijo Slovenije;  

- Daniela Janušič je promovirala društvo med svojimi kolegi na področju šolstva; zavzema 
se za socialno delo na šolah, o tem je pripravila problemska izhodišča, ki so podlaga za 
nadaljnje delo. Aktivno se je odzivala na probleme v času corone, sodelovala s 
prispevkom na temo stisk otrok ter neenakostih v prvem valu pandemije. 

- Aleš Žnidar je sodeloval pri dveh izvirnih znanstvenih člankih v reviji Socialno delo, Začetna 
analiza stanja po izvedeni reorganizaciji - Skupščina kot oblika aktivističnega raziskovanja 
za izboljšanje delovanja centrov za socialno delo (Socialno delo, 1-2020, str. 5)1 in 
Reorganizacija centrov za socialno delo kot izziv za uporabo sodobnih konceptov 
socialnega dela (Socialno delo, 2-3/2020, str.147)2. Nadaljeval je z aktivnostmi pri izvedbi 
Kluba socialnega dela januarja na CSD Severna Primorska v Novi Gorici, še naprej aktivno 
sodeluje v Iniciativni skupini udeleženk in udeležencev skupščine o reorganizaciji CSD-jev. 

- Klavdija Gorjup je zelo uspešno objavljala informacije na FB strani. Poleg tega se je 
odzivala s strokovnimi mnenji za oblikovanje stališč društva. Kot članica društva sodeluje 
v forumu projekta EuroFam. 

- Goran Kuzma se je odzival s strokovnimi mnenji za oblikovanje stališč društva na 
posamezna vprašanja, še posebej se je odzval s predlogi in komentarjem na predlog 
Zakona o dolgotrajni oskrbi. 

- Zorica Škorc je kot predsednica IO ves čas spremljala delovanje društva med sejami in 
soodločala pri ključnih vprašanjih; opozorila je na politizacijo vprašanj ob koroni in 
potrebno pazljivost pri tem. 

- Mateja (Sušnik) Pišorn se je odzivala s strokovnimi mnenji in izkušnjami iz prakse pri delu 
z brezdomnimi ljudmi ob korona ukrepih; 

- Eva Šinkovec se je odzivala s potrebo po reagiranju, ko se v javnosti nesprejemljivo 
govori o socialnih delavkah in centrih za socialno delo. 

- Pika Potočnik je sodelovala pri vodenju registra članstva. 
- Francka Premzel se je odzivala z mnenji, še posebej o razmerah, ki jih covid 19 povzroča 

med ljudmi in zaposlenimi, Lidija Herman pa je poročala o velikih težavah in stiskah ljudi 
šmarske regije v času prvega vala korona krize. 

- Nina Mešl, Vesna Leskošek sta člane društva vključevali v raziskovalne aktivnosti 
socialnega dela v času covid 19. 

- Ana Marija Sobočan je v okviru mednarodne raziskovalne skupine raziskovala etične 
izzive v času covid 19.  Z odgovori na zbrana vprašanja članstva smo se odzvali tudi s 
strani društva. Posredovala nam je članek z rezultati raziskovanja Practising ethically 
during COVID-19: Social work challenges and responses. 

 
Datum: 4. 3. 2021 

mag. Danica HROVATIČ  
PREDSEDNICA 

                                                 
1 https://www.revija-socialnodelo.si/mma/Spletna_2020-1.pdf/2020060511553981/ 
2 https://www.revija-socialnodelo.si/mma/Spletna_2020-2-3.pdf/2020062313394997/ 


