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Informacije v zvezi sociološkim srečanjem 2018
Družba in družbena gibanja – 50 let po letu 1968
Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi,
kot veste, bo letošnje sociološko srečanje z naslovom Družba in družbena gibanja – 50 let po
letu 1968, ki ga organizira Slovensko sociološko društvo, potekalo med 18. in 20. oktobrom
2018 v Piranu. Prijave na srečanje so še vedno odprte.
Višina kotizacije znaša za:
- članice in člane SSD – 60 EUR,
- udeleženke in udeležence srečanja, ki niso včlanjeni v SSD – 80 EUR,
- študentke in študenti – 20 EUR
- upokojenke in upokojenci – 20 EUR,
- udeleženke in udeleženci srečanja, ki so nezaposleni, so oproščeni plačila kotizacije.
Kotizacija vključuje gradivo za posvet (Zbornik prispevkov SSD letnega srečanja 2018),
osvežilne pijače ter prigrizke v času posveta ter slavnostni sprejem 18. oktobra, ki ga prirejamo
na valobranu pri Hotelu Piran.
Za članice in člane društva ter udeleženke in udeležence srečanja smo v Hotelu Piran, 4*,
uredili znižane cene namestitev v 40 sobah. Cena namestitve vključuje dva samopostrežna
zajtrka. Večerja 19. oktobra bo zaradi omejenih kapacitet hotela na voljo prvim 50.
prijavljenim ob doplačilu. Zaradi sodelovanja Hotela Piran pri Tednu restavracij, bodo na
voljo meniji za 18€.
Vrsta sobe
Dvoposteljna soba do 31.8.
Dvoposteljna soba po 31.8.

Noč po osebi
34,5 EUR
37,5 EUR

Samo ena oseba
65 EUR
69 EUR

Namestitev lahko rezervirate preko e-poštenega naslova booking@eurotashoteli.si. Ob
rezervaciji namestitve hotelskemu osebju ne pozabite povedati, da se boste udeležili
Sociološkega srečanja, ki ga organizira Slovensko sociološko društvo, saj si boste le na tak
način zagotovili znižano ceno nočitve. Ob rezervaciji uporabite kodo SOC SRECANJE 2018.
Ob prijavi bodo od vsakega posameznika_ce zahtevali garancijo - št. kreditne kartice.
Stroške nočitev boste lahko poravnali oktobra na licu mesta. Prav tako boste na licu mesta
poravnali stroške večerje 19. oktobra. To boste storili tako, da se boste javili na hotelski
recepciji, kjer bodo imeli seznam tistih, ki so se prijavili za petkovo večerjo.
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Na srečanje se prijavite preko spletnega obrazca na spletni strani društva. Prijave zbiramo do
ponedeljka, 15. oktobra 2018.
Vse tiste, ki še niste včlanjeni v Slovensko sociološko društvo, pa bi to želeli storiti še pred
srečanjem, lahko to storite z izpolnitvijo obrazca za včlanitev na spletni strani društva in
plačilom ustreznega zneska višine članarine.
Vsi tisti, ki ste že včlanjeni v društvo, a še niste poravnali članarine za leto 2018, prosimo, da
ustrezen znesek višine članarine poravnate na TRR račun društva, kot je navedeno v dodatnih
informacijah na koncu tega dopisa.
V kolikor bi želeli preveriti, ali imate plačano članarino za leto 2018, nam lahko pišete na
elektronski naslov tajništva društva.
Prijazen pozdrav,
dr. Aleksandra Kanjuo Mrčela,
predsednica SSD
Kotizacijo se plača na račun SSD:
TRR (IBAN): SI56 0203 1001 1253 168
BIC banke: LJBASI2X
Prejemnik: Slovensko sociološko društvo, Kardeljeva ploščad 5, Ljubljana,
Sklic / referenca: SI00 2018-200
Namen plačila: Sociološko srečanje 2018 ter navedite vaš priimek in ime.
Koda namena: OTHR
Letna članarina je odvisna od vašega dohodka in znaša:
- 20 evrov – podiplomski študenti, novi diplomanti (prvo leto) in nezaposleni
- 30 evrov – upokojeni člani
- 50 evrov – mesečni neto dohodek do 1500 evrov
- 70 evrov – mesečni dohodek nad 1500 evrov
Članarino lahko poravnate tudi za triletno obdobje (od 2018 do 2020). V tem primeru je
članarina za tretjino nižja (če na primer vaša letna članarina znaša 50 evrov, plačate za triletno
obdobje le 100 evrov).
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Članarino se plača na račun SSD:
TRR (IBAN): SI56 0203 1001 1253 168
BIC banke: LJBASI2X
Prejemnik: Slovensko sociološko društvo, Kardeljeva ploščad 5, Ljubljana
Referenca: SI00 2018-101,
Namen plačila: Članarina 2018 (ali članarina 2018-2020) ter navedite vaš priimek in ime.
Koda namena: OTHR
Naslov hotela Piran
Eurotas Hoteli (Hotel Piran)
Stjenkova 1
SI - 6330 Piran
Spletno mesto: https://hotel-piran.si/

