
                                                                    

 
 

BROŠURA 
SLOVENSKEGA SOCIOLOŠKEGA SREČANJA 2020 

DRUŽBENE NEENAKOSTI IN POLITIKA 
6. – 7. november 

 
Ker vam letos zbornika prispevkov ne moremo izročiti na dogodku, pred letošnjim sociološkim 

srečanjem objavljamo brošuro prispevkov sociološkega srečanja. Ta je namenjena lažji orientaciji 

poslušalcev in poslušalk tekom samega srečanja. Brošura je sestavljena iz naslovov, v programu 
navedenih (so)avtorjev_ic, povzetkov prispevkov in opisov okroglih miz.   

 

Spodaj so navedeni naslovi in povzetki prispevkov, ki bodo tudi objavljeni v zborniku, temu 
primerno ni opisov ustnih prispevkov. Uradna elektronska verzija zbornika bo na voljo na začetku 

prihodnjega tedna, medtem ko bomo tiskano obliko zbornika po pošti poslali proti koncu naslednjega 

tedna. 

 

 
PETEK, 6. 11. 2020  
 
9:00 – 10:15    
 SEKCIJA ZA ŠTUDIJE VSAKDANJEGA ŽIVLJENJA I. 

Sodelujejo: Janja Vuga Beršnak in Bojana Lobe, Tanja Oblak Črnič in Katja Koren Ošljak, Tanja 
Kamin in Nina Perger, Ula Nikolaja Ratajec 
Moderira: Alenka Švab 

 
 

Janja Vuga Beršnak in Bojana Lobe: (Ne)vsakdanje življenje vojaških družbin v času 

pandemije 

 

Povzetek: V času, ko so bili v Sloveniji v veljavi najstrožji omejevalni ukrepi zaradi epidemije virusa 

SARS-CoV-2, smo pri projektu Vojaško specifični dejavniki tveganja za dobrobit in zdravje vojaških 

družin izvedli presečno študijo s spletno anketo. Preverjali smo, kako se vojaške družine soočajo z 

izzivi zaradi odsotnosti podpore in sprejetimi ukrepi na različnih ravneh. Rezultati kažejo, da se zaradi 

odsotnosti sorodstvene podpore s težavami srečujejo družine s predšolskimi otroki, zaradi zaprtja šol 

pa družine s šoloobveznimi otroki. Raziskava je potrdila, da so v obdobju epidemije in posebnih 

državnih ukrepov najbolj obremenjene družine z mlajšimi otroki, enostarševske in velike družine, ki 

tudi najslabše ocenjujejo podporne ukrepe na makroravni – tako na državni kot na ravni Slovenske 

vojske. Glede na negotovo situacijo v zvezi s SARS-CoV-2 bi bilo v prihodnje treba ukrepe na 

makroravni bolj specifično prilagoditi družinam z mlajšimi otroki. 
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Ključne besede:  vojaška družina, epidemija SARS-CoV-2, podpora družinam, Slovenska vojska, 

usklajevanje med delom in družino. 

 

Tanja Oblak Črnič in Katja Koren Ošljak: »Pišm gledam pošiljam objavlam«: O digitalnem 

vsakdanu otrok v času epidemije  

 

Povzetek: Fizična izolacija, odsotnost druženja, umik prostočasnih aktivnosti in drugih izkušenj, ki jih 

otrokom ponujajo šola in dejavnosti zunaj nje, so ob sprejetih ukrepih v času epidemije temeljito 

prestrukturirali otroški vsakdan. Mnoge prakse so se za številne učence preprosto ustavile ali močno 

spremenile. Ob odsotnosti zunanjih, a ponotranjenih ritmov med šolskim in prostim časom so 

umanjkale tudi druge vsakodnevne stalnice: socialne stike z vrstniki in učiteljsko skupnostjo je delno 

nadomestilo bolj intenzivno sobivanje z družinskimi člani, pouk na daljavo pa je otroke tudi fizično 

repozicioniral znotraj domačih družinskih okolij, ki so jih morali člani na novo premisliti in 

(pre)strukturirati. Vprašanje je, na kakšen način so se na sočasni vstop zunanjih obvez v sfero doma 

odzvali otroci in kakšno vlogo so imeli pri njihovem repozicioniranju v šolskem, vrstniškem in 

družinskem vsakdanu digitalni mediji.  

 

Ključne besede: vsakdanje življenje, digitalni mediji, digitalna kultura, prakse otrok, pilotska študija  

 

 

Tanja Kamin in Nina Perger: »Skin hunger«: same v času pandemije 

 

Povzetek: V prispevku obravnavamo pojavnost t.im. ‘skin hunger’ - manka fizične bližine in 

fizičnega dotika - pri ženskah, ki so pred in v obdobju zaščitnih ukrepov socialne distance, povezane s 

COVID-19, živele same. Prispevek temelji na podatkih kvalitativne raziskave, v okviru katere je bilo 

izvedenih 23 poglobljenih polstrukturiranih intervjujev na temo doživljanja zaščitnih ukrepov 

povezanih s  COVID-19. Ženske, ki so poročale o t.im. 'skin hunger', so izpostavile manko 1) fizične 

bližine, skupaj z občutkom povezanosti in spontanostjo udobja 'biti z drugimi', 2) manko ritualiziranih 

elementov fizičnih interakcij, vključno z (vzajemno) afektivnostjo dotika ter rituali pozdrava in 

slovesa, 3) in manko spontanosti, ki sicer pritiče tovrstnim oblikam interakcij. Njihove pripovedi o 

doživljanju 'skin hunger' kažejo, da gre za obremenilna doživljanja (pogrešanje, groza, manjkanje), 

obenem pa razkrivajo tudi nevidno predpostavko zaščitnih ukrepov v smeri socialnega distanciranja, 

ki predpostavlja kohabitacijski način življenja in s tem spregleda različne stile življenja, kar lahko vodi 

v omejen obseg upoštevanja zaščitnih ukrepov ter slabše duševno stanje tistih, ki zaradi zaščitnih 

ukrepov ostajajo popolnoma sami. 

 

Ključne besede: skin hunger, dotik, bližina, afekt, socialno distanciranje, COVID-19. 

 

 

Ula Nikolaja Ratajec: Vrednote in presoja: vpliv kulturnih vrednot na presojanje vladnih 

ukrepov 

 

Povzetek: Teorija kulturne kognicije (TKK) trdi, da vrednote predhajajo posameznikovi objektivni 

presoji. To ne pomeni, da pri odločitvah, kot je odločitev o podpiranju vladnih ukrepov, posamezniki 

raje upoštevajo svoje vrednote, namesto da bi objektivno tehtali posledice sprejetih ukrepov, ampak da 

njihova prepričanja o posledicah  že izhajajo iz njihovih vrednot. Namen prispevka je ugotoviti, ali so 

kulturne vrednote posameznika (egalitarizem, hierarhizem, komunitarizem/kolektivizem in 
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individualizem) vplivale na njegovo oceno učinkovitosti vladnih ukrepov vezanih na epidemijo Covid-

19. Prispevek preko analize anketnih  odgovorov z metodo MCA potrjuje, da so kulturne vrednote 

pomembno strukturirale razlike v dojemanju vladnih ukrepov ter da so imeli o posledicah  istih 

ukrepov posamezniki  z drugačnimi vrednotami tudi drugačna stališča. Poleg kulturnih vrednot se kot 

pomembna pri ocenjevanju učinkovitosti ukrepov in njihovih posledic izkaže tudi posameznikova 

politična opredelitev. 

Ključne besede: MCA, Covid-19, kulturne vrednote, vladni ukrepi, objektivna presoja 

 
SEKCIJA ZA MEDKULTURNE ŠTUDIJE I. 

Sodelujejo: Maja Zadel, Rok Smrdelj, Marko Ribać, Daniel Thiele in Iztok Šori 
Moderira: Mateja Sedmak 
Zoom: 
https://us02web.zoom.us/j/88663568098?pwd=YWV2YXVkZG9wSUxWWFBmNkgzTEFJUT09
Meeting ID: 886 6356 8098   Passcode: 140300 

 

Maja Zadel: Priseljeni delavci v Sloveniji: Integracija glede na (ne)državljanstvo EU s 

poudarkom na jeziku 

 

Povzetek: Slovenija že vrsto let za nadomestitev primanjkljaja delovne sile zaposluje delavce iz držav 

nekdanje Jugoslavije, a kar nekaj jih prihaja tudi iz drugih držav članic EU. Kako je poskrbljeno za 

njihovo integracijo? Če evropska zakonodaja uvaja evropsko državljanstvo, ki združuje državljane 

članic EU in jim zagotavlja določene pravice (npr. prost pretok), to ne ponuja osnove za različne 

integracijske pristope. Če so delavci iz držav nečlanic EU upravičeni do začetnih integracijskih 

ukrepov (ne glede na pomanjkljivosti), podobnih ukrepov niso deležni priseljeni delavci iz EU . Kako 

se spopadajo z integracijo na delovnem mestu in v družbi? V »Raziskavi o potrebah na področju 

integracije delavcev iz drugih držav članic EU v Sloveniji« (Sedmak in drugi, 2019) je bila opravljena 

eksplorativna raziskava med delodajalci in priseljenimi delavci v Sloveniji, ki kaže na različne 

pristope k reševanju problema. Namen prispevka je osvetliti določene ugotovitve raziskave: znova se 

kaže, da različni akterji (delodajalci, delavci, uradne institucije in drugi) izpostavljajo znanje oziroma 

učenje jezika kot primarni oziroma edini integracijski ukrep. 

Ključne besede: priseljevanje, Evropska unija, državljanstvo EU, integracijski ukrepi, neenakosti v 

družbi 

 
 

Rok Smrdelj: Obravnava begunske »krize« z vidika hibridnega medijskega sistema: 

preliminarna izhodišča in problematike 

 

Povzetek: V prispevku obravnavamo preliminarna teoretična izhodišča in izbrane problematike v 

povezavi z analizo konstrukcije begunske »krize« v Sloveniji z vidika hibridnega medijskega sistema. 

Osredinjamo se na vprašanje razmerja med množičnimi mediji in družbenimi mediji z vidika 

oblikovanja, normalizacije in reprodukcije prevladujoče javne agende v hibridnem medijskem sistemu. 

Na podlagi ugotovitev raziskav, ki obravnavajo množične medije in družbene medije na temo 

begunske »krize«, argumentiramo, da imajo množični mediji kljub prisotnosti družbenih medijev še 

vedno prevladujočo vlogo v procesu oblikovanja javne agende v hibridnem medijskem sistemu. 

 

Ključne besede: begunci, hibridni medijski sistem, množični mediji, družbeni mediji, javna agenda  

https://us02web.zoom.us/j/88663568098?pwd=YWV2YXVkZG9wSUxWWFBmNkgzTEFJUT09
https://us02web.zoom.us/j/88663568098?pwd=YWV2YXVkZG9wSUxWWFBmNkgzTEFJUT09
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Marko Ribać: Populizmi: neenakosti v diskurzivni konstrukciji političnih problemov 

 

Povzetek: Prispevek nadgrajuje zgodnje ugotovitve Paula Taggarta (2000) o “kameleonski naravi” 

populizma in pokaže, da se ta manifestira v skladu z institucionalnimi okviri, načeli in mehanizmi, ki 

prevladujejo v diferenciranih nacionalnih družbenih poljih. Avtor populizem konceptualizira kot 

(primarno) komunikativno ali diskurzivno (tj. retorično) pojavnost, populistično prakso pa razume kot 

sistematično diseminacijo prepričljivih antagonističnih komunikativnih form (npr. okvirov), 

uporabljenih v namene strateške politične mobilizacije agensov. V nadaljevanju prispevka avtor 

pokaže na logiko maksimizacije (glasov, občinstev) ter preseke (s tem pa tudi razlike) v populizmih 

pripiše dominantni vlogi in vplivu te logike na mehanizme in organizacijska načela družbenih polj: 

političnega polja, novinarskega polja, polja civilnodružbenih organizacij itd. Logika maksimizacije in 

mešanica profesionalnih institucionalnih praks, ki generirata razlike v populizmih, te razlike 

proizvajata predvsem v retoriki, vsebini in številnih slogih populističnega diskurza, ki nastajajo znotraj 

diferenciranih družbenih polj. 

Ključne besede: populizem, diskurz, medijsko polje, politično polje, logika maksimizacije. 

 

 

Daniel Thiele in Iztok Šori: Right-wing populist affective governmentality: A comparative 

analysis of parliamentary debates on migration in Austria and Slovenia 

 

Abstract: This article starts from the premise that the democratic struggle over (state) power consists 

not solely of an exchange of rational arguments, but is inherently affective and emotional. The right-

wing populist and nationalist emotional discourse can yield political capital from spreading fear, but 

also through antagonistic distinctions between the ‘common sense’ of the people, i.e. ‘us down here’, 

the hardening and coldness of the political class, ‘those up above’, and the ‘Others’, i.e. migrants and 

refugees, who are untrustworthy or threatening. These discourses accelerated across Europe, including 

Austria and Slovenia, two countries at the middle-north of the so-called Balkan route of migration, 

after the ‘summer of migration’ in 2015. The overall aim of this article is to analyse and theorize right-

wing national populist mobilization and communication strategies with a perspective on affective 

governmentality. Which affects have right-wing national populists mobilized in Austria and Slovenia 

since 2015 when both countries adopted emergency legislation curbing the rights of migrants? How 

are populist antagonisms (such as anti-elitism, people-centrism and Othering) modulated by affects? 

How do parties create an exclusive and exclusionary affective atmosphere? And to what kind of 

governing people and governmentality does the affective charging of populist antagonisms lead? 

 

Key words: right-wing populism, affects, migration, “refugee crisis”, Austria, Slovenia 

 

 
 
10:30 – 11:45    

SEKCIJA ZA EKONOMIJO IN DRUŽBO I. 
Sodelujejo: Branko Bembič in Jožica Čehovin Zajc, Gorazd Kovačič, Maruška Nardoni, Minea   
Rutar, Žiga Žunec 
Moderira: Aleksandra Kanjuo Mrčela 
Zoom: https://uni-lj-si.zoom.us/j/94311126332 Meeting ID: 943 1112 6332 

https://uni-lj-si.zoom.us/j/94311126332
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Branko Bembič in Jožica Čehovin Zajc: Standardizacija prekarnega dela? Zaposlovanje v 

Sloveniji v obdobju 2005-2019 

 

Povzetek: Prispevek na podlagi statistične analize mikropodatkov ankete Aktivno in neaktivno 

prebivalstvo obravnava trende destandardizacije in prekarizacije v Sloveniji v obdobju 2005-2019. 

Ugotavljava, da se ob nihajočem deležu standardnega zaposlovanja standard poslabšuje, delo pa se 

prekarizira – proces prekarizacije se nadaljuje tudi brez procesa destandardizacije.  

Ključne besede: destandardizacija, prekarizacija, trg delovne sile 

 

 

Gorazd Kovačič: Družbena stratifikacija samozaposlenih: Ekonomski položaj, intenzivnost dela 

in zdravje 

 

Povzetek: Prispevek prinaša glavne ugotovitve spletne ankete med samozaposlenimi, izvedene v 

raziskavi »Interdisciplinarna analiza problematike bolniškega nadomestila samostojnih podjetnikov«, 

o socialni stratifikaciji samozaposlenih na preseku med njihovim materialnim položajem, obsežnostjo 

dela, prezentizmom in zdravstvenimi posledicami intenzivnega dela. Petina respondentov je izrazito 

ranljiva, saj je v začaranem krogu nizkih dohodkov in prihrankov, dolgega delovnika, zdravstvene 

izčrpanosti in trajno znižane produktivnosti. V skupini s srednje visokimi dohodki je nadpovprečno 

veliko prikritih delovnih razmerij, ki jih prikriti samozaposleni razumejo kot relativno varna v 

primerjavi s čistim svobodnjaštvom. Tudi srednji in visoki dohodki samozaposlenih večinoma 

temeljijo na dolgih delovnikih, kar kaže na ostre konkurenčne pritiske in samoizčrpavanje. 

 

Ključne besede: Samozaposleni, socialna ranljivost samozaposlenih, zdravje samozaposlenih, 

prezentizem, intenzivno delo 

 

 

Maruška Nardoni: Poslovni model platform in podatkovna asimetrija 

 

Povzetek: Drugo polovico 20. stoletja odraža dolgotrajen zaton proizvodne profitabilnosti na Zahodu, 

z enkratnim poskokom produktivnosti med leti 1994 in 2005. V upanju na gospodarsko rast se danes 

določen tip podjetništva obrača k velikemu podatkovju. Prispevek želi kritično preučiti povezavo med 

podatkovjem in gospodarsko rastjo na primeru poslovnega modela platform. Tej povezavi oporekata 

monetizacijsko protislovje in monopolne tendence platform, kar prispevek na kratko predstavi, pri 

čemer poudarja zgodnjo fazo ekspanzivne rasti platform, v kateri igrajo ključno vlogo časovna 

prednost, tvegani kapital in veliko podatkovje. Krepitev monopolnih potez izhaja predvsem iz 

podatkovne asimetrije in razvoja umetne inteligence. Prispevek v zadnjem delu skicira družbeno-

ekonomske posledice podatkovne asimetrije in njenega trenutnega razvoja ter zaključi s sklepom o 

nadaljnjih smernicah raziskovanja. 

 

Ključne besede: platforme, algoritmi, monetizacija, podatkovna asimetrija, tvegani kapital 

 

Minea Rutar: Kapitalizem in dohodkovne neenakosti 

 

Povzetek: V članku naslavljam nejasnosti glede povezave med stopnjo dohodkovnih neenakosti in  

stopnje ekonomske svobode oz. »kapitalističnosti« družbe. Najprej pokažem, da empirični podatki 
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niso skladni s tezo o kapitalizmu kot sistemu z ničelno vsoto, v katerem zaradi narave ekonomskih 

institucij, ki spodbujajo ekonomsko svobodo, revni postajajo vse revnejši, bogatejši pa vse bogatejši 

oz. se dohodkovne neenakosti enoznačno povečujejo. Nato razpravljam o tem, kako sta tako 

mehanizem prostega trga (ki je omogočal vznik srednjega razreda) kot državna prerazdelitev prek 

socialnih politik (obdavčitve in transferjev) vsak na svoj način odgovorna za zmanjšanje dohodkovnih 

neenakosti in nista medsebojno izključujoča, kot vztrajajo tako zagovorniki prostega trga na eni strani 

in državnega reguliranja gospodarstva na drugi. 

 

Ključne besede: dohodkovne neenakosti, ekonomska svoboda, institucije, kapitalizem, socialna 

država 

 

Žiga Žunec: Stavke med gospodarsko krizo in po njej 

 

Povzetek: Prispevek predstavlja empirične podatke o stavkah v slovenskem zasebnem sektorju med 

letoma 2009 in 2018. Podatki so bili zbrani s pregledom vseh številk revije Delavska enotnost, izdanih 

v tem obdobju. Raziskava je odkrila pomemben vpliv gospodarskih ciklov tako na pogostost stavk kot 

tudi na njihove vzroke. V obdobju krize je bilo stavk bistveno več, prevladovale pa so stavke zaradi 

neplačevanja zaposlenih. V obdobju konjunkture so prevladovale stavke zaradi nezadovoljstva z 

višino plače. Prav tako smo odkrili pomembne razlike v številčnosti stavk in njihovih vzrokih med 

posameznimi gospodarskimi panogami. Največ stavk v obravnavanem obdobju je bilo izvedenih na 

ravni podjetij, panožnih stavk je bilo zelo malo, stavk, ki bi pokrivale celotni zasebni sektor, pa sploh 

ni bilo. 

Ključne besede: stavke, sindikati, industrijski odnosi, industrijski konflikti, gospodarska kriza 

 
 

SEKCIJA ZA VPRAŠANJA DRUŽBENE BLAGINJE I. 

Sodelujejo: Vesna Leskošek, Matic Kavčič in Majda Pahor, Metka Kuhar, Zdenka Šadl in 
Valentina Hlebec  
Moderira: Maša Filipovič Hrast 
Zoom: https://uni-lj-si.zoom.us/j/97720229418  Meeting ID: 977 2022 9418 
 

Vesna Leskošek: Donacije hrane kot nova oblika strategije spopadanja z revščino 

Povzetek: V svetu, tudi v Sloveniji, pomembno mesto v spopadanju z revščino pridobivajo nedenarni 

prejemki (t. im. prejemki v naravi), med katerimi je poleg obleke, obutve in higienskih potrebščin, tudi 

hrana. V krožni ekonomiji postajajo revni ljudje pomemben element recikliranja ostankov hrane, ki 

nastajajo tako v proizvodni kot v distribucijski verigi. V prispevku bodo predstavljeni rezultati 

raziskave o verigi prehranskih donacij. Osredotočili se bomo predvsem na odnos med donatorji in 

distribucijskimi organizacijami, to je nevladnimi organizacijami, ki prevzemajo hrano in jo 

posredujejo končnemu potrošniku. Temeljno vprašanje je, zakaj donatorji darujejo hrano in zakaj jo 

distributerji sprejemajo ter kako ta nova in hitro rastoča dejavnost vpliva na spremembe v 

razumevanju revščine in krožnega gospodarstva. 

 

Ključne besede: odpadna hrana, viški hrane, krožno gospodarstvo, revščina, donacije hrane 

 
 
11:45 – 12:00 Odmor 

 
 

https://uni-lj-si.zoom.us/j/97720229418
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12:00 – 13:15 
 OKROGLA MIZA: ERIC OLIN WRIGHT: DRUGAČEN SVET JE MOGOČ 
 Sodelujejo: Klemen Ploštajner, Tanja Rener, Darij Zadnikar 
              Moderira: Otto Gerdina 

Zoom: https://uni-lj-si.zoom.us/j/93457355853   Meeting ID: 934 5735 5853 
 
 

Opis: Globalna pandemija je razkrila pomanjkljivosti neoliberalizma kot specifične oblike 

kapitalizma. Mnoge vlade so bile prisiljene v opuščanje neoliberalnih načel in uvajanje državno 

zagotovljenih javnih dobrin in storitev. Kar je mnogim vlilo upanje, da je drugačen svet mogoč in s 

pravo strategijo tudi dosegljiv. Vprašanje strategije spodkopavanja kapitalizma in njegovega 

preoblikovanja v demokratični socializem je glavna tema zadnje knjige Erika Olina Wrighta Kako biti 

antikapitalist v 21. stoletju, ki smo jo letos dobili v slovenskem prevodu. Na okrogli bomo podrobneje 

predstavili zadnje Wrightovo delo in razmislili kako oblikovati strategije za zagotavljanje bolj 

demokratičnega in egalitarnega sveta po končani krizi.  

 
PEDAGOŠKA SEKCIJA 
Sodelujejo: Metka Mencin Čeplak in Nina Perger in Veronika Tašner, Martina Klemenc, 
Nataša Lampret, Tanja Popit, Klavdija Šipuš 
Moderira: Živa Kos 
Zoom: https://uni-lj-si.zoom.us/j/91213510301  Meeting ID: 912 1351 0301 
 
ŠTUDENTSKA SEKCIJA 
Sodelujejo: Nana Čemaš, Jan Sabadžija in Hana Barši Palmić, Nastja Rožej 
Moderira: Domen Žalac in Žiga Žunec 
Zoom: https://uni-lj-si.zoom.us/j/98876679872 Meeting ID: 988 7667 9872 
 

Opis: Študentska sekcija letos obravnava perečo temo covid-19 in njegovih posledic na družbo. Virus 

Covid-19 je bistveno zaznamoval leto 2020, ko smo še ne prepričani v njegove posledice opazovali že 

proglašeno epidemijo, obenem zelo blizu preko zaslona a hkrati v zelo, glede na Slovenijo, 

oddaljenem predelu sveta. Kaj kmalu je bilo jasno, da virus v današnji globalni družbi ne potrebuje 

potnega lista in je tako rekoč postal kozmopolit, pri tem pa je le še peščica držav ostala 

“nedotaknjenih”. S študentsko sekcijo bomo poskušali zajeti majhen del vseh problematik, ki se 

pojavljajo na zasebni, javni, lokalni, nacionalni in globalni ravni družbe. Nastja Rožej in Nana Čemas 

bosta predstavili svoj prispevek “Korona šok ali le pravi obraz politične narave”. Jan Sabadžija in 

Hana Barši Palmić bosta predstavila prispevek “Problematika študentskega dela v Sloveniji.” 

 
 
13:15 – 14:30 Odmor za kosilo 
 
14:30 – 16:00  

DOBRODOŠLICA 
Pozdravni nagovor predsednice SSD Hajdeje Iglič 
Zoom: https://uni-lj-si.zoom.us/j/91523704202  Meeting ID: 915 2370 4202 

  PLENARNO PREDAVANJE: MIKE SAVAGE – THE GEOPOLITICS OF GLOBAL INEQUALITY 
 

 

https://uni-lj-si.zoom.us/j/93457355853
https://uni-lj-si.zoom.us/j/91213510301
https://uni-lj-si.zoom.us/j/98876679872?fbclid=IwAR34D1D6KfOkzxLzGkbIqIN_dx4Bo2bSJeM9vp6v063Tp7Yeg3p8Q_U-9mY
https://uni-lj-si.zoom.us/j/91523704202
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Opis: This lecture will reflect on how global inequality trends are involved in the remaking 

of broader social inequalities associated with class, gender and race. I will explore on how 

increasing economic inequalities are associated with the formation of powerful elites across 

many parts of the globe. I consider how these elites are driving neo-imperial projects which 

are implicitly and explicitly challenging national autonomy. My lecture will thereby seek to 

reflect on my own research on reviving racism in the UK and synthesise these with broader 

arguments in economics and sociology. 

Predlagana branja: 

Flemmen, M. and Savage, M., 2017. The politics of nationalism and white racism in the UK. The 

British journal of sociology, 68, pp. S233-S264. 

Simson, R. and Savage, M., 2020. The global significance of national inequality decline. Third World 

Quarterly, 41(1), pp.20-41. 

 
 
16:00 – 16:15 Odmor 
 
 
16:15 – 18:00   

PLENARNA OKROGLA MIZA: EKONOMSKE NEENAKOSTI IN POLITIKA 
Sodelujejo: Bojan Bugarič, Srečo Dragoš, Anja Kopač, Srna Mandič, Aleksandra Kanjuo 
Mrčela, Tine Stanovnik 
Moderira: Rudi Klanjšek 
Zoom: https://uni-lj-si.zoom.us/j/94162136818  Meeting ID: 941 6213 6818 

 
 

Opis: Tema neenakosti, ki vključuje vse od razlik med spoli do razlik v premoženju, je gotovo ena 

izmed osrednjih tem sociologije. V zadnjem času, tj. v času zadnje faze globalizacije, se še posebej 

izpostavlja vprašanje relacij med neoliberalnim obratom – ta v smislu deregulacije, tj. odprave 

omejitev leži v samem jedru procesa globalizacije – in trendi na področju dohodkovne neenakosti. Ti 

kažejo, da se je dohodkovna neenakost znotraj držav praktično povsod povečala, med državami pa 

zmanjšala. Implikacije teh trendov so večplastne, odpirajo pa kompleksne razprave o odnosu med 

dohodkovno neenakostjo in pravičnostjo, o tem, ali in kako je z omenjenimi trendi povezana 

globalizacija, kakšne so relacije med neenakostjo in spremembami na trgu dela, kakšne so posledice 

omenjenih trendov na psihofizično zdravje ljudi, kako ti trendi vplivajo na zdravje in delovanje 

demokracije, kakšna je v tem sploh še lahko »obubožana« in ideološko vse bolj demonizirana 

(nacionalna) država blaginje, kakšen je odnos med »zahodom« in »vzhodom«. V tem oziru ne 

preseneča, da je tema neenakosti ena izmed ključnih tem Svetovnega ekonomskega foruma, mnogi 

raziskovalci pa celo menijo, da gre za ključni izziv prihodnosti, ki poleg okoljskega opustošenja in 

težav vezanih na duševno (ne)zdravje, od družb vse bolj terja tisto, kar je pred leti izpostavil E. Fromm 

– da ni problem v tem, da ni alternativ, ampak v tem, da se o njih ne govori dovolj. Namen pričujoče 

okrogle mize zato je, da preko interdisciplinarnega pristopa spregovori ne le o stanju, temveč tudi o 

tem, kje iskati rešitve za nastale izzive in seveda o tem, kako lahko k slednjim prispeva družboslovna 

misel. 

 
 
18:00 – 18.15 Odmor 
 
18:15 – 18:45 OBČNI ZBOR ČLANOV IN ČLANIC 
  In Memoriam: Neda Pagon 

https://uni-lj-si.zoom.us/j/94162136818
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               Poročilo o delu 
               Spremembe Statuta 
               Izbor častnega_e člana_ice 
 Zoom: https://uni-lj-si.zoom.us/j/91540290886  Meeting ID: 915 4029 0886 

 
18:45 – 19:00 Odmor  
 
19:00 – 20:00 
               RAZGLASITEV PREJEMNIKOV_IC NAGRAD IN PRIZNANJA SSD  

 Zoom: https://uni-lj-si.zoom.us/j/97391096774  Meeting ID: 973 9109 6774 

 

 
SOBOTA, 7. 11. 2020 
 
9:00 – 12:45 Tehnična pomoč 
 Tajništvo SSD: tajnistvo@sociolosko-drustvo.si 
 
 
9:30 – 11:15  
             PLENARNA OKROGLA MIZA: UNIVERZALNI TEMELJNI DOHODEK 

Sodelujejo: Alenka Bratušek, Srečo Dragoš, Jože P. Damijan, Tanja Fajon, Brane Golubović, 
Luka Mesec, Tanja Rener 

             Moderira: Gorazd Kovačič 
             Zoom: https://uni-lj-si.zoom.us/j/97850960925  Meeting ID: 978 5096 0925 
 

Opis: Univerzalni temeljni dohodek (UTD) nezadržno pridobiva politično težo. Ima naklonjenost 

vodilnih v svetu IT, zanj se zavzemajo pomembni politični akterji v najbolj razvitih deželah in tudi 

papež Frančišek. Po zdaj že kar dolgi vrsti pilotnih in raziskovalnih projektov njegove implementacije 

je izbruh pandemije UTD-ju dal le še dodaten zagon. Vlade so kot premostitveni ukrep v nasprotju z 

zategovanjem pasu v krizi pred 12 leti ob družbeni zapori široko trosile helikopterski denar. Na Covid-

19 so se – tudi v imenu konkurenčnosti – odzvale s povišanimi stopnjami družbene solidarnosti, ki so 

bile pred krizo politično povsem nesprejemljive. Ti ukrepi so obudili idejo o UTD-ju. Tudi v Sloveniji. 

Spoznanje, da je pandemija trajno in ne le začasno okrepila trende prekarizacije in fleksibilizacije trga 

dela, ki se je dodatno ukoreninilo v kiberprostoru, kliče po reformah javnih politik na področju trga 

dela in socialnega varstva. Imamo kot družba na voljo boljše alternative, kot je uvedba ene od oblik 

UTD-ja?  

   
11:15 -11:30 Odmor 
 
11:30 – 12:45 

SEKCIJA ZA EKONOMIJO IN DRUŽBO II. 
Sodelujejo: Tej Gonza, Marike Grubar, Marko Hočevar, Tibor Rutar 
Moderira: Aleksandra Kanjuo Mrčela 
Zoom: https://uni-lj-si.zoom.us/j/99686503676 Meeting ID: 996 8650 3676 
 

Marike Grubar: Avtoritarni režimi v digitalni dobi 

Povzetek: V prispevku naslavljam dejstvo, da digitalni svet ni zgolj orodje v rokah borcev za 

demokracijo, temveč ga moderni avtokrati uspešno izrabljajo tudi za uveljavljanje svojih interesov. 

Natančneje, predstavim odnos modernih avtoritarcev do novih tehnologij, kot sta denimo umetna 

https://uni-lj-si.zoom.us/j/91540290886
https://uni-lj-si.zoom.us/j/97391096774
https://uni-lj-si.zoom.us/j/97850960925
https://uni-lj-si.zoom.us/j/99686503676
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inteligenca in napredna biometrika. Osredotočam se na to, kaj digitalni avtoritarci počnejo, da se 

ohranijo na oblasti, in kako se razlikujejo od svojih predhodnikov, ki so vladali brez uporabe digitalnih 

tehnologij. V nadaljevanju predstavim dva obstoječa modela digitalnega avtoritarizma, kitajskega in 

ruskega, ter nakažem, kakšne so njune podobnosti in razlike. 

 

Ključne besede: avtoritarnost, neliberalnost, digitalni avtoritarizem, Kitajska, Rusija 

 
 

Marko Hočevar: Kapitalizem, liberalna demokracija in politične alternative 

 

Povzetek Izhajajoč iz marksistične politične teorije prispevek razloži specifičen odnos med 

kapitalizmom, liberalno demokracijo in razredno neenakostjo ter nemožnost preseganja razredne 

neenakosti v okvirih liberalne demokracije, saj ima liberalna demokracija vgrajeno varovalo zaščite 

zasebne lastnine in temelji na izločitvi področja ekonomije in lastninskih odnosov iz političnih 

procesov. To ima hkrati pozitivne (univerzalizacija državljanstva) in tudi negativne učinke (ohranjanje 

razrednega izkoriščanja). Prispevek v tem kontekstu predstavi omejitve liberalne demokracije, ki 

izhajajo iz zaščite kapitalistične zasebne lastnine, ter naslovi potrebo po drugačni demokraciji onkraj 

formalnih omejitev liberalne demokracije v smeri politizacije razrednih in lastninskih odnosov.  

Ključne besede: kapitalizem, država, liberalna demokracija, razred, alternative.  

 

 

Tibor Rutar: Demokratična recesija, ekonomski pogoji svobode in konec zgodovine 

 

Povzetek: Po eksplozivni rasti demokratičnih režimov v zadnjih desetletjih 20. stoletja, ko se je njihov 

delež v svetu povzpel z manj kot tretjine na skoraj polovico, je bil demokratični vrh dosežen okoli leta 

2006 in 2007, tik pred zlomom svetovnega gospodarstva. Od takrat naprej smo priča pojavu, ki ga je 

Larry Diamond imenoval »demokratična recesija« in zaradi katerega se zdi, da so teze o 

fukuyamovskem koncu zgodovine dokončno poražene. Demokracije so krhkejše, kot smo mislili, 

avtoritarizmi pa močnejši, kot se je zdelo. Namen mojega prispevka je trojen. Prvič, s podatkovno 

bazo Freedom House bom jedrnato opisal trenutno stanje demokracije v svetu in nekaterih 

posameznih državah. Videli bomo, da je demokratična recesija resnična, a da je bila do leta 2018 

pravzaprav izrazito skromna. Drugič, s teorijo modernizacije in javne izbire bom predstavil strukturne 

ekonomske razloge, zaradi katerih nas (celo stopnjujoča) recesija ne bi smela presenečati. Tretjič, 

podal bom nekaj empirično utemeljenih teoretskih razmislekov, zaradi katerih se zdi, da prihodnost 

navkljub demokratični recesiji vendarle utegne imeti fukuyamovski naklon – vsaj na daljši rok. 

 

Ključne besede: demokratična recesija, avtoritarizem, modernizacija, konec zgodovine, Fukuyama 

 

 

 

SEKCIJA ZA VPRAŠANJA DRUŽBENE BLAGINJE II. 

Sodelujejo: Srna Mandič in Valentina Hlebec, Tatjana Rakar in Valentina Hlebec, Maša Krajnc 
Moderira: Maša Filipovič Hrast 
Zoom: https://uni-lj-si.zoom.us/j/97720229418 Meeting ID: 977 2022 9418 

 
 
 

https://uni-lj-si.zoom.us/j/97720229418
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Srna Madnič in Valentina Hlebec: Družabne inovacije v času družabne razdalje 

 

Povzetek: Vpliv epidemije covida na družabno življenje analiziramo s študijo primera, ki je maja 

2020 z anketo zajela  310  stanovalcev večstanovanjskih stavb v Ljubljani. Cilj študije je ugotoviti, 

kako so se na nova tveganja in omejitve odzvali stanovalci  s subjektivnim  izkušanjem različnih  oblik 

ogroženosti, z medsosedskimi interakcijami v stavbi in kako je pod pritiski epidemije deloval okvir 

sosedske skupnosti.  S študijo zajeta populacija, ki  predstavlja  nadpovprečno dobro stoječi del 

prebivalstva, izkazuje,  da  je ob močno prisotnem občutku ogroženosti in velikem upadu ontološke 

varnosti,  okvir sosedske skupnosti ostal prisoten  v življenju ljudi  ter prispeval k reproduciranju neke 

vrste lokalnega reda in  predvidljivosti v stavbi. Ta stabilizacijska vloga sosedskih skupnosti in njihov  

prispevek je v javnih razpravah o zaslugah za omejevanje učinkov epidemije ostala  v veliki meri 

spregledana.  

Ključne beside:  epidemija, medsosedski odnosi, strukturacijska teorija, sosedska skupnost,  študija 

primera    

 

 

Tatjana Rakar in Valentina Hlebec: Premiki v skrbstvenem režimu v Sloveniji v času pandemije 

COVID-19 

 

Povzetek V prispevku avtorici analizirata spremembe v skrbstvenem režimu v Sloveniji v času 

pandemije COVID-19. Osredotočita se na premike v vlogi različnih akterjev (države, trga in družine) 

na področju skrbi za otroke in skrbi za stare. Sprejeti ukrepi, kot so zaprtje vrtcev in šol, omejena 

socialna oskrba starih na domu, pozivi za začasno vračanje oskrbovancev domov za stare v domačo 

oskrbo, pomenijo velik prenos bremena in skrbstvene vloge na posameznika in na družino. To ima 

pomembne implikacije za usklajevanje delovnega in družinskega življenja in širše politike enakosti 

spolov. V prispevku so na deskriptivni ravni in v primerjalni perspektivi z drugimi evropskimi 

državami predstavljeni podatki mednarodne raziskave Eurofounda o učinkih sprejetih ukrepov na 

usklajevanje delovnega in družinskega življenja v času pandemije v Sloveniji. 

Ključne besede: skrbstveni režim, usklajevanje dela in družine, COVID-19, Slovenija 

 

 

Maša Krajnc: Problematizacija vladne obravnave študentov v času epidemije  

 
Povzetek: V prispevku je problematiziran vladni ukrep ob epidemiji, ki je vsem rednim študentom s 

slovenskim državljanstvom namenil enkratni solidarnostni dodatek 150 evrov. Finančna pomoč je 

analizirana z vidika reproduciranja konstrukta študentov kot članov socialnega otroštva – v prispevku 

prikazanega tudi v drugih institucionaliziranih oblikah. Neustreznost in neučinkovitost vladnega 

ukrepa je dokazana z rezultati 15 intervjujev s študenti in podprta s številsko bolj reprezentativnimi 

statističnimi podatki. Zgodbe intervjuvanih zavračajo njim pripisano finančno enovitost, saj odražajo 

neenake stopnje lastne ekonomske neodvisnosti in s tem povezane neenake stopnje kritičnosti njihovih 

bivanjskih situacij med epidemijo. Ob tovrstni neenakosti jih nasprotno najbolj enači pasivnost na 

področju politične angažiranosti, s katero konstrukt študentov kot pripadnikov socialnega otroštva le 

nadaljnjo spodbujajo, in s tem kot v začaranem krogu dopuščajo obstoječ odnos vlade do njih. 

 

Ključne besede: mladina, študenti, koronakriza, solidarnostni dodatek, neenakost 
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SEKCIJA ZA ŠTUDIJE VSAKDANJEGA ŽIVLJENJA II. 
Sodelujejo: Lucija Dežan, Roman Kuhar, Vesna Zupančič 
Moderira: Alenka Švab 
Zoom: https://uni-lj-si.zoom.us/j/93551921524 Meeting ID: 935 5192 1524 
 
 

Lucija Dežan: Neformalne prakse zaposlovanja mladih: izkušnje mladih v Sloveniji 

 

Povzetek: Načini, kako se mladi lotevajo iskanja zaposlitve so različni; praviloma ločimo formalne in 

neformalne metode iskanja. V prispevku se osredotočamo na izkušnje mladih v Sloveniji glede 

uporabe neformalnih praks na področju zaposlovanja. Predstavljene analize se nanašajo na podatke 
zbrane v lastni anketni raziskavi ter delno strukturiranih intervjujih. Analiza rezultatov je pokazala, da 

mladi v Sloveniji še vedno pogosteje uporabljajo formalne metode iskanja zaposlitve kakor 

neformalne. Najpogosteje informacije o zaposlitvi sicer iščejo s pomočjo svojih socialnih mrež, takoj 
nato pa sledi iskanje zaposlitve preko interneta in časopisnih oglasov. Rezultati kažejo, da je znotraj 

našega vzorca v več kot 70 % primerov pomoč pri pridobivanju zaposlitve prišla s strani prijateljev in 

sorodnikov 

 

Ključne besede: zaposlovanje, slovenska mladina, neformalne prakse, zveze in poznanstva, socialne 

mreže 

 

 

Roman Kuhar: Značilnosti prvega spolnega odnosa pri srednješolcih in srednješolkah v 

Sloveniji 

 

Povzetek: Članek predstavi značilnosti prvega spolnega odnosa mladih v Sloveniji in temelji na 

podatkih iz raziskave o spolnosti srednješolcev, v kateri smo raziskovali tako vedenje in stališča kot 

tudi javnozdravstvene vidike mladostniške spolnosti. Podatki so bili zbrani s spletno anketo na 

reprezentativnem vzorcu večinoma tretjih letnikov splošnih in poklicnih srednjih šol v letu 2016. 

Podatki so pokazali, da je bil prvi spolni odnos pri večini anketirancev načrtovan in se je zgodil v 

okviru partnerske zveze. Večina je dogodek opisala kot pozitivno izkušnjo in le manjši delež 

vprašanih je navajal, da je bil njihov prvi spolni odnos pospremljen tudi z uporabo alkohola in drog. 

Delež uporabe kontracepcije, predvsem kondoma, pri prvem spolnem odnosu je visok, kot razlog za 

uporabo kontracepcije pa so vprašani navajali predvsem zaščito pred nezaželeno nosečnostjo in tudi 

zaščito pred spolno prenosljivimi okužbami. Podatki so tako v tem kontekstu pokazali na precej 

odgovorno vedenje srednješolcev.  

 

Ključne besede: spolnost srednješolcev, prvi heteroseksualni spolni odnos, uporaba kontracepcije, 

preobrazba intimnosti 

 

Vesna Zupančič: Kultura varnosti pacientov v kontekstu eufemizmmov, družbene (ne)enakosti 

in zdravstvene politike 

Povzetek: Osrednji namen prispevka je osvetliti sedanje stanje na področju skrbi za varnost pacientov 

in kulturo varnosti v zdravstvu ter razpravljati o želenih izidih prizadevanj za izboljšanje varnosti, 

kulture varnosti in uporabi eufemizmov, tudi v kontekstu družbene (ne)enakosti in pandemije COVID-

19. Osrednje vprašanje je bilo, kako razdeliti odgovornost med organizacijskimi sistemi in 

posameznimi strokovnjaki ob pojavu varnostnega odklona pri pacientu v času zdravstvene obravnave. 

https://uni-lj-si.zoom.us/j/93551921524
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Pojem varnostni odklon ne predstavlja zgolj eufemizem in ne gre torej zgolj za napako, ki jo je naredil 

posameznik, temveč predstavlja vrsto disfunkcij znotraj zapletenega sistema zdravstvenega varstva. 

Sociološka perspektiva razkriva tudi pomen sistemske teorije in skriti vpliv neenakosti moči (med 

poklici, znotraj poklicev in med pacienti in strokovnjaki) na kakovost in varnost v zdravstvu. Znanja s 

področja sociologije kakovosti in varnosti so za razvoj kulture varnosti zagotovo v pomoč. 

  

Ključne besede: zdravstveno varstvo, kakovost, varnost pacientov, zdravstveni delavci in sodelavci, 

odzivnost sistema 

 

 

12:45 – 14:30 Odmor za kosilo 
 
14:30 – 15:45   

SEKCIJA ZA MEDKULTURNE ŠTUDIJE II. 
Sodelujejo: Barbara Gornik, Mira Liepold, Paula Lozano-Mulet in Marina Riera-Retamero, 
Simona Zavratnik 
Moderira: Mateja Sedmak 
Zoom: 
https://us02web.zoom.us/j/87363241905?pwd=dE9vUGxQeHo3WTdYKzI1YXNGaUc0QT09 
Meeting ID: 873 6324 1905     Passcode: 463253 

 

Barbara Gornik: Integracija priseljenih otrok v slovenski izobraževalni sistem: odsotnost 

celovitega sistemskega in otrokosrediščnega pristopa 

 

Povzetek: Prispevek obravnava vključevanje priseljenih otrok v slovenske šole. Pri tem izhajamo iz 

preliminarnih rezultatov mednarodnega projekta Micreate: Migrant Children and Communities in a 

Transforming Europe / Otroci priseljenci in priseljenske skupnosti v spreminjajoči se Evropi (EC-

Horizont, 2019-2021). Rezultati kažejo na potrebo po razvoju celovitega sistemskega pristopa k 

integraciji. Obstoječi pristop temelji predvsem na učenju slovenščine kot ključnega elementa 

integracije in na integraciji kot enosmernem procesu, v katerem je izključno otrok tisti, ki se mora 

prilagoditi. Med šolami obstajajo pomembne razlike v obravnavi otrok migrantov, integracija sloni 

pretežno na posameznikih (njihovemu znanju, motivaciji), posamičnih dobrih praksah ter začasnih 

(projektnih) rešitvah. Opazna je odsotnost razumevanja, da je za učinkovito integracijo potrebno 

upoštevati tudi glasove otrok.  

 

Ključne besede: priseljeni otroci, integracija, izobraževalna skupnost, blagostanje otrok 

 
 

Mira Liepold: Intersectional Contestations: The meanings of integration of migrant pupils in 

Austrian schools 

 
Abstract: This article examines how school staff in Austria negotiates the positionings of ‘migrant’ 

pupils at the intersection of a variety of structures of domination and inequalities such as nationality, 

ethnicity, religion, gender, socio-economic backgrounds of parents and location of schools. Our aim is 

to analyze how the school staff perceives the diversity of their pupils in the context of Austrian 

education and integration policies in order to illustrate the complexity of education and integration of 

‘migrant’ pupils. For our analysis, we choose an intersectional approach and conducted in-depth 

interviews and one focus group with school staff. Our results indicate a connection between inclusive 

forms of intersectionality and a holistic integration approach on the one hand, and a connection 

https://us02web.zoom.us/j/87363241905?pwd=dE9vUGxQeHo3WTdYKzI1YXNGaUc0QT09
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between exclusionary intersectionality and assimilatory integration approaches on the other. Overall, 

our results show ambivalences in the framing of intersectionality and integration which indicate an 

open-ended characteristic of the negotiation of integration in Austria. This article suggests that an 

inclusive intersectional approach is necessary in order to understand the complexity of the integration 

process of ‘migrant’ children as well as to promote a holistic perspective to their integration.  

Keywords: integration, migrant pupils, teachers, Austria, intersectionality 

 

Marina Riera-Retamero in Paula Lozano-Mulet: Serious games about migration phenomena in 

digital capitalism: solutiosn or intracacies? 

 

Abstract: This article is part of the European research project Micreate (Migrant Children and 

Communities in a Transforming Europe-H2020-SC6-MIGRATION-2018-2019- 2020). Its main 

objective is to review and analyse existing digital applications that address migration phenomena to 

report on how they build discourses, views, and attitudes around migration. Specifically, this 

contribution addresses the following questions: What are the narrative strategies used by serious 

games to approach the migration phenomenon? From what perspectives do they consider them? What 

kind of discourses around migration do they reproduce or construct? To explore these issues, we have 

made a careful selection of five Serious Games and Apps to provide a more in-depth analysis. 

 

Keywords: Serious Games; Migration; Refugees; ICT tools; digital technologies. 

 
 

Simona Zavratnik: Družbene neenakosti v pandemiji: kje #ostanidoma, če si begunec? 

 
Povzetek: V prispevku izhajam iz rezultatov, zbranih v okviru bloga: #Ostani doma: migracije, 

begunci in COVID-19 (https://virusnimameja.com), ki je bil vzpostavljen kot platforma kritičnega 

pogleda na pandemijo covid-19 iz perspektive družbenega obrobja. Avtorice bloga smo si zastavile 

dve ključni vprašanji: kaj se zgodi posameznikom in družbenim skupinam, ki v času pandemije nimajo 

varnega doma oziroma zatočišča? In kakšna je realnost družbenih neenakosti, ko načelo #ostani doma 

postavimo zunaj prevladujočega družbenega jedra, na družbeno obrobje? Metodološko smo podatke 

zbirale z on-line intervjuji, fokusirale smo se na položaj beguncev. Rezultati kažejo  – in niso povedni 

le za migrante in begunce – da je korona kriza močno izostrila razredne delitve. Teza, da je  princip 

#ostani doma predvsem »privilegij« srednjega razreda, se izrisuje skozi analizo neenakosti pri 

skupinah in posameznikih na družbenem obrobju in nas napotuje k poglobljenemu raziskovanju te 

perspektive.   

Ključne besede: begunci, migracije, dom, pandemija COVID-19, družbene neenakosti  

 
SEKCIJA ZA SOCIOLOGIJO ČASA  
Sodelujejo: Otto Gerdina, Matic Kavčič in Majda Pahor, Valerija Korošec, Zdravko Mlinar, 
Darka Podmenik in Maruša Gorišek 
Moderira: Mirjana Ule 
Zoom: https://uni-lj-si.zoom.us/j/96880805468 Meeting ID: 968 8080 5468 

 

Otto Gerdina: O vlogi dolgčasa v starosti 

 

Povzetek: V socialni gerontologiji pojem dolgčasa dolgo ni bil deležen večjega akademskega 

zanimanja. Prevladujoča paradigma aktivnega staranja dolgčas implicitno obravnava kot nekaj 

https://virusnimameja.com/
https://uni-lj-si.zoom.us/j/96880805468
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negativnega in ga rešuje z vključevanjem starih ljudi v vedno nove dejavnosti. Avtor v prispevku 

zagovarja stališče, da ima lahko preganjanje dolgčasa z dejavnostmi v starosti negativen učinek na 

motivacijo pri osmišljanju zadnjega življenjskega obdobja, saj zmanjša potrebo po iskanju 

eksistencialnega smisla in pomena. Pri tem se sklicuje na Heideggerjev koncept fundamentalnega 

dolgčasa, ki ni le občutje, temveč eksistencialna orientacija, ki vključuje posameznikovo situiranost v 

svetu in zahteva prevzem stališča do samega sebe. 

Ključne besede: dolgčas, starost, Heidegger, aktivno staranje, eksistencialna filozofija 

 

Valerija Korošec: Neenakost spolov v Sloveniji – sistemski seksizem 

 

Povzetek: V prispevku skušam pokazati, da je v Sloveniji mogoče govoriti o sistemskem seksizmu na 

način, kot se govori o sistemskemu rasizmu v ZDA. Podatki in kazalniki to potrjujejo. Podobno kot 

velja v ZDA za temnopolte v primerjavi z belopoltimi, velja v Sloveniji za ženske v primerjavi z 

moškimi, tj. neenakost v: 1) dohodkih, 2) nasilju in 3) odločanju. Strokovna javnost ocenjuje, da se bo 

zaradi covid-19 položaj žensk še dodatno poslabšal. Razlog za dohodkovno neenakost žensk je namreč 

predvsem njihovo neplačano delo, katerega količina se je v 'času covid-19' še povečala. Razlog, da je 

delo žensk na več načinov razvrednoteno, je v podzastopanosti žensk na položajih odločanja. Tam se 

odloča o vrednotenju dela, pa tudi o upravljanju nasilja nad ženskami, zato so položaji odločanja 

ključni za ohranjanje oz. odpravo sistemskega seksizma v Sloveniji. 

 

Ključne besede: sistemski rasizem, sistemski seksizem, podatki za Slovenijo 

 
 

Zdravko Mlinar: Kako presegati paradoks nemočnih? 

Povzetek: Razumevanje družbene neenakosti lahko aktualiziramo in obogatimo z izkušnjami 

koronakrize, ki razkriva temeljna vprašanja o vključevanju in izključenosti, še posebej glede starejših 

prebivalcev in na področju zdravstva. Pri tem se ne zaustavljamo na ravni neenakosti med 

kategorijami prebivalstva, ampak v ospredje postavljamo proces diverzifikacije, ki vodi do 

prepoznavanja in priznavanja edinstvenega. Razkrivam, kaj omejuje (upočasnjuje) njegovo 

vključevanje na sistemski ravni (socialne in znanstvene) politike ob upoštevanju objektivnih in 

subjektivnih razsežnosti človeka v njegovem okolju. Kljub zamejitvam, ki jih predstavlja  varovanje 

zasebnosti in osebnih podatkov, je ravno raziskovanje, ki presega zamejenost akademske sfere in ga 

uveljavljamo s konceptom 'skupnostna znanost' (citizen science), tisto, ki lahko veliko prispeva k 

preseganju paradoksa nemočnih in njihovemu vključevanju v širšo družbo. 

Ključne besede: paradoks nemočnih, raznovrstnost, (ne)samostojnost, starejši, zdravstvo, skupnostna 

znanost 

 

Darka Podmenik in Maruša Gorišek: Strukturna mladinska brezposelnost v (pandemijski) 

družbeni krizi 

 

Povzetek: Glavni namen prispevka je seznaniti strokovno in širšo javnost s problemom strukturne 

mladinske brezposelnosti, ki je za nekatere države EU, vključno s Slovenijo, dokazljiva še iz časov po 

naftni krizi v 90. letih prejšnjega stoletja. Zato je govor o strukturalni mladinski brezposelnosti, tako z 

vidika prevladujočega ekonomističnega kot (umanjkanega) sociološkega pristopa. Že dve desetletji je 

namreč mogoče spremljati neodzivnost sociologije na družbene krize, ki se obravnavajo pretežno v 

ekonomističnih raziskovalno-teoretičnih okvirih.  
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V drugem delu prispevka so predstavljene in komentirane empirične ugotovitve o strukturni mladinski 

brezposelnosti kot enem od kazalcev družbene pa tudi ekonomske krize, ki se v času pandemije covid-

19 stopnjujeta in bosta imeli za družbe z najvišjimi stopnjami mladinske brezposelnosti ter prekarnosti 

pomembno slabši iztek.  

 

Ključne besede: Strukturna mladinska brezposelnost, prekarnost, ekonomska kriza, družbena kriza, 

zdravstvena kriza, mnenja mladih. 

 
SEKCIJA ZA SOCIALNO DELO 
Sodelujejo: Srečo Dragoš, Anže Jurček in Mojca Urek, Petra Videmšek, Jelka Zorn 
Moderira: Ana M. Sobočan 
Zoom: https://uni-lj-si.zoom.us/j/92760076720  Meeting ID: 927 6007 6720 

 

Srečo Dragoš: Slovenski nacionalni značaj in univerzalni temeljni dohodek 

 

Povzetek: Ob skorajšnji 80-letnici nastanka Osvobodilne fronte (OF) je njena četrta točka edina od 

sedmih, ki je še aktualna in neuresničena - gre za zahtevo po preoblikovanju slovenskega narodnega 

značaja. Evropska primerjava pokaže, da je slovenski narodni značaj zelo problematičen v ključnih 

sestavinah, zlasti v sklopu vrednot glede odnosa do sebe in odnosa do oblasti. Ko ta lastnost (kulture) 

sovpade z nestrpnostjo do drugih, z avtoritarno vlado, s prevladujočimi radikalnimi stališči do 

spreminjanja družbe in z negativnimi trendi na socialnem področju, dobimo eksplozivno mešanico. 

Vse to je posledica neoliberalne paradigme, ki je v ekonomski in politični sferi prisotna že vse od 

osamosvojitve. Najbolj učinkovita, najlažja in najhitrejša rešitev teh problemov je uvedba 

univerzalnega temeljnega dohodka. 

Ključne besede: univerzalni temeljni dohodek, socialna politika, nacionalni značaj, vrednote, 

avtoritarni sindrom 

 

Anže Jurček in Mojca Urek: Raziskovanje nasilja nad LGBTI+ otroki in mladimi: izsledki 

prvega dela evropske raziskave v Sloveniji 

 
Povzetek: V prispevku so predstavljeni prvi izsledki evropske raziskave Diversity and Childhood: 

Changing social attitudes towards gender diversity in children across Europe (DG JUST, REC 2014-

2020), katere namen je vplivati na prepričanja strokovnjakov s petih področij (izobraževanja, 

zdravstva, javnega prostora, medijev in dela z družinami) o potrebah, diskriminaciji in nasilju do 

LGBTI+ otrok in mladih. Projekt se je pričel 2019 in bo trajal do 2021. V prvi fazi smo zbirali 

empirične podatke s spletnim vprašalnikom in intervjuji s sogovorniki s petih področij, z raziskovalno 

delavnico z mladimi in z dokumentiranjem primerov dobrih praks. Izsledki kažejo na izjemne dosežke 

zlasti nevladnih organizacij in posamičnih šol, in na problematična prepričanja in pomanjkanje znanja 

na širšem področju vzgoje in izobraževanja, zdravstva, socialnega varstva, dela z družinami in v 

medijih.  

 

Ključne besede: LGBTI+ otroci in mladi, nasilje na podlagi spolne usmerjenosti, spolne identitete in 

spolnega izraza, ocena potreb, dobre prakse 

 
 
 

https://uni-lj-si.zoom.us/j/92760076720
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Petra Videmšek in Ana M. Sobočan: Univerza kot možni model enakosti? Izkušnje univerz v 

času covid-19 in izhodišča projekta EUTOPIA 

 

Povzetek: V prispevku so predstavljeni rezultati kratke raziskave o tem, kako je pandemija Covid-19 

vplivala na študijske procese na šestih evropskih univerzah, ki trenutno sodelujejo v projektu 

EUTOPIA in jih zaznamujejo specifični regionalni, institucionalni, politični, ekonomski in družbeni 

konteksti, še posebej skozi vidik doživljanja 'vključenosti' v visokošolskem prostoru. Z vidika 

pedagoških procesov je čas pandemije gotovo najbolj zaznamovala digitalizacija učnih procesov in 

tudi preizkusov znanja. Čeprav poučevanje na daljavo ni novost na univerzah, se do sedaj nikoli ni 

zgodilo v takšnem obsegu in kot obvezna izbira. Članice raziskovalne skupine iz šestih fakultet so 

poročale tako o negativnih kot pozitivnih učinkih migracije na splet, gotovo pa je, da je obdobje 

pandemije še bolj jasno razkrilo neenakosti in ranljivosti in raznolikost potreb in ovir, s katerimi se v 

visokošolskem prostoru srečujemo različni deležniki.  

 

Ključne besede: vključenost, visokošolsko izobraževanje, digitalizacija študija, Covid-19, EUTOPIA 

 
 

Jelka Zorn: Družbene neenakosti in rasizem: analiza kriminalizacije solidarnosti 

 
Povzetek: Nadzor mobilnosti ljudi iz globalnega juga poteka s pomočjo strukturnega in neposrednega 

nasilja (policijskega potiskanja, eksternalizacije evropske meje, ustvarjanja sovražnih okolij, 

ilegalizacije bivanja in zaposlovanja migrantk_ov, krčenja pravice do mednarodne zaščite in krepitve 

meja javnih storitev zdravstva, socialnega varstva itd.). Obenem pa na mejah in v notranjosti držav 

potekajo boji za avtonomijo, enake pravice in enako dostojanstvo, ki jih prakticirajo migrantke_i in 

begunke_ci, njim pa se pridružujejo solidarnostne skupine. V zadnjih letih je del rasističnega sistema 

postala tudi kriminalizacija solidarnosti, ki preprečuje graditev transverzalnih zavezništev (zavezništva 

med migrantkami_i in domačinkami_i). Klasičnim raziskavam solidarnosti na področju zgodovine 

delavskega gibanja ter protirasističnih in protikolonialnih gibanj se pridružujejo raziskave 

kriminalizacije solidarnosti pro-begunskih iniciativ.   

 

Ključne besede: migracije, meje, policija, nasilje, varnostnizacija 

 
 
 
15:45 – 16:00 Odmor 
 
 
16:00 – 17:15 
 OKROGLA MIZA: SEKCIJA ZA PROSTOR IN OKOLJE 

Sodelujejo: Tilen Jernej Blatnik, Primož Medved, Zdravko Mlinar, Samo Pavlin, Matjaž Uršič 
Moderira: Marjan Hočevar 
Zoom: https://uni-lj-si.zoom.us/meeting/register/tJ0rceyvqTojG9PQSUExYiACqzpzrQc-g_Dn 
Meeting ID: 996 6577 1917 Passcode: 269849 
 

Opis: Tema okrogle mize je potencialni (dolgoročnejši) vpliv pandemije COVID-19 na 

prostorskočasovno organizacijo stanovanja in dela, torej ločevanje ali združevanje (ko-lokacije) 

bivanjskih in delovnih (ekonomskih) aktivnosti. V tem oziru bomo razpravljali o vplivih začasnih 

(emergentnih) norm izolacije na procesualno naravo združevanja oz. ločevanja življenskih sfer. 

https://uni-lj-si.zoom.us/meeting/register/tJ0rceyvqTojG9PQSUExYiACqzpzrQc-g_Dn
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V letošnjem letu (2020) smo namreč soočeni s poplavo komentarjev in objav v recenzirani 

publicistiki, ki kot posledico prostorske izolacije v času pandemije anticipirajo “pospešek” fenomena 

domocentričnosti znotraj siceršnjega procesa virtualizacije družbe. Vprašanje je, kako je mogoče 

sociološko anticipirati morebitne trajnejše posledice pojava, ne da bi ostali na ravni špekulacij? Ali je 

sociologija dovolj opremljena, da dejavno, na čezdisciplinarni način, ne da bi ostajala zgolj na 

abstraktni ravni pojasnjevanja, prispeva k snovanju javnih politik prostorsko-časovnega 

(re)organiziranja vsakodnevnega življenja posameznikov, skupin in inštitucij. 

 
 

Matjaž Uršič: Razvoj mest odpornih na pandemijo? – Uporaba prostorsko-tehnoloških rešitev v 

mestih kot tveganje ali rešitev za »urbanizem kotnačin življenja« 

 
Povzetek: Učinki pandemije Covid-19 so sprožili spontane ukrepe reorganizacije delovanja mestnih 

infrastruktur, storitev, zlasti pa življenjskih vzorcev prebivalcev in uporabnikov mest. Med tem 

procesom spontane reorganizacije mest je v nasprotju s prejšnjimi zgodovinski obdobji prišlo do 

izjemne uporabe in opiranja na tehnologije na daljavo, ki so jih sprožili procesi globalizacije, 

digitalizacije, informatizacije in mreženja mest prek različnih oblik tehnologij in infrastruktur. V 

prispevku bo analizirano kako prek učinkov pandemije prihaja do novih oblik organizacije življenja in 

bivanja v mestnih, ki se prepletajo z uporabo tehnologij na daljavo. V tem kontekstu gre torej za 

dilemo kako bo pandemija COVID-19, ki je sprožila tudi večjo stopnjo vključevanja prostorsko-

tehnoloških rešitev v vsakdanje življenje uporabnikov in prebivalcev mest, dolgoročno vplivala na 

delovanje javnih prostorov in t.i. »urbanizem kot način življenja«.  

Ključne besede: tehnologije na daljavo, digitalizacija mest, urbanizem kot način življenja, pandemija 

COVID-19, živi laboratorij 

 

Samo Pavlin: Izziv proučevanja zaposljivosti visokošolskih diplomantov v času izobraževanja na 

daljavo in po njem 

 
Povzetek: V tem prispevku razpravljam o spremembah pri proučevanju učnih izidov oziroma 

kompetenc in pripravi študentov na delo v času pandemije covid-19. V slovenskem in mednarodnem 

prostoru smo priča nepričakovano hitri vpeljavi digitalne tehnologije v procese učenja in poučevanja. 

Sprašujem se, ali spremembe tako imenovane digitalne transformacije učenja, ki smo jim priča v času 

pandemije, v resnici ne pomenijo mnogo več kot le načina kurikularne izvedbe. Predpostavljam, da se 

bo proučevanje zaposljivosti širilo na nova področja fizične zasnove visokošolskih institucij, 

povezanosti učenja v visokošolskih institucijah z učenjem v delodajalskih organizacijah (študijske 

prakse), mednarodne mobilnosti študentov ter družbene vloge univerze. V tem trenutku ni znano, kako 

bo pandemija "zaznamovala" zaključne listine študentov in diplomantov tega prehodnega obdobja.  

 

Ključne besede: izobraževanja na daljavo, visoko šolstvo, pandemija covid-19, kompetence, 

zaposljivost diplomantov 

 
 

Marjan Hočevar: Družbeno in biofizično okolje: dom in delo v razmerah zapovedane 

virtualizacije 

 

Povzetek: Prispevek obravnava dileme prostorsko-časovne re-organizacije povzročene ali pospešene z 

emergentnim pojavom pandemije COVID-19, z morebitnim potencialom dolgoročnejših družbenih 
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sprememb. Osredotočamo se na razmerja med prostorsko delitvijo oz. združevanja stanovanja (doma) 

in dela (službo). S pomočjo diskurzov refleksivne in ekološke modernizacije anticipiramo morebitno 

izrazitejšo de-diferenciacijo posameznikove časovne organizacije, rabe prostora ter delovanja v 

prostoru. Kritično razpravljamo o trajnejšem vplivu pandemične izolacije na pospešeno krepitev 

domocentričnosti. Utemeljujemo domnevo, da idealiziran privid vsenamenskosti (ubikvitarnosti) 

doma/bivališča kot “zatočišča” ali “trdnjave” pred tveganji: 1) oži emancipatorno razumevanje 

javnega in družbenega kot komplementarnost zasebnemu in intimnemu, 2) ni v skladu s krepitvijo 

refleksije o povezanosti narave (biofizičnosti) in družbe/kulture. 

 

Ključne besede: prostorsko-časovna organizacija, pandemija, emergentnost, domocentričnost, 

ekološka refleksivnost 

 
 

RELIGIOLOŠKA SEKCIJA 
Sodelujejo: Snežana Brumec in Miran Lavrič, Igor Jurekovič, Marjan Smrke 
Moderira: Anja Zalta 
Zoom: https://uni-lj-si.zoom.us/j/91044752703 Meeting ID: 910 4475 2703 
 

 

Igor Jurekovič: Sveta afiniteta? Razsežnosti simbioze pentekostalizma in neoliberalizma 

 

Povzetek: Danes je v sociologiji religije navkljub trmastim teorijam sekularizacije splošno sprejeto, 

da postmoderna ni prinesla zatona religije kot družbenega pojava, temveč njeno preobrazbo in 

(praviloma) učvrstitev. Med najvitalnejšimi religijami najdemo protestantski pentekostalizem oziroma 

binkoštnike, katerih vitalnost lahko pripišemo zmožnosti uspešnega soočenja s spreminjajočimi se 

oblikami družbenih silnic (world-building powers), med katerimi je tudi neoliberalni kapitalizem. V 

prispevku pod drobnogled vzamemo vzpon pentekostalizma v zadnjih desetletjih v luči sočasnega 

razvoja neoliberalizma. Predstavitvi pentekostalizma in osnovni opredelitvi neoliberalizma sledi 

analiza njune simbioze na ravni družbene reprodukcije ter na nivoju subjektivnosti neoliberalnega 

družbenega akterja.   

 

Ključne besede: pentekostalizem, religija, neoliberalizem, družbena reprodukcija, subjektivnost 

 

 

Miran Lavrič in Snežana Brumec: Transformativni učinki romanja Camino de Santiago med 

slovenskimi romarji 

 

Povzetek: Letno število romarjev na poti Camino de Santiago se je v dobrih tridesetih letih povečalo 

skoraj za 175-krat. Te trende lahko razlagamo kot izraz povečane prisotnosti tradicionalne religije v 

javni sferi v kontekstu ‘post-sekularnih’ družb, ali pa predvsem kot izraz poznomoderne duhovnosti in 

za njo značilne težnje posameznikov po samoaktualizaciji. Izhajajoč iz druge teze smo na vzorcu 

slovenskih romarjev anketno ugotavljali transformativne učinke udeležbe na Caminu. Rezultati kažejo 

predvsem na izrazito povečanje stopnje samoaktualiziranosti anketiranih romarjev. V okviru 

Schwartzevih dimenzij vrednot smo ugotovili izrazito okrepitev vrednot samopreseganja in upad  

pomena vrednot samopoudarjanja. V okviru druge temeljne Schwartzeve dimenzije se je povečal 

pomen vrednot samousmerjanja, ob, zanimivo, hkratnem povečanju pomena konzervativnih vrednot.  

Ključne besede: Camino de Santiago, romanje, poznomoderna duhovnost, samoaktualizacija, 

vrednote. 

https://uni-lj-si.zoom.us/j/91044752703
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SEKCIJA ZA SPOL IN DRUŽBO 
Sodelujejo: Živa Kos in Jasna Podreka, Jasna Mikić in Aleksandra Kanjuo Mrčela, Rok Smrdelj 
Moderira: Milica Antić Gaber 
Zoom: https://uni-lj-si.zoom.us/j/92697007018?pwd=c2NuQTV1N3lrMHRaNGNoeHo4cUY4Zz09 
Meeting ID: 926 9700 7018 

 
 
 

Jasna Mikić in Aleksandra Kanjuo Mrčela: Enakost spolov na trgu delovne sile v Sloveniji po 

dveh desetletjih negativnih sprememb 

 
Povzetek: Prispevek je osnovan na podatkih, ki kažejo na negativne trende in zaskrbljujoče 

povečevanje neenakosti med spoloma na trgu delovne sile v Sloveniji, predvsem glede povečevanja 

razlik v plačah in v načinih zaposlovanja žensk in moških. Pri analizi teh trendov bova, poleg 

teoretskih razprav o položaju žensk in moških na trgu delovne sile v razmerah intenzifikacije in 

prekarizacije, uporabili še neobjavljene izsledke raziskave, opravljene leta 2016 (Kanjuo Mrčela in dr. 

2016). V raziskavi smo pridobili vpogled v izkušnje delavk in delavcev pri zaposlovanju, karierne poti 

žensk in moških ter njihova mnenja in izkušnje glede delovnih razmer, zaposlovanja, plač in 

napredovanj. To smo primerjali z mnenji in izkušnjami delodajalcev glede zaposlovanja, napredovanja 

in nagrajevanja delavk in delavcev. Z analizo želiva prispevati k razumevanju prepletanja strukturnih 

in individualnih dejavnikov ekonomskega položaja žensk in moških v majhnem, tranzicijskem, v 

globalne tokove vpetem slovenskem gospodarstvu. 

 

Ključne besede: enakost spolov, trg delovne sile, poklicna segregacija, skrajšani delovni čas, plačna 

vrzel po spolu. 

 
 

Rok Smrdelj: Intersekcijska diskriminacija istospolno usmerjenih oseb v Sloveniji: primer 

predloga ZZZDR 

 
Povzetek: V prispevku obravnavamo diskriminacijo istospolno usmerjenih oseb z intersekcijske 

perspektive. Na osnovi kritične analize okvirov Predloga ZZZDR in z njim povezanih parlamentarnih 

razprav ugotavljamo odsotnost refleksije o intersekcijski diskriminaciji. Čeprav se identiteta 

istospolno usmerjenih oseb v osnovi strukturira na presečišču najmanj dveh osebnih okoliščin, spolne 

usmerjenosti in spola, je avtorjem in avtoricam Predloga ZZZDR ter njegovim zagovornikom in 

zagovornicam skupno to, da o njihovi diskriminaciji običajno razmišljajo v okviru ene izmed 

omenjenih okoliščin, medtem ko nasprotniki in nasprotnice Predloga ZZZDR ne tematizirajo osebnih 

okoliščin njihove diskriminacije. Na podlagi nekaterih konceptualnih dilem, ki so se pojavile med 

analizo, utemeljujemo razlikovanje med intersekcionalnostjo na analitični ravni in intersekcionalnostjo 

na ravni osebne subjektivne percepcije, ki jo predlagamo kot epistemološko izhodišče za nadaljnje 

raziskovanje intersekcijske diskriminacije v sodobnih družbenih kontekstih. 

 

Ključne besede: intersekcijska diskriminacija, intersekcionalnost, spolna usmerjenost, spol, LGBT 

osebe  

 
 
17:15 – 17:30 Odmor 
 

https://uni-lj-si.zoom.us/j/92697007018?pwd=c2NuQTV1N3lrMHRaNGNoeHo4cUY4Zz09
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17:30 – 18:45 
 OKROGLA MIZA: IDENTITETA IN NACIJA V SLOVENSKIH UČBENIKIH ZGODOVINE 
 Sodelujejo: Oliver Pejić, Mateja Režek, Rok Stergar, Jovana Mihajlović Trbovc  

Moderira: Tamara Pavasović Trošt 
Zoom: https://uni-lj-si.zoom.us/j/96174677547  Meeting ID: 961 7467 7547 
 

 

Opis: Okrogla miza bo osredotočena na vprašanja nacije in nacionalne identitete skozi učbenike 

zgodovine v Sloveniji. Ob izhodišču, da šole služijo kot glavni dejavniki socializacije mladih in zlasti 

učni načrt zgodovine ponavadi odraža tisto, za kar se je država odločila, da je »pravilni« zgodovinski 

narativ, ki ga je treba posredovati učencem, govorci bodo izpostavili glavne trende v učbenikih 

zgodovine v Sloveniji. Govorci bodo izpostavili vlogo šolstva in učbenikov v oblikovanju slovenske 

nacije pred samostojno slovensko državo, v času habsburške monarhije, prve svetovne vojne, in v 

Jugoslaviji. Panelisti se bodo osredotočili tudi na vprašanje sodobnih učbenikov zgodovine za 9. 

razred in srednjo šolo, in kako trenutni učbeniki obravnavajo dogodke iz druge svetovne vojne (npr. 

Pliberk), opisi Jugoslavije in komunistične države, ter dogodki v devetdesetih letih prejšnjega stoletja, 

(npr. problematika Izbrisanih). Na okrogli mizi bomo tudi govorili o spremembah in trendih v 

interpretaciji zgodovine skozi čas, ter jih primerjali z trendi v učbenikih zgodovine v sosednjih 

državah.  

 
 ODPRTI TERMIN I 
 Sodelujejo: Mitja Hafner-Fink, Patricija Frlež, Franc Mali, Martin Lipovšek 

Moderira: Majda Černič Istenič 
Zoom: https://uni-lj-si.zoom.us/j/92086362943?pwd=a2ZMallwcGRtckRkZXhGUmtxRzJ5Zz09  

  Meeting ID: 920 8636 2943 Passcode: 102713 
 
 

Patricija Frlež: Evropska unija, aktivno državljanstvo in mladi 

 

Povzetek: Prispevek se osredotoča na mlade, aktivno državljanstvo in poučevanje učne vsebine 

Evropska unija ter raziskuje povezavo med znanjem o Evropski uniji, odnosom do Evropske unije in 

aktivnim evropskim državljanstvom. V prvem delu prispevka prikazujem podatke raziskav o odnosu 

mladih v Sloveniji do Evropske unije in politike na splošno ter podatke o udeležbi na evropskih 

volitvah. V drugem delu prispevka predstavljam izsledke raziskave o znanju in odnosu dijakov in 

dijakinj do Evropske unije, ki sem jo izvedla na vzorcu gimnazijskega razreda 2. letnika za namene 

svoje magistrske naloge. Na primeru akcijskega raziskovanja iz učilnice in analize anketnega 

vprašalnika pokažem, kako sta se znanje in odnos do politike in Evropske unije v preučevani skupini 

spremenila po štiriurnem izvedenem učnem modulu o osnovah delovanja Evropske unije. 

 

Ključne besede: Evropska unija, mladi, aktivno državljanstvo, izobraževanje, poučevanje sociologije 

 
 

Franc Mali: Ali družbeni imaginarij o razvoju novih naprednih tehnologij govorijo tudi o 

prihodnjih družbah (ne)enakosti? 

 

Povzetek: Eno izmed vprašanj, ki se danes zastavlja, je, kakšna bo vlogo bo imel razvoj novih 

naprednih znanosti in tehnologij  pri oblikovanju novih družb (ne)enakosti. Se bodo na osnovi hitrega 

https://uni-lj-si.zoom.us/j/96174677547
https://uni-lj-si.zoom.us/j/92086362943?pwd=a2ZMallwcGRtckRkZXhGUmtxRzJ5Zz09
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znanstveno-tehnološkega napredka še vedno ohranjali stari družbeni odnosi ali bomo stopili v povsem 

novo območje razumevanja  in prakticiranja  individualizma, človekovih pravicah, demokracije in 

ekonomske (ne)enakosti?  Avtor se v svojem krajšem prispevku ukvarja z vprašanjem, ali družbeni 

imaginariji o razvoju novih naprednih znanosti in tehnologij  govorijo tudi o prihodnjih družbah 

(ne)enakosti. Pri tem se kritično sooča  s stališči (pri imaginarijih gre vendarle velikokrat za oceno 

možnosti in ne čista dejstva), ki so s svojimi razmisleki o znanstveno-tehnološkem razvoju in 

problemu družbene (ne)enakosti v zadnjem času morda najbolj razburkali sociološko in širšo 

družboslovno javnost. 

Ključne besede: znanstveno-tehnološki razvoj, družbena (ne)enakost, liberalna demokracija, genski 

inženiring, egalitarna pravičnost, kastni sistem 

 

Martin Lipovšek: Podaljševanje življenja, starizem in širši humanistično-družboslovni kontekst 

 

Povzetek: Pereč problem človeštva je trpljenje velikega števila ljudi, ko ti ostarijo. Nekateri razlogi za 

trpljenje so fizične narave, kot so bolezni in onemoglost, ki jih povzroči staranje. Drugi razlogi pa so 

psihične narave, med katerimi je predvsem zaskrbljujoč starizem, ki pomeni diskriminacijo starejših 

ljudi. Staranje je z ekonomskega in socialnega vidika vse bolj aktualen problem sodobne družbe, 

rešitev pa se kaže v prihodu novih medicinskih tehnologij, ki izboljšujejo zdravje in dolgoživost 

starejših ljudi. V pričujoči raziskavi je 768 udeležencev, starih nad 15 let, izpolnilo anketni vprašalnik, 

s katerim smo ugotavljali diskriminatoren odnos Slovencev do starejših ljudi ter zaželenost 

dolgoživostnih tehnologij pred in po implementaciji t.i. dolgoživostnega scenarija. Rezultati so 

pokazali, da večina anketirancev nima starističnih nagnenj, tendenčno so bolj staristični moški in tisti z 

nižjo stopnjo izobrazbe, med anketiranci pa prevladuje zaželjenost dolgoživostnih tehnologij. 

 

Ključne besede: dolgoživostne tehnologije, starizem, podaljševanje življenja, sociološki vprašalnik  

 
 

ODPRTI TERMIN II: SKRBSTVENO DELO IN SPOL V PERSPEKTIVI ŠTUDIJ MOŠKIH IN 
MOŠKOSTI 
Sodelujejo: Iztok Šori, Živa Humer, Mojca Frelih, Branko Bembič 
Moderira: Majda Hrženjak 
Zoom: 
https://us02web.zoom.us/j/88249714879?pwd=bDZkc2F6aWRWQ2JSSTdtSmxYZi82UT09 
Meeting ID: 882 4971 4879 Passcode: 827896 

 

 

Opis: Panel predstavlja rezultate temeljnega raziskovalnega projekta Moškosti, Enakost, Skrbstvene 

prakse (ARRS J6 – 8253, 2017-2020) ter prinaša aktualno empirično evidenco in teoretske osmislitve 

sodobnih skrbstvenih praks moških v družinskem in poklicnem življenju na ravni politik/diskurzov, 

organizacijskih kultur/praks in živetih izkušenj moških. V svojih prispevkih raziskovalci in 

raziskovalke odgovarjajo na vprašanja: V kakšnih okoliščinah moški prevzemajo primarne skrbstvene 

odgovornosti? S kakšnimi izkušnjami in izzivi se pri tem soočajo? Kako usklajujejo svoje skrbstvene 

prakse z normami hegemone moškosti? Kako se uspoljena razmerja, norme in prakse skrbstvenega 

dela spreminjajo, kadar skrbstveno delo opravljajo moški? Prispevki kritično premišljajo 

emancipacijske potenciale vključevanja moških v skrbstveno delo na spolni režim, enakost spolov in 

spreminjanje norm moškosti.    

 

https://us02web.zoom.us/j/88249714879?pwd=bDZkc2F6aWRWQ2JSSTdtSmxYZi82UT09

