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POROČILO O DELU SLOVENSKEGA SOCIOLOŠKEGA DRUŠTVA ZA LETO 2016 

 

1. Splošni del 

Slovensko sociološko društvo je v letu 2016 nadaljevalo z aktivnostmi in nalogami, ki 

pomenijo kontinuiteto v dolgoletnem delovanju društva. Društvo je v skladu z 

nalogami, ki jih določa statut društva, sodelovalo pri razvoju in uveljavljanju 

sociologije kot stroke in znanstvene discipline ter utrjevalo njeno vlogo v družbenem 

življenju in kulturi Slovenije. Društvo je organiziralo razgovore, predavanja in srečanja 

o različnih temah in aktualnih problemih. Nadaljevalo je tudi z izdajanjem strokovne 

oziroma znanstvene revije Družboslovne razprave in posebno pozornost posvetilo 

sodelovanju z mladimi oz. s študentskimi združenji.  

Pretežni del financiranja SSD predstavlja članarina, sredstva Agencije RS za 

raziskovalno dejavnost in občasne donacije ter sponzorska sredstva podjetij. 

 

2. Posebni del 

Slovensko sociološko društvo je v letu 2016 izvajalo aktivnosti v skladu s programom 

dela, ki ga je sprejelo v začetku delovanja v novem mandatnem obdobju, ki se je 

začelo konec leta 2013. Društvo je o svojem delovanju sproti obveščalo svoje člane in 

članice in tudi širšo javnost prek spletne strani http://www.sociolosko-drustvo.si/ 

oziroma neposredno preko elektronske pošte. O svojem delovanju je društvo 

obveščalo tudi nacionalne in lokalne medije. Aktivnosti, ki jih je organiziralo Slovensko 

sociološko društvo v letu 2016 navajamo v nadaljevanju: 

 

I. Revija Družboslovne razprave 

Slovensko Sociološko društvo je v letu 2016 nadaljevalo z izdajanjem znanstvene 

revije Družboslovne razprave, ki izhaja že od leta 1984. 1.1.2015 je uredništvo DR 

prevzela Andreja Vezovnik, urednik recenzij je postal Marko Ribać, tehnična urednica 

pa Andreja Živoder. V tem obdobju so izšle tri številke (december 15’, april 15', 

http://www.sociolosko-drustvo.si/


september 16'). Poleg običajnih številk z znanstvenimi članki sta bila objavljena tudi 

dva tematska sklopa o metaforah (3 članki) in o vstajah (4 članki). V vseh številkah 

skupaj je bilo objavljeno 15 člankov od tega 6 v angleškem jeziku. Uredništvo je 

znova dalo vlogo za uvrstitev v bazo SCOPUS.  

 

II. Aktivnosti ob 50-letnici Društva 

1. decembra 2015 je v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani potekala Slavnostna 

akademija s katero smo zaokrožili praznovanja ob 50. obletnici Slovenskega 

sociološkega društva (umeščeno tudi v Teden univerze). Slavnostni govornik je bil 

rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Ivan Svetlik. Na njej pa smo podelili častno 

članstvo prof. dr. Mirjani N. Ule.  

 

V glasilu, ki ga objavlja Evropsko sociološko združenje (European Sociological 

Association) je bil objavljen zapis o 50-letnici Slovenskega sociološkega društva 

(European Sociologist, Issue 39, 1/2016), dostopen tudi na 

http://www.europeansociology.org/journals/esociologist/ES39_1-2016.pdf  

 

III. Ciklus pogovorov o knjigah 

Slovensko sociološko društvo enkrat mesečno organizira pogovore o novih, zanimivih 

socioloških/širše družboslovnih knjigah v Trubarjevi hiši literature.  

Leto 2015 smo zaključili s pogovorom o dveh knjigah, Elite in družba Toma 

Bottomorea in Omrežje moči Alija Žerdina. Z Alijem Žerdinom, Antonom 

Krambergerjem in Franetom Adamom se je pogovarjal Gorazd Kovačič. 

Pogovore smo v letu 2016 pričeli meseca marca in predstavili knjigo Ponovno 

izumljanje socialnega: Socialna država v prožnem kapitalizmu, avtorja Stephana 

Lessenicha. Pogovor je vodil Gorazd Kovačič, o knjigi pa se je pogovarjal s Srečom 

Dragošem, Primožem Krašovcem in Martino Trbanc. 

Pogovor o knjigi Samskost. Med ideologijo družine in ideologijo izbire je v mesecu 

aprilu vodila Milica Antić Gaber ter se o knjigi pogovarjala z avtorjem knjige Iztokom 

Šorijem. 

V mesecu maju je potekala predstavitev knjige Max Weber: Izbrani spisi iz sociologije 

religije. O knjigi sta se pogovarjala Marko Kerševan in Marjan Smrke. 

 

IV. Okrogle mize in javne razprave oz. Simpoziji 

14. decembra je v Ljubljani potekala okrogla miza, ki jo je priredilo Slovensko 

sociološko društvo in je potekala pod naslovom Tri različne poti do enakopravnosti 

http://www.sociolosko-drustvo.si/slavnostna-akademija/72900/
http://www.europeansociology.org/journals/esociologist/ES39_1-2016.pdf


zakonske zveze: Francija, Irska in Združene države Amerike (parlament, referendum, 

ustavno sodišče). Veleposlaniki Francije, Irske in Združenih držav Amerike spregovorili 

o različnih poteh, ki so v njihovih državah vodile do enakopravnosti zakonske zveze. 

Njihove izkušnje so bile različne, dosegli so jo: s sprejetjem zakona, z referendumom 

ali prek odločitve ustavnega sodišča. Izkušnjo s sprejemanje zakonodaje preko 

parlamenta je predstavila tudi veleposlanica Združenega kraljestva Sophie Honey. 

Pogovor je povezovala predsednica Slovenskega sociološkega društva dr. Milica Antić 

Gaber. 

 

Slovensko sociološko društvo je v sodelovanju s Slovensko kinoteko in 

Dokumentarnim programom RTV Slovenija, 23. februarja 2016 v dvorani Kinoteke 

organiziralo ogled dokumentarnih filmov Ženska režiserke in scenaristke Majde Širca, 

v katerih avtorica skozi ženski pogled prikaže številne angažirane posameznice in 

njihova društva, kakor tudi njihova zavzemanja za pravice žensk v našem prostoru. Pri 

tem pa se njen pogled ne ustavi v preteklosti, ampak poseže tudi v današnje dni in 

opozori na številna nerešena vprašanja in probleme, stereotipe in predsodke v odnosu 

do žensk. S filmoma avtorica zapolnjuje pomemben delček v mozaiku dokumentiranja 

zgodovine žensk na Slovenskem, ki še vedno ni deležna dolžne pozornosti tistih, 

katerih skrb bi morala biti usmerjena tudi v ta del odkrivanja, razkrivanja in 

ohranjanja naše skupne zgodovine. Po ogledu filmov je sledil pogovor z avtorico. 

 

Oddelek za sociologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani in Slovensko sociološko 

društvo sta maja organizirala predavanje uglednega ameriškega sociologa Jamesa 

Messerscmidta z naslovom Adolescent boys, heteromasculinities, and sexual violence. 

27. in 28. maja je na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani potekala mednarodna 

konferenca (Conflicting) Political Ontologies and Implications for Transformative 

Action. Konferenco je potekala v so organizaciji Inštituta za delavske študije, Oddelka 

za sociologijo in Slovenskega sociološkega društva. 

 

V. Javni odzivi in izjave za javnost 

Predsedstvo Slovenskega sociološkega društva se je v preteklosti že večkrat javno 

izreklo v prid popolni izenačitvi pravic in obveznosti zakonskih skupnosti. Tudi tokrat 

smo se z izjavo zavzeli ZA uveljavitev Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o 

zakonski zvezi in družinskih razmerjih (ZZZDR), ki ga je na predlog skupine poslank in 

poslancev s prvopodpisanim poslancem dr. Matejem T. Vatovcem (ZL) Državni zbor 

sprejel 3. marca 2015, in je bil predmet referendumskega odločanja 20. decembra 



2015. 

 

Predsedstvo Slovenskega sociološkega društva se je septembra odzvalo s sporočilom 

za medije proti predlagani uvedbi doplačil za hormonsko kontracepcijo, ki jo je 

pripravil Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in odločno podpira peticijo 

“Recimo NE plačljivi kontracepciji”, ki jo je pripravil Ženski lobi Slovenije. 

 

 

VI. Letno srečanje društva 

Tradicionalno letno srečanje Slovenskega sociološkega društva je 11. in 12. novembra 

potekalo v Portorožu pod naslovom Različni obrazi migracij. Na srečanju so bili 

prispevki predstavljeni na desetih sekcijah. Tako kot prejšnja leta, je bil na srečanju 

organiziran tudi mednarodni panel na katerih so sodelovali sociologi in sociologinje iz 

tujine. Poleg sekciji je potekala okrogla miza na temo Delo po krizi in plenarno 

predavanje z naslovom Migration crisis, refugee crisis: Changing paradigms between 

economic neo-liberalism and populist policies z gostjo prof. Giovanno Campani.  

 

VII. Zbor članic in članov društva 
 

11. novembra je bil izpeljan tudi Zbor članic in članov društva, na katerem je Društvo 

izvolilo novo vodstvo.  

 

Zapisnik Zbora je priloga tega zapisnika. 

 

 

Ljubljana, 7. marec 2017 

 

 

Odgovorna oseba za pripravo letnega poročila: 

dr. Milica Antić Gaber 

 

 


