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POROČILO O DELU SLOVENSKEGA SOCIOLOŠKEGA DRUŠTVA ZA LETO 2017 

 

1. Splošni del 

Slovensko sociološko društvo je v letu 2017 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 2017 izvajalo aktivnosti v skladu s programom dela, ki ga je 

sprejelo v začetku delovanja v novem mandatnem obdobju, ki se je začelo januarja 2017. 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 2017 navajamo v nadaljevanju: 

 

I. Revija Družboslovne razprave 

Slovensko Sociološko društvo je v letu 2017 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 

(april '17, september ‘17 in december ‘17). V aprilski številki je bil objavljen tematski sklop o feministični 

filmski teoriji (5 člankov). V vseh številkah skupaj je bilo objavljeno 14 člankov od tega 7 v angleškem jeziku.  

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


Uredništvo je v tem obdobju prejelo tudi pozitiven odgovor za uvrstitev Družboslovnih razprav v bazo 

SCOPUS. S 1. januarjem 2018 bo uredništvo Družboslovnih razprav prevzel Marjan Hočevar. 

 

II. Ciklus pogovorov o knjigah 

Slovensko sociološko društvo enkrat mesečno organizira pogovore o novih, zanimivih socioloških/širše 

družboslovnih knjigah v Trubarjevi hiši literature. 

Pogovore smo v letu 2017 pričeli meseca maja in predstavili knjigo Basila Bernsteina Razred, kodi in 

nadzor. Pogovarjala sta se dr. Veronika Tašner in dr. Slavko Gaber, soavtorja spremne študije in 

prevajalca. 

V juniju smo predstavili knjigo Tiborja Rutarja z naslovom Sodobni zagovor historičnega materializma. Z 

avtorjem sta se pogovarjala Marko Ribać, raziskovalec na Mirovnem inštitutu ter urednik pri reviji 

Družboslovne razprave, in Aljoša Slameršak, avtor spremne besede. 

V oktobru je potekala predstavitev knjige Anti-gender Campaigns in Europe. O knjigi sta spregovorila 

Aleksandar Štulhofer in Roman Kuhar. Pogovor je vodila Nina Perger. 

Novembra je potekal pogovor o knjigi Migracijska politika EU: nove artikulacije izključevanja v 21. 

stoletju. O knjigi sta spregovorili avtorica knjige Tjaša Učakar in poznavalka obravnavane tematike 

Mojca Pajnik. Pogovor je vodila Jasna Podreka. 

Leto 2017 smo zaključili s pogovorom o knjigi Bila si tisto, kar je molčalo. Intimnopartnerski umori 

žensk v Sloveniji. O knjigi sta spregovorili avtorica knjige Jasna Podreka in dobra poznavalka 

obravnavane tematike Mojca Dobnikar. Pogovor je vodil Iztok Šori. 

 

IV. Okrogle mize in javne razprave oz. simpoziji 

Slovensko sociološko društvo je v sodelovanju s Centrom za socialno psihologijo na FDV, ob 20-letnici 

delovanja centra, organiziralo okroglo mizo z naslovom Misliti vsakdanje življenje: spreminjati zasebne 

probleme v javna vprašanja. 

 

V. Javni odzivi, izjave za javnost in pojavljanje v javnosti 

Predsedstvo Slovenskega sociološkega društva se je maja 2017 odzvalo s sporočilom za medije na 

seksistične prakse in nadvse neprimeren odziv najbolj odgovornih posameznikov na najvišjih mestih 

dveh slovenskih univerz, ki zagotovo terjajo širši in bolj poglobljen odziv strokovne javnosti. 

V tem obdobju, so vidni_e člani_ce Slovenskega sociološkega društva dali različne intervjuje ter 

nastopili_e v medijih; informacije o tem so dostopne na spletni strani društva.  



 

VI. Letno srečanje društva 

Tradicionalno letno srečanje Slovenskega sociološkega društva je med 28. in 30. septembrom 2017  

potekalo na Otočcu pod naslovom Sociološka imaginacija kot potencial družbenih sprememb v 21. 

stoletju. Na srečanju so bili prispevki predstavljeni na desetih sekcijah. Poleg sekciji je bilo organiziranih 

pet okroglih miz, pri čemer gre še posebej izpostaviti okroglo mizo Znanstvena odličnost in revijalni tisk, 

ki jo je vodila Milica Antić Gaber, ter plenarno predavanje ameriškega publicista Johna Summersa, 

biografa C. W. Millsa z naslovom A WORLD WITHOUT PASSPORTS: C. WRIGHT MILLS. 

Po sociološkem srečanju smo organizirali novinarsko konferenco, na kateri smo se pogovarjali z 

prejemniki in prejemnicami nagrad Slovenskega sociološkega društva, ki smo jih podelili na sociološkem 

srečanju.  

 

VII. Zbor članic in članov društva 
 

Na sociološkem srečanju smo imeli tudi Zbor članov in članic Slovenskega sociološkega društva.  

 

VIII. Udeležba na srečanjih v tujini 

V letu 2017 smo se udeležili sociološkega srečanja Hrvaškega sociološkega društva v Zagrebu ter 

srečanja Evropskega sociološkega združenja (ESA) v Atenah. Na slednjem je bila članica predsedstva SSD 

Milica Antić Gaber izvoljena v izvršni odbor ESA.  

 

Ljubljana, 20. marec 2018 

 

 

Odgovorna oseba za pripravo letnega poročila: 

dr. Aleksandra Kanjuo Mrčela 

 


