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POROČILO O DELU SLOVENSKEGA SOCIOLOŠKEGA DRUŠTVA ZA LETO 2019  

 

Slovensko sociološko društvo je v letu 2019 nadaljevalo z aktivnostmi in nalogami, ki predstavljajo 

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.  

 

Slovensko sociološko društvo je v letu 2019 izvajalo aktivnosti v skladu s programom dela, ki ga je 

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

Pomembnejše aktivnosti, ki jih je organiziralo Slovensko sociološko društvo v letu 2019 navajamo 

v nadaljevanju: 

 

I. Revija Družboslovne razprave  in Zbornik SSD 

 

Slovensko Sociološko društvo je v letu 2019 nadaljevalo z izdajanjem znanstvene revije 

Družboslovne razprave, ki izhaja že od leta 1984. 1. 1. V  letu 2019 so bile objavljene štiri številke 

revije. Urednik poroča o izzivih povezanih s porastom priliva besedil, od kar je revija uvrščena v 

bazo SCOPUS. Glavni problem predstavljajo nizka kakovost predlaganih besedil, naravoslovna 

strukturiranost člankov, večinsko empirični prispevki zelo ozkih problematik, sum o avtentičnosti 

besedil, slaba kakovost tako angleškega jezika kakor tudi slovenskega v povzetkih. Sredstva, ki jih 

pridobimo z razpisom Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS (ARRS) ne dovoljujejo 

plačevanja niti lektorja niti prevajalca. Urednik poroča tudi o slabi informacijski podpori reviji in 

težavah z recenzenti (tako glede pripravljenosti kot kakovosti dela). Težave na katere opozarja bo 

potrebno pomagati razrešiti, če želimo, da se revija razvija (sedaj tudi) v mednarodnem okolju. 

 

Leta 2018 smo se odločili, da prejšnjo letno publikacijo (Novice SSD), ki je izhajala kot spremno 

gradivo letnih srečanj, nadgradimo. Zbornik prispevkov letnega srečanja društva, ki je bralcem in 

bralkam dostopen v tiskani in elektronski verziji so člani in članice odlično sprejeli – v prvem letu 

smo imeli 32, leta 2019 že 54  prispevkov v Zborniku.  

 

II. Ciklus pogovorov o knjigah 

 

Slovensko sociološko društvo (praviloma) enkrat mesečno organizira pogovore o novih, zanimivih 

socioloških/širše družboslovnih knjigah v ljubljanski Trubarjevi hiši literature. 



 

 

 

V letu 2019 smo organizirali naslednje pogovore:  

 

• februar - O knjigi Sociolog v dialogu, sta spregovorila Niko Toš in Maca Jogan. Pogovor je 

vodil Samo Uhan.  

 

• februar - Kaj sociologom_injam sporočajo dela Ivana Cankarja, Pogovor s Primožem 

Vitezom, Janezom Pipanom, Vaneso Matajc in Srečom Dragošem je vodila Milica Antić 

Gaber.  

 

• marec - Zasebno je politično: kritične študije vsakdanjega življenja. Pogovor z avtoricami 

Mirjano Ule, Tanjo Kamin in Alenko Švab je vodila Jasna Podreka.  

 

• april - Kako mislijo institucije, Mary Douglas. O monografiji so spregovorile_i avtor in 

avtorici spremne študije Živa Kos, Veronika Tašner in Slavko Gaber.  

 

• maj - Med hlapci in revolucionarji. Nastanek političnih idej in doktrin na Slovenskem. O 

knjigi sta spregovorila recenzent Božo Repe in avtor Igor Lukšič. Pogovor je moderiral 

Aljuš Pertinač.  

 

• maj - Razsežnosti skrbstvenega dela. O knjigi so spregovorile avtorice Majda Hrženjak, 

Vesna Leskošek in Živa Humer. Pogovor je vodila Mojca Frelih.  

 

• november - Sociološke osti. Z avtorjem dela Marjana Smrketom se je pogovarjal Aleš 

Črnič. Pogovor je moderiral Samo Uhan.  

 

• december - Evropske trajnostne soseske. O knjigi so spregovorili avtorji Primož Medved, 

Marjan Hočevar in Dušan Plut. Pogovor je vodil Klemen Ploštajner.  

 

Ogled dogodkov je mogoč na tej povezavi 

https://www.youtube.com/watch?v=DbhWD4mrxuo&list=PLB9MsICvhyiu6kXwZTpmgOgIUvEx 

AJDkW 

 

 

III.  Informiranje članstva in javnosti (javni odzivi, izjave za javnost in drugo pojavljanje v 

javnosti)  

 

Društvo je o svojem delovanju sproti obveščalo člane in članice in širšo javnost prek spletne strani 

(http://www.sociolosko-drustvo.si/) oziroma neposredno preko elektronske pošte. Članice in člane 

informiramo o konferencah, razpisih in drugih za članstvo pomembnih dogodkih v Sloveniji in 

svetu. O svojem delovanju je društvo obveščalo tudi nacionalne in lokalne medije ter objavljalo 

objave na Facebook strani društva. SSD in njegovi člani/ članice (med katerimi so raziskovalke in 

raziskovalci, srednješolski in visokošolski učiteljice in učitelji, strokovnjaki in strokovnjakinje iz 

prakse in drugi) pogosto organizirajo tudi druge zelo uspešne in v javnosti odmevne dogodke. Na 

spletnih straneh RTV (https://www.rtvslo.si/slovenija/steve-fuller-populizem-je-to-kako-vidijo-

demokracijo-elite-kadar-ni-po 

njihovo/505246?fbclid=IwAR3IhWNIf1k04podZOjjcxX8yWPU0xnj-srC71p4a-3-

wAqIRPMqqrj02hA) so objavili intervju z našim plenarnim govorcem na letnem sociološkem 

srečanju dr. Stevom Fullerjem. Posnetek predavanja je dostopen na Youtube kanalu Slovenskega 

sociološkega društva. 

https://www.rtvslo.si/slovenija/steve-fuller-populizem-je-to-kako-vidijo-demokracijo-elite-kadar-ni-po%20njihovo/505246?fbclid=IwAR3IhWNIf1k04podZOjjcxX8yWPU0xnj-srC71p4a-3-wAqIRPMqqrj02hA
https://www.rtvslo.si/slovenija/steve-fuller-populizem-je-to-kako-vidijo-demokracijo-elite-kadar-ni-po%20njihovo/505246?fbclid=IwAR3IhWNIf1k04podZOjjcxX8yWPU0xnj-srC71p4a-3-wAqIRPMqqrj02hA
https://www.rtvslo.si/slovenija/steve-fuller-populizem-je-to-kako-vidijo-demokracijo-elite-kadar-ni-po%20njihovo/505246?fbclid=IwAR3IhWNIf1k04podZOjjcxX8yWPU0xnj-srC71p4a-3-wAqIRPMqqrj02hA
https://www.rtvslo.si/slovenija/steve-fuller-populizem-je-to-kako-vidijo-demokracijo-elite-kadar-ni-po%20njihovo/505246?fbclid=IwAR3IhWNIf1k04podZOjjcxX8yWPU0xnj-srC71p4a-3-wAqIRPMqqrj02hA


 

 

 

Predsedstvo Slovenskega sociološkega društva je obsodilo homofobni napad na LGBTIQ+ Klub 

Tiffany v Ljubljani 1. novembra 2019). V tem obdobju, so vidni_e člani_ce Slovenskega 

sociološkega društva dali_e številne intervjuje ter bili_e drugače prisotni_e v medijih; informacije o 

tem so dostopne na spletni strani društva. 

  

IV. Letno srečanje društva 

 

Letno srečanje Slovenskega sociološkega društva je leta 2019 potekalo od 17. do 19. oktobra na 

Bledu pod naslovom Znanost in družbe prihodnosti. Srečanje smo posvetili razpravi o vlogi in 

nalogi znanosti danes, o umeščenosti znanstvenega razvoja v današnji kontekst, ko iščemo 

odgovore na številne probleme in izzive: ekonomske neenakosti in naraščajoča tveganja vse večjega 

števila delavk in delavcev; politične, kulturne in verske napetosti in spopade; redefiniranje spolnih 

vlog, ureditev zasebnih življenj ter nove reproduktivne tehnologije; posledice demografskih 

sprememb med katerimi so najpomembnejši staranje zahodnih družb in migracije; tehnološka 

revolucija v proizvodnji hrane itd.  

 

Osrednji predavatelj srečanja je bil ameriški sociolog in filozof Steve Fuller z Univerze v Warwicku 

iz Združenega kraljestva, ki sodi med ugledne družboslovce, ki pomagajo razumeti odnose med 

razvojem znanosti in prihodnostjo človeškosti. Govoril je o vlogi in nalogi sociologije v 21. stoletju.  

 

Na srečanjeu sta se z uvodnimi video nagovori udeležila predsednik Mednarodnega sociološkega 

združenja (ISA) Sari Hanafi in predsednica Evropskega sociološkega združenja (ESA) Marta Soler-

Gallart .  

 

V počastitev 100. obletnice Univerze v Ljubljani je bila na srečanju organizirana okrogla miza o 

položaju družboslovja in humanistike na UL, na kateri so sodelovali rektor UL, prof. dr. Igor Papič, 

prorektor UL, prof. dr. Matjaž Krajnc, prof. dr. Ana Plemenitaš, predsednica Programskega sveta 

interdisciplinarnega doktorskega študija Biomedicina, prof. Tomaž Gubenšek, dekan AGRFT, in 

prof. dr. Ana Kučan z Oddelka za krajinsko arhitekturo, Biotehniška fakulteta UL. Na okrogli mizi 

smo razpravljali o vidnosti in sodelovanju družboslovja, humanistike, naravoslovja, tehnike in 

umetnosti na UL ter o tem, kako bi v prihodnje spodbujali interdisciplinarno sodelovanje in presegli 

manj ugoden položaj družboslovja, humanistike in umetnosti.  

 

Na enajstih sekcijah in okroglih mizah so udeleženci_ke obravnavali naslovno temo srečanja in še 

mnoge druge.  

 

V okviru letnega srečanju smo tudi organizirali mednarodni dogodek – 17. oktobra je na Bledu 

potekala regionalna konferenca pod okriljem in finančno podporo Mednarodnega sociološkega 

združenja, na kateri je SSD gostilo sociologe in sociologinje iz Hrvaške, Bosne in Hercegovine, 

Srbije, Črne gore in Severne Makedonije. Dva uvodna govorca prof. dr. S. Prijić Samaržija, 

rektorica Univerze na Reki, in prof. dr. P. Nayak, dekan Birla Global University iz Indije, sta 

spodbudila razpravo o vlogi in pomenu znanosti in znanstvenega sodelovanja za družbeni in 

ekonomski razvoj. Na srečanju so društva iz regije dosegla dogovor o tesnejšem sodelovanju in 

spodbujanju znanstvenega sodelovanja sociologov_inj iz regije. Mednarodni dogodek smo 



 

 

zaključili s predavanjem Tanje Rener in spomni na pomembna dela takrat nedavno preminulega 

ameriškega sociologa Immanuela Maurica Wallersteina.  

 

Ob letnem srečanju je predsednica Evropskega sociološkega združenja (ESA) in urednica časopisa 

International Sociology Marta Soler-Gallart 21. oktobra 2019 na rektoratu Univerze v Ljubljani 

imela javno predavanje z naslovom »The Relevance of Sociology in Science Today«. Kasneje pa je  

istega dneva na Fakulteti za družbene vede UL vodila tudi dobro obiskano delavnico o akademskem 

pisanju in objavljanju za raziskovalce in raziskovalke na začetku kariere ter doktorske študente in 

študentke Univerze v Ljubljani. 

 

V. Zbor članic in članov društva 

 

Na sociološkem srečanju na Bledu smo imeli tudi Zbor članov in članic Slovenskega sociološkega 

društva, na katerem je predsedstvo ob iztekanju mandata predstavilo opravljeno delo, čemur so 

sledile redne volitve, na katerih je bilo izvoljeno novo predsedstvo SSD in nova predsednica društva 

izr. prof. dr. Hajdeja Iglič. 

 

 VI. Nagrade in priznanja 

 

Z nagradami SSD želimo odličnosti društva zagotavljati vidnost in skupaj proslavljati uspehe članic 

in članov ter teh, ki podpirajo sociološko delo in skupnost. Na letošnjem letnem srečanju so 

nagrajenci in nagrajenke Slovenskega sociološkega društva bili: 

 

Ivan Bernik, častni član, 

Niko Toš, prejemnik priznanja za znanstveno delo za uredništvo Vrednot v prehodu, 

Mirovni inštitut, prejemnik priznanja za uspešno znanstveno delo in promocijo sociologije, 

Marike Grubar, prejemnica priznanja Sociološki up 

in ustvarjalci in ustvarjalke SNG Drama, prejemniki priznanja za promocijo socioloških tem v 

slovenskem kulturnem prostoru za predstavo Ali: Strah ti poje dušo. 

 

Na slavnostni prireditvi se je društvo posthumno poklonilo tudi strokovnemu delu Dragice Korade 

ter podelilo priznanje dolgoletno sodelavki društva Ivani Kecman za delo in podporo delovanju 

Slovenskega sociološkega društva. 

 

Po sociološkem srečanju smo organizirali novinarsko konferenco, na kateri so se prejemniki in 

prejemnice nagrad Slovenskega sociološkega društva predstavili javnosti. Video zapise njihovih 

izjav smo objavili na spletni strani društva 

 

VII. Mednarodno sodelovanje 

 

Julija 2019 se je velika skupina članov in članic društva udeležila srečanja Evropskega sociološkega 

združenja (ESA) v Manchestru. Članica predsedstva SSD Milica Antić Gaber je ponovno izvoljena 

v izvršni odbor ESA. V zgodovini so bili slovenske sociologinje in sociologi vedno dejavni v 

Mednarodnem sociološkem združenju (ISA), v katerem so imeli tudi vodilne vloge v več kot 

desetih sekcijah. Leta 2018 je SSD uspelo obnoviti polnopravno članstvo v Mednarodnem 



 

 

sociološkem združenju (ISA). V letu 2019 smo od ISA dobili finančno podporo za organizacijo 

srečanja socioloških društev iz regije ter za prenovo spletne strani društva. 

 

VIII. Pobuda za oblikovanje Slovenskega sociološkega terminološkega slovarja 

 

Na pobudo SSD se nadaljuje načrtovanje projekta slovenskega sociološkega terminološkega 

slovarja, v katerem sodelujejo predstavniki Centra za jezikovne vire in tehnologijo UL,  FF, FDV in 

SAZU. 

 

IX. Promocija sociologije in razširjanje članstva 

 

Statutarne spremembe sprejete na občnem zboru leta 2018 so prinesle pozitivne rezultate usmerjene 

k razširjanju članstva (učiteljev in učiteljic ter študentk in študentov). Leta 2019 smo se uvrstili v 

razvid izobraževanj, s čimer je sociološko srečanje postalo priložnost za priznano izobraževanje 

učiteljev in učiteljic. Na letnem srečanju 2019 je med prijavljenimi bila skoraj četrtina študentov in 

študentk. K temu je zagotovo pomagalo tudi skrbno negovanje dobrih odnosov z dvema 

študentskima sociološkima društvoma SocioKlub in Sociopatija. 

 

 

X. Krepitev delovanja društva 

 

V letu 2019 je v ustanavljanju še Sekcija za kulturno sociologijo. Na letnem srečanju je sekcija 

organizirala predinauguracijsko okroglo mizo. Prav tako se je reaktivirala Sekcija za prostorsko in 

okoljsko sociologijo.  

 

Leta 2019 je SSD ponovno pridobilo status nevladne organizacije v javnem interesu. 

 

 

XI. Financiranje društva  

 

Pretežni del financiranja SSD predstavljajo članarina, sredstva Javne agencije za raziskovalno 

dejavnost RS in donacije ter sponzorska sredstva podjetij oz. organizacij. Finance društva smo 

vodili odgovorno in gospodarno, o čemer priča tudi priča Nadzornega obora, predstavljeno na 

občnem zboru 18. oktobra 2019. 

 

 

Ljubljana,  20. 3. 2020 

 

 

Odgovorna oseba za pripravo poročila: 

dr. Aleksandra Kanjuo Mrčela 

 


