
 

 

 

 

 

 

 

POROČILO O DELU SSD V LETU 2020 

 

 

I. Splošno 

V januarju letošnjega leta je vodenje društva prevzelo novo predsedstvo in predsednica, ki so 

bili izvoljeni na letnem srečanju oktobra 2019. Slovensko sociološko društvo je v tem letu 

nadaljevalo z aktivnostmi in nalogami, ki predstavljajo kontinuiteto v dolgoletnem delovanju 

društva in so v skladu s programom dela, ki smo ga sprejeli v novem mandatnem obdobju. Pri 

tem smo bili bistveno omejeni z nastalo zdravstveno situacijo. O svojem delovanju smo člane 

in članice sproti obveščali prek spletne strani (http://www.sociolosko-drustvo.si/) oziroma 

neposredno po elektronski pošti.  

 

V letu 2020 je pretežni del financiranja SSD izhajal iz članarine in sredstev Agencije RS za 

raziskovalno dejavnost. 

 

II. Posamezne aktivnosti 

1. Revija Družboslovne razprave 

Nadaljevali smo z izdajanjem znanstvene revije Družboslovne razprave, ki izhaja že od leta 

1984.  Od leta 2018 je urednikovanje revije v rokah dr. Marjana Hočevarja, ob pomoči urednice 

recenzij knjig dr. Nine Perger in tehnični pomoči dr. Natalije Majsove. Revija je med drugim 

indeksirana v bazi SCOPUS. Vsako leto izidejo tri številke, letos je že izšla ena številka, do 

konca leta bo izšla še dvojna številka, ki bo v dogovoru s predsedstvom SSD vključevala 

tematski sklop na temo epidemije bolezni Covid-19. Z urednikom DR delimo zadovoljstvo, da 

je bil odziv na poziv za tematsko številko dober in da bodo članki pokrili zelo različne vidike 

aktualne zdravstvene krize. Ob prehodu v naslednje leto nas čaka menjava urednika DR. 

Urednikovanje DR v sedanjih razmerah predstavlja tako finančni izziv, ker so sredstva ARRS 

skromno odmerjena, kot tudi uredniški izziv vzdrževanje ustrezne kakovosti prispevkov. 

Odkar je revija indeksirana v SCOPUSU, se je namreč število prispevkov mednarodnih 

avtorjev večkrat povečalo, pri čemer pa ti ne dosegajo vedno pričakovanega praga kakovosti. 

Pred naslednjim urednikom oziroma urednico stoji naloga, da nadaljuje z dosedanjimi napori 

in stori naslednji korak k cilju prepoznavnosti Družboslovnih razprav v domačem in 

mednarodnem okolju kot kakovostne revije.      

 

2. Ciklus pogovorov o knjigah 

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


Do začetka spomladanske karanteneso bili izvedeni trije pogovori o socioloških in širše 

družboslovnih knjigah v Trubarjevi hiši literature. Za organizacijo pogovorov že od leta 2017 

dalje skrbijo članice društva, dr. Veronika Tašler, dr. Nina Perger in dr. Jasna Podreka.  

V mesecu decembru 2019 je tekel pogovor o knjigi Evropske trajnostne soseske, avtorja dr. 

Primoža Medveda. O knjigi so spregovorili dr. Primož Medved, dr. Marjan Hočevar in dr. 

Dušan Plut, pogovor  pa je povezoval mag. Klemen Ploštajner. 

V januarju je bila predstavljen zbornik Zaščita otrok pred nasiljem in zanemarjanjem v 

Sloveniji, ki so ga uredile dr. Vesna Leskošek, dr. Tadeja Kodele in dr. Nina Mešl. O knjigi so 

spregovorile dr. Vesna Leskošek, dr. Katja Filipčič in dr. Nina Mešl, pogovor je vodila dr. 

Veronika Tašner. 

Februarja smo uspeli izvesti še zadnjo predstavitev in sicer zbornika Identitete na presečišču 

kriz, ki ga je uredil dr. Romana Kuhar. O knjigi so spregovorili dr. Ana Ješe, dr. Marinko 

Banjac, dr. Tjaša Učakar, dr. Roman Kuhar in dr. Anja Zalta. Pogovor je vodila dr. Nadja 

Furlan Štante. 

 

S predstavitvami smo morali v mesecu marcu prekiniti. Ker nam tudi jeseni ne kaže nič bolje, 

smo se odločili, da nadaljujemo s predstavitvami konec novembra v obliki podkastov, ki jih 

bomo predvajali enkrat mesečno na spletnih straneh društva. Želimo si, da bi bili podkasti še 

bolj obiskani kot dogodki v živo, saj se nam bodo pri ogledu lahko priključili kolegi in kolegice 

iz drugih krajev po Sloveniji. Omogočena bo tudi njihova uporaba v pedagoške namene.  

   

3. Raziskava o kariernih poteh diplomantov in diplomantk sociologije 

Ena od nalog, ki si jo je zadalo vodstvo društva v novem mandatu je bila začetek izvajanja 

raziskave o kariernih poteh diplomantov in diplomantk sociologije. V ta namen nameravamo 

bivše študente in študentke anketirali v različnih časovnih točkah po zaključku študija, za kar 

bi morali že v času študija z njimi vzpostaviti stik in jih prositi za soglasje za sodelovanje v 

raziskavi. Zato smo predstojnike vseh oddelkov sociologije v Sloveniji v mesecu maju z 

dopisom prosili, da posredujejo v našem imenu pri študentih zadnjih letnikov in jih prosijo za 

omenjeno soglasje. Žal je bil odziv študentov in študentk kljub večkratnemu pozivu tako 

majhen, da v naslednjem letu ne moremo računati z izvedbo prvega vala raziskave. Ponovno 

bomo poslusili v naslednjem letu.  

 

4. Letno srečanje društva 

Izvedba letošnjega srečanja SSD je potekala od 6. do 7. novembra v prilagojeni obliki oziroma 

na daljavo v spletnem okolju Zoom. Ne glede na praktične težave z veseljem ugotavljamo, da 

je odziv na letošnje srečanje po številu prispevkov rekorden. Prispevki so bili objavljeni v 

Zborniku prispevkov letnega srečanja društva ob pomoči uredniškega odbora, ki so ga 

sestavljali dr. Roman Kuhar, dr. Aleksandra Kanjuo Mrčela, dr. Miroljub Ignjatović in tajnik 

mag. Igor Jureković. 

 



Na srečanju smo izvedli gostujoče predavanje dr. Mike Savaga iz London School of Economics 

in dve plenarni okrogli mizi (Ekonomske neenakosti in politika, in Univerzalni temeljni 

dohodek), na katerih smo si prizadevali za vzpostavitev dialoga med različnimi disciplinami in 

med stroko in politiko.  

 

Ob rob srečanju smo se s kratkim In memoriam poslovili od slovenske sociologinje in 

angažirane intelektualke dr. Nede Pagon.  

 

Razglasili smo nagrajence in nagrajenke, ki so prejeli letošnje nagrade Slovenskega 

sociološkega društva. Namesto tradicionalne novinarske konference smo z njimi posneli krajše 

prispevke, ki so objavljeni na spletnih straneh društva.   

 

5. Zbor članic in članov društva 

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

društva, na katerem smo sprejeli predlog o dveh spremembah Statuta, ki zadevata možnost 

dopisnega odločanja predsedstva društva in urejata razpolaganje s sredstvi društva.  

 

6. Mednarodno sodelovanje  

Nadaljevali smo usklajevanje z Družboslovnim društvom, s katerim si delimo volilno pravico 

v Mednarodnem sociološkem združenju (ISA) in se dogovorili za rotacijski režim 

predstavljanja Slovenije. 5th ISA Svet Nacionalnih združenj na temo  »Social Transformations 

and Sociology: Dispossessions and Empowerment« je  bil iz letošnjega leta prestavljen na 

2021. Predvidoma bo potekal med 10. in 13. majem v Novi Gorici.  

 

Članica izvršnega odbora Europskega sociološkega združenja (ESA) in bivša predsednica 

Slovenskega sociološkega društva dr. Milica Antić Gaber nas je redno obveščala o dogajanju 

v evropski asociaciji. Pod njenim vodstvom je bila na Filozofski fakulteti v Ljubljani med 20. 

in 22. septembrom 2020 na hibridni način izvedena poletna doktorska šola ESA. Tuje in 

domače doktorske študente je nagovoril dekan FF, dr. Roman Kuhar, na njej sta s krajšim 

prispevkom sodelovala tudi predsednica SSD, dr. Hajdeja Iglič in urednik Družboslovnih 

razprav, dr. Marjan Hočevar.  

 

Dogovorili smo se za objavo predstavitve Slovenskega sociološkega društva v publikacije ESA 

European Sociologist.  

 

7. Promocija sociologije in razširjanje članstva 

Z namenom spodbujanja sodelovanja učiteljev in učiteljic smo oživili delovanje pedagoške 

sekcije, ki je na program letošnjega srečanja uvrščena s petimi prispevki. Vodenje pedagoške 

sekcije in sekcije za sociologijo edukacije sta prevzeli dr. Živa Kos in dr. Veronika Tašner.  

Želimo jima uspešno delo v prihodnje in se zahvaljujemo dosedanjima vodjema dr. Marini 

Tavčar in dr. Matjažu Poljanšku.   

 

Iščemo tudi nadaljne možnosti, kako spodbuditi k sodelovanju sociologe in sociologinje 

zaposlene v praksi. S pomočjo člana predsedstva, Jurija Mezka smo načrtovali srečanja z 



vodilnimi v javni upravi, odgovornimi za zaposlovanje kadrov, ki bi jim predstavili 

kompetence diplomantov in diplomantk sociologije. Zaradi menjave vlade in posledično 

kadrovskih sprememb na ministrstvih ter kasneje karantene je bila ta aktivnost odpovedana in 

prenešena v naslednje leto.   

 

Začeli smo s prenovo spletne strani Slovenskega sociološkega društva, ki bo dopolnjena z 

novimi vsebinami.  

 

8. Krepitev sociološke identitete s pomočjo zgodovinskega spomina 

V skladu s načrtom krepitve sociološke identitete s pomočjo zgodovinskega spomina smo 

začeli s tremi projekti. Prvi se nanaša na zagotovitev prostora, kjer bi lahko razstavili knjižna 

dela in prispevke avtorjev in avtoric, ki opisujejo razvoj sociologije na Slovenskem in 

predstavljajo ključne mejnike tega razvoja. Zaenkrat se dogovarjamo, da bi prostor našli v 

čitalnici Aleša Debeljaka na FDV. Drugi projekt se nanaša na prikaz življenja in dela 

slovenskih sociologov, ki so pustili pomemben pečat v slovenski družbi. Zaenkrat imamo na 

voljo informacije, ki se večinsko nanašajo na sociologe in sociologinje aktivne v akademski 

sferi, manj je znanega o tistih, ki so delovali na področju stroke. Tretji projekt pa vključuje 

oblikovanje fotoarhiva in dopolnitev zgodovinskega pregleda razvoja sociologije na 

Slovenskem.  

 

9. Javno delovanje sociologov in sociologinj 

Tudi letos so vidni_e člani_ce Slovenskega sociološkega društva dali številne intervjuje, izjave 

ter nastopali v medijih. Gre za pomemben vidik sociološkega delovanja, ki zagotavlja, da je 

sociološko védenje relevantno za širšo slovensko družbo.  

 

Ljubljana,  3.11. 2020 

 

dr. Hajdeja Iglič, predsednica 

 

 

 


