
 

 

 

 

 

 

 

POROČILO O DELU SSD V LETU 2021 

 

 

I. Splošno 

Slovensko sociološko društvo je v  l. 2021 nadaljevalo z aktivnostmi in nalogami v skladu s 

programom dela. Pri tem smo bili še vedno bistveno omejeni z nastalo epidemiološko situacijo. 

O svojem delovanju smo člane in članice sproti obveščali prek spletne strani 

(http://www.sociolosko-drustvo.si/) oziroma neposredno po elektronski pošti.  

 

V l. 2021 je pretežni del financiranja SSD izhajal iz članarine in sredstev Agencije RS za 

raziskovalno dejavnost, pridobili smo tudi manjša sponzorska sredstva.  

 

II. Posamezne aktivnosti 

1. Revija Družboslovne razprave 

Nadaljevali smo z izdajanjem znanstvene revije Družboslovne razprave, ki je letos dobila novi 

urednici (Natalija Majsova in Tanja Oblak Črnič), novi uredniški odbor, mednarodni uredniški 

odbor in uredniški svet. Tehnična urednica je postala Jasmina Šepetavc, urednik recenzij knjig 

Klemen Ploštajner. Revija je med drugim indeksirana v bazi SCOPUS, kjer dosega faktor 

vpliva (za l. 2020) 1.031 za področje sociologije in politologije, 0.970 za področje 

komunikologije in 0.752 za področje kulturologije.  

 

V prvi polovici l. 2021 je izšla dvojna številka DR, ki predstavlja nadaljevanje tematske 

številke na temo družbenih vidikov pandemije iz l. 2020. Naslednja številka, ki bo prav tako 

vključevala nekaj člankov povezanih s tematiko pandemije, bo predvidoma izšla konec leta. 

Revija je dobila novo vizualno podobo, čeprav je še vedno jasno vidna kontinuiteta z dosedanjo 

podobo. Uredniška politika sledi ključnim ciljem, to je nadaljnji dvig kakovosti prispevkov, 

internacionalizacija revije in pomoč mlajšim kolegom in kolegicam pri objavljanju znanstvenih 

del. 

 

Urednici sta v soglasju s predsedstom SSD oblikovali ožji nacionalni in mednarodni uredniški 

odbor ter širši uredniški svet po zgledu tujih strokovnih revij. Ožji uredniški odbor  je sestavljen 

po “institucionalnem ključu” in sicer iz štirih predstavnikov FDV (komunikologija, 

sociologija, kulturologija, politologija), dveh predstavnikov Univerze na Primorskem in 

Univerze v Mariboru, enega predstavnika FF in enega iz PeF ter treh predstavnikov inštitutov, 

s katerimi društvo največ sodeluje (Mirovni inštitut, ZRS Koper, ZRC SAZU). Takšna 

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


institucionalna pokritost naj bi prispevala k večji prepoznavnosti revije v slovenskih 

družboslovnih krogih.  

 

Organizirali smo skupni sestanek obeh soustanoviteljev (SSD in FDV) in urednic revije, na 

katerem smo govorili o finančni podpori reviji. 

 

Spletno domovanje revije Družboslovne razprave smo letos preselili na spletno stran 

Slovenskega sociološkega društva. 

 

2. Ciklus pogovorov o knjigah 

Tudi v l. 2021 smo nadaljevali s predstavitvami knjig v Trubarjevi hiši literature. Za 

organizacijo pogovorov že od l. 2017 dalje skrbijo članice društva, Veronika Tašler, Nina 

Perger in Jasna Podreka.  

 

V mesecu decembru 2020 je tekel pogovor o knjigi Ervinga Goffmanna Azili. O knjigi so 

spregovorili Vito Flaker, Špela Razpotnik in Andreja Rafaelič. Pogovor je povezovala Darja 

Tadič. 

V januarju 2021 je potekala prva od treh diskusij na temo spolnega nadlegovanja v 

akademskem polju, ki jo je vodila Milica Antić Gaber. V pogovoru so sodelovali Maca Jogan, 

Roman Kuhar, Jasna Podreka, Sonja Robnik,  Mia Hočevar in Katja Zabukovec Karin.   

Februarja smo izvedli predstavitev knjige Socialna politika danes in jutri, avtoric Maše 

Filipovič Hrast in Tatjane Rakar.  Pogovor je vodila Zinka Kolarič. 

 

V marcu smo izvedli pogovor o knjigi Naša pozicija: razred je pomemben, v katerem so 

sodelovale Mojca Dobnikar, Vlasta Jalušič, Tina Bizjak in Ana Rebec.  

 

Konec marca smo nadaljevali z razpravo na temo spolnega nadlegovanja v akademskem polju, 

ki se je tokrat osredotočila na sociološko-pravne vidike in institucionalne rešitev tega 

problema. Uvodne misli so prispevale Mojca Plesničar, Jasna Zakonjšek, Mojca Dobnikar, 

Jasna Podreka in Barbara Rajgelj.  

 

V maju so o knjigi Intimni življenjski stili študentov in študentk v Sloveniji spregovorili avtorja 

in avtorici knjige Ivan Bernik, Tina Kogovšek, Roma Kuhar in Alenka Švab.  

 

V juniju je potekal pogovor ob izidu knjig Digitalni begunci. Transformacije migracijskih poti 

ali ko pametni telefon nadomesti kovček in #Ostanidoma. Migracije, begunci in covid-19. 

Knjigi so predstavile Simona Zavratnik, Sanja Cukut Krilić, Anja Zafošnik in Erina Borovič. 

Pogovor je vodila Mojca Pajnik, komentiral pa dr. Drago Kos. 

 

Dogodki so v prvi polovici l. 2021 potekali izključno na daljavo, v jesenskem času 

načrtujemo prehod v hibridno izvedbo.    

 



3. Raziskava o kariernih poteh diplomantov in diplomantk sociologije 

Ena od nalog, ki si jo je zadalo društvo v tem mandatu je izvedba raziskave o kariernih poteh 

in kompetencah diplomantov in diplomantk sociologije. S pomočjo predstojnikov in 

predstojnice oddelkov sociologije smo letos uspeli za sodelovanje navdušiti manjše število 

študentov in študentk zadnjih letnikov, zato bomo lahko naslednje leto izvedli prvi val 

anketiranja. Poziv za sodelovanje v raziskavi bomo poslali tudi generaciji 2021/22. V ta namen 

smo pripravili posebno zloženko, ki jih nagovarja k sodelovanju.  

 

4. Letno srečanje društva 

Izvedba letošnjega srečanja SSD je potekala od 24. do 25. septembra v spletnem okolju Zoom. 

Naslovna tema srečanja je bila Pandemična družba. V okviru srečanja je bilo organiziranih 

vrsta okroglih miz, na katerih so sodelovali sociologi in sociologinje ter gostje in gosti z drugih 

strokovnih področij. Prispevki so bili objavljeni v Zborniku prispevkov letnega srečanja 

društva ob pomoči uredniškega odbora, ki so ga sestavljali Roman Kuhar, Aleksandra Kanjuo 

Mrčela, Miroljub Ignjatović in tajnik Igor Jurekovič. 

 

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 je predsednica podala poročilo o delu za preteklo leto, nadzorni odbor pa 

je pregledal finančno poročilo za l. 2020. Častni članici društva Mirjani Ule smo čestitali k 

izvolitvi za izredno članico Razreda za zgodovinske in družbene vede SAZU. Častni članici 

Maci Jogan smo se zahvalili za dosedanje delo in vodenje Terminološke sekcije. Nova vodja 

Terminološke sekcije je postala Jasna Mikić Ljubi.  

6. Mednarodno sodelovanje  

Sodelovali smo na sestanku Sveta nacionalnih organizacij ISA (Mednarodno sociološko 

združenje), kjer smo se dogovorili, da se XX. ISA kongres, ki naj bi potekal v Melbournu 

(Avstralija),  zaradi epidemije prestavi iz l. 2022 v l. 2023. Nadaljevali smo tudi usklajevanje 

z Družboslovnim društvom, s katerim si delimo volilno pravico v Mednarodnem sociološkem 

združenju (ISA). Žal je tudi letos zaradi epidemije odpadel kongres 5. ISA Svet nacionalnih 

združenj na temo »Social Transformations and Sociology: Dispossessions and 

Empowerment«, ki naj bi potekal v Novi Gorici (Slovenija) v organizaciji Družboslovnega 

društva. 

 



Sodelovali smo pri izvolitvi novega vodstva Europskega sociološkega združenja (ESA), ki je 

potekalo v sklopu 15. ESA konference v Barceloni (Španija). Predsednica ESA je postala Lìgia 

Ferro, sociologinja iz Portugalske.  

 

7. Promocija sociologije in razširjanje članstva 

 

Z namenom razširjanja članstva smo pripravili zloženko, ki naslavlja študente in študentke 

zadnjih letnikov dodiplomskega in podiplomskega študija. Zavedamo se, da so predvsem oni 

vir rasti novega članstva.  

 

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 epidemije smo morali obe 

aktivnosti prenesti v naslednje leto.  

 

Prenovili smo spletno stran Slovenskega sociološkega društva, ki med drugim ponuja tudi 

prostor za sociološki blog. Urednika bloga sta Anja Zalta in Blaž Lenarčič. Na spletni strani 

objavljamo tudi aktualne novice o medijskih prispevkih in intervjujih naših članov in članic ter 

najave dogodkov.  

 

8. Krepitev sociološke identitete s pomočjo zgodovinskega spomina 

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

nadaljevali 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. Ta prostor smo sedaj zagotovili v čitalnici Aleša 

Debeljaka na FDV, kamor trenutno prenašamo tudi arhiv društva. Drugi projekt zadeva 

zgodovinski pregled razvoja sociološkega društva. V ta namen smo pozvali vse dosedanje 

predsednike in predsednice društva, da zapišejo svoj pogled na delovanje društva v njihovem 

mandatu. Pričevanja smo objavili na spletni strani društva. S pomočjo pričevanj smo pripravili 

tudi sestavek Kratek oris razvoja in delovanja  SSD, v katerem smo informativno povzeli 

njegove ključne mejnike. Tudi ta je objavljen na spletni strani društva. Tretji projekt se nanaša 

na oblikovanje baze podatkov o življenju in delu slovenskih sociologov izven akademske sfere, 

ki so pustili pomemben pečat v slovenski družbi. Ta projekt poteka pod okriljem sekcije za 

sociologijo časa.  

 

9. Javno delovanje sociologov in sociologinj 

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

ter nastopali v medijih. Društo je z javnimi izjavami reagiralo na pereče probleme slovenske 

družbe.  

 

Ljubljana,  16. 9. 2021 

dr. Hajdeja Iglič, predsednica SSD 



 

 


