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POROČILO O DELU SLOVENSKEGA SOCIOLOŠKEGA DRUŠTVA ZA LETI 2017 in 

2018  

 

1. Splošni del 

 

Slovensko sociološko društvo je v preteklem obdobju 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 donacije ter sponzorska sredstva podjetij oz. organizacije. 

 

2. Posebni del 

 

Slovensko sociološko društvo je v letih 2017 in 2018 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.  

Leta 2018 je SSD uspelo obnoviti polnopravno članstvo v International Sociological  Association 

(ISA). Volilno pravico si deli z Družboslovnim društvom, ki je do leta 2018 bila edina članica ISA 

iz Slovenije.  

Aktivnosti, ki jih je organiziralo Slovensko sociološko društvo v letih 2017 in 2018 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.  Uredništvo je v tem obdobju prejelo tudi 

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


pozitiven odgovor za uvrstitev Družboslovnih razprav v bazo SCOPUS. S 1. januarjem 2018 je 

uredništvo Družboslovnih razprav prevzel Marjan Hočevar. V letu 2018 so izšle tri številke (17, 18 

in 19) 

 

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. 

 

Leto 2018 smo pričeli s pogovorom o knjigi Fifty years of the Coleman report. O monografiji sta se 

pogovorila sourednika Mitja Serdoč in Slavko Gaber, pogovor je vodila Lea Vrečko. 

 

Februarja smo nadaljevali s pogovorom o knjigi Franka Furedija ZAPRAVELJENO: Zakaj šola ne 

izobražuje več? O monografiji sta govorila Marjan Šimenc in Klara Skubic Ermenc. Pogovor je 

vodila Veronika Tašner. 

 

Marca smo imeli pogovor o knjigi Začasno bivališče: Na grad 25, Ig. O delu so spregovorile Milica 

Antić Gaber, Darja Tadič, Jasna Podreka, Nina Perger in Deja Crnovič. Pogovor je vodila Nika 

Kovač. 

 

Aprilski pogovor je bil posvečen knjigi Kritika kompetence avtorja Andreasa Gelharda. O knjigi sta 

spregovorila Metka Mencin Čeplak in dr. Damijan Štefanc. Pogovor je vodila Živa Kos. 

 

Majski pogovor smo organizirali v sodelovanju z Založbo /*cf, s Centrom za družbeno raziskovanje 

in Institutom za delavske študije. Govorili smo delu Catherine Samary Komunizem v gibanju: 

zgodovinski pomen jugoslovanskega samoupravljanja. O njej sta govorila avtorica in Marko Kržan, 

razpravo je povezovala Maja Breznik. 

 



Konec maja smo organizirali še pogovor o knjigi (Ne)dostojno delo: Prekarizacija standarngea in 

nestandardnega zaposlovanja v Sloveniji. Govorila sta urednika Miroslav Stanojević in Sašo 

Furlan, pogovor je vodila Vesna Leskovšek. 

 

Jesenski del pogovor smo oktobra začeli ob prevodu knjige Sociološka imaginacija Charlesa 

Wrighta Millsa, o kateri sta govorila Aleksandra Kanjuo Mrčela in Samo Uhan. 

 

Prvi novembrski pogovor je bil posvečen knjigi Migracijska politika EU: nove artikulacije 

izključevanja v 21. stoletju, o kateri sta spregovorili Tjaša Učakar in Mojca Pajnik, pogovor pa je 

vodila Jasna Podreka. Drugi pa knjigi Tomaža Mastnaka Liberalizem, fašizem, neoliberalizem. Z 

avtorjem se je pogovarjal Gorazd Kovačič. 

 

 

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.  

Društvo se je 2018 odzvalo na neprofesionalen in neznanstven pristop pri obravnavi cepljenja v 

knjigi »Ideološki konstrukt o cepljenju« avtorice Mateje Černič. 

 

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 odmevno novinarsko konferenco, na 

kateri smo se pogovarjali z prejemniki in prejemnicami nagrad Slovenskega sociološkega društva, 

ki smo jih podelili na sociološkem srečanju.  

 

Leta 2018 smo organizirali tradicionalno letno srečanje Slovenskega sociološkega društva v Piranu 

med 18. in 20. oktobrom, ki je potekalo po naslovom Družba in družbena gibanja: 50 let po 1968. 

Posebnost srečanja je bila prva izdaja Zbornika prispevkov na sociološkem srečanju. Prejeli in 

objavili smo 29 prispevkov. S tem smo okrepili plodno sodelovanje predsedstva in vodij sekcij 

društva. Z uspešnim projektom bomo nadaljevali tudi v prihodnosti.  

 

Po sociološkem srečanju smo organizirali odmevno 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 v Piranu smo imeli tudi Zbor članov in članic Slovenskega sociološkega 

društva, na katerem smo izglasovali nekatere statutarne spremembe, ki so bile kasneje odobrene 

strani upravne enote. 

 

VIII. Udeležba na srečanjih v tujini 

 

V letu 2017 in 2018 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. Julija 2018 smo se 

udeležili srečanja mednarodnega sociološkega društva (ISA) v Torontu. 

 

IX. 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. 

  

X. Promocija sociologije in razširjanje članstva 

 

Nadaljevali so z iskanjem možnosti, kako bolj kot do sedaj spodbuditi k sodelovanju v SSD učitelje 

in učiteljice. Z ZRSŠ smo zmenjeni, da  bodo tisti učitelji/-ce, ki se bodo letos udeležili letnega 

srečanja, lahko zaprosili za točkovanje udeležbe kot izobraževanja, za prihodnje leto pa se bomo 

uvrstili v razvid izobraževanj, s čimer bo sociološko srečanje postalo priložnost za priznano 

izobraževanje učiteljev in učiteljic. Glede tega smo sprožili postopek spremembe stauta društva.  

Predsednica društva A. K. Mrčela se je septembra 2018 s predavanjem in predstavitvijo SSD 

udeležila konference učiteljic in učiteljev družboslovnih, umetnostnih in humanističnih predmetov.   

 

 

XI. Krepitev delovanja društva 

 

Leta 2018 je Društvo ustanovilo novo sekcijo (Sekcija Sociologija časa), ki povezuje sociologe in 

sociologinje, ki jih osebno in strokovno zanima pojav časovnih potekov in dolgoživosti v družbi. 

Svoje aktivnosti usmerja na naslednja področja: retrospektiva, refleksija in teorija v sociološkem 

delovanju; življenjski ciklusi, dolgoživost, medgeneracijski odnosi, zdravje in učenje; dolgoročni 

(razvojni) procesi, usmerjanje, planiranje;identiteta in profesionalizacija sociologije, regionalne 

aktivnosti, posredovanje znanja mlajšim sociologom in sociologinjam; družabne aktivnosti članstva. 

Sekcija vključuje predvsem člane in članice, ki imajo za sabo že dolgo delovno izkušnjo, dobrodošli 

pa so tudi mlajši kolegi in kolegice, ki jih tematika sekcije zanima.Vključevala bo tako strokovno 

delovanje na svojih področjih kot društveno komponento medsebojne podpore in druženja. V 

strokovnem smislu bo delovala na prispevku k reintegraciji sociologije in njeni samorefleksiji ter 

splošni družbeni refleksiji, sodelovala pri zgodovinskem pregledu slovenske sociološke in širše 



družboslovne misli ter se odzivala na problematiko dolgoživosti v njenih različnih dimenzijah. 

Delovala bo tudi kot podporno omrežje članov in članic s promocijo prispevkov in uspehov članov 

sekcije ter krepitvijo profesionalne etike in organizacijo druženj. 

Hkrati je letu 2018 v nastajanju tudi nova sekcija za kulturno sociologijo. 

 

Zgoraj omenjen statutarne spremembe, sprejete na Zboru članov in članic 18. oktobra 2018 v 

Piranu, so med drugim omogočile včlanjevanje mladih članov in članic, ki še niso diplomirali. 

Društvo verjame, da bo s tem pritegnilo več zanimanja s strani študentov in študentk. 

 

Ljubljana,  26. 3. 2019 

Odgovorna oseba za pripravo poročila: 

dr. Aleksandra Kanjuo Mrčela 

 


