
 
Poročilo o delu predsedstva društva v mandatu 2020-2022 
 
Hvala za besedo.  
 
Delo društva se je kot običajno osredotočilo na pripravo letnih srečanj. S Covidom smo se 
srečali že na samem začetku mandata in do jesenskega srečanja l. 2020 smo se naučili delovati 
v Zoom okolju. Z udeležbo na našem prvem srečanju na daljavo smo bili zadovoljni, tudi vaši 
odzivi so bili pozitivni, prepoznali ste nekatere pozitivne strani organizacije konference na 
daljavo.  
Da vas spomnim, v prvem letu smo na srečanju obravnavali tematiko družbenih neenakosti in 
politike, v drugem letu pa pandemijo.  
 
Skupaj z Družboslovnimi razpravami smo organizirali tematsko številko na temo Covida, 
prispevki so izšli v kar dveh številkah revije, posamezni sociologi, člani in članice društva 
ste/smo sodelovali v javnih razpravah.   
 
Tudi zato, ker je srečanje potekalo na daljavo, smo se odločili, da vsebini programa namenimo 
nekoliko več pozornosti. V ta namen smo organizirali večje število okroglih miz, ki so začele 
dopolnjevati sekcijske dogodke. In na te okrogle mize smo vabili govorce in govorke, ki so 
prihajali iz različnih strok in področij družbenega delovanja. Okrogle mize smo snemali in 
predvajali v živo na družbenih medijih, zaradi česar so imele zelo velik odziv, tudi več tisoč 
ogledov. Zelo odmevna je bila okrogla mize o temeljnem univerzalnem dohodku, pa tudi 
okrogla mize o upravljanju epidemije. S to prakso smo želeli nadaljevati tudi letos in rezultat 
je zares raznolik program.  
 
Družboslovne razprave so na prehodu v drugo leto mandata dobile novi urednici – to sta 
kolegici Tanja Oblak in Natalija Majsova - ki sta se projekta lotili z veliko vnemo. Urednikovanje 
znotraj skromnih finančnih okvirov, v katerih delujejo Družboslovne razprave je zahtevno in s 
strani urednikov zahteva veliko osebnega angažmaja. Vendar pa Družboslovne razprave ne 
glede na vse omejitve ostajajo slovenska revija in izpolnjujejo svoje poslanstvo, ki je,  da 
delujejo kot publicistična infrastruktura za slovenske raziskovalce. Urednici zato vabita 
raziskovalne skupine, ki delujejo v polju sociologije in širše, da oddajo predlog za tematsko 
številko in posamezne avtorje, da prispevajo samostojne prispevke. 
 
V treh letih smo izvedli okoli 20 dogodkov v Trubarjevi hiši literature, ki so vključevali 
predstavitve knjig in razprave o aktualnih vprašanjih, npr. o nasilju v akademskem polju, o 
epidemiji, pa o predlogu sprememb volilnega sistema. Ti dogodki so bili izredno dobro 
obiskani, dosegali so tudi več sto ogledov, prvak med njimi – to je okrogla miza o epidemiji 
decembra 2021 - celo 1700 ogledov. Za organizacijo dogodkov je v tem mandatu stala ekipa, 
ki so jo sestavljale  Veronika Bajt, Nina Perger in Jasna Podreka, ki so odlično izpeljala prehod 
v virtualno srečevanje. Dogodki v THL se po koncu epidemije izvajajo v hibridni obliki, prav 
zato, da bi obdržali številčno publiko. Trubarjeva hiša literature sicer letos zapira svoja vrata, 
vendar sem prepričana, da bo novo vodstvo in nova ekipa našlo rešitev, ki bo prav tako 
privlačna kot je bila dosedanja.  
 



Eden najzahtevnejših projektov mandata je bil prehod na novo spletno stran, ki smo jo v celoti 
prenovili in dopolnili z manjkajočimi vsebinami. Razširili smo predvsem prikaz zgodovine 
društva, ki smo ga dopolnili s pričevanji preteklih predsednikov in predsednic. Na novo spletno 
stran smo prenesli tudi arhiv Družboslovnih razprav. Pri prenovi spletne strani je treba 
posebej izpostaviti prispevek tajnika društva, Igorja Jurekoviča. Razen prenove spletne strani 
smo zagotovili razstavni prostor in prostor za arhiv društva, ki se sedaj nahaja v akademski 
čitalnici Aleša Debeljaka na FDV. 

Sodelovanje v mednarodnem prostoru se je nadaljevalo, kolikor so to dopuščale razmere, 
predvsem smo sestankovali na daljavo. V Evropskem sociološkem društvu se je zaključil 
mandat v izvršilnem odboru kolegici Milici Antić Gaber.  Evropsko sociološko društvo je 
dobilo novo vodstvo, novo predsednico ste imeli spoznati v spoznavnem nagovoru. Odzvali 
smo se na povabilo, da sodelujemo v publikaciji evropskega društva. V jesenski številki 
European sociologist sta tako objavljena kar dva naša prispevka. Prvega, na temo nasilja v 
akademskem polju so prispevale kolegice Tina Bizjak, Neža Jagodic, Mojca Suhovršnik, Sara 
Ugrin, in Urška Turk, drugega pa midva z Igorjem. V njem sva predstavila zgodovino in 
delovanje Slovenskega sociološkega društva. Tudi v mednarodnem sociološkem društvu se 
naslednje leto menja vodstvo, še tik pred koncem mandata se bomo konec novembra v 
Ljubljani srečali v živo s Sarifom Hanafijem. 

Dveh projektov nismo še uspeli izpeljati do konca. Prvi je posvet o zaposlovanju sociologov 
v javni upravi. Gradivo za posvet smo pripravili, pri tem je bil aktiven član predsedstva 
kolega Jure Mezek, samega posveta pa nismo izpeljali, ker smo čakali na menjavo vlade 
oziroma na volitve, da bi imeli na drugi strani primernega sogovornika. Nova vlada sedaj 
deluje in posvet bo mogoče izpeljati že spomladi. Drugi projekt, ki ga bomo zaključili še 
letos, pa je pilotna študija med diplomanti sociologije. Vprašalnik pripravljen, a smo 
počakali, da mine vsaj 1 leto in pol od zaključka študija študentov in študentk, ki so izrazili 
pripravljenost, da sodelujejo v raziskavi.   

Še ena pomembna sprememba se je zgodila. Administrativno pomoč, ki jo je doslej nudila Ivi 
Kecman, je prevzela Špela Zajšek, prav tako sodelavka v Centru za proučevanja množičnih 
komunikacij in javnega mnenja na FDV.   

 

Na koncu bi se želela zahvaliti vsem vam, članom in članicam društva za zaupanje in 
priložnost, ki ste mi jo dali z vodenjem društva;  

članom in članicam predsedstva za kolegialno vzdušje in angažiranost;  

največja zahvala pa gre seveda podpredsedniku Romanu, ki je kljub opravljanju zahtevne 
funkcije dekana prispkočil na pomoč, ko je bilo to treba,   

in tajniku Igorju, ki ne pozna meja, ko gre za delo v dobro društva.   

 


