
 
 

 

ZAPISNIK ZBORA ČLANOV IN ČLANIC SLOVENSKEGA SOCIOLOŠKEGA 

DRUŠTVA 

4. NOVEMBER 2022, VELIKA DVORANA FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE UL 

 

Pričetek zbora članov in članic (v nadaljevanju Zbor) Slovenskega sociološkega društva (v 

nadaljevanju SSD) je bil načrtovan za 18:15, vendar je predsednica društva, dr. Hajdeja Iglič, 

ugotovila, da je na Zboru prisotnih manj kot polovica članov (vseh rednih članov je 144). 36. 

člen statuta SSD veleva, da moramo v takem primeru počakati 15 minut, ko mora biti prisotnih 

vsaj 10 članov in članic, da je zbor sklepčen. Ob 18:30 je predsednica SSD ugotovila, da je 

prisotnih 36 članov (glej Priloga 1), s čimer je bilo zadoščeno pogoju sklepčnosti zbora. 

 

Predsednica je nato po pravilih, opredeljenih v Statutu SSD, Zboru predlagala kandidatko za 

delovno predsednico, sicer članico društva in predsedstva dr. Majdo Černič Istenič. Zbor je 

predlog soglasno potrdil, s čimer je dr. Majda Černič Istenič prevzela vodenje Zbora. Njena 

prva naloga je bil sklic verifikacijske komisije, za katero so se javili trije člani: Igor Jurekovič 

(zapisnikar), dr. Anja Zalta in dr. Miroljub Ignjatović. Sledila je predstavitev dnevnega reda: 

 

1. Poročilo o delu SSD (2020–2022) 

2. Finančno poročilo (2020–2022) 

3. Nagrade in priznanja SSD 

4. Razno 

5. Volitve 

 

AD 1 / Poročilo o delu SSD (2020–2022)  

 

Predsedujoča zboru je ob prvi točki dnevnega reda k besedi pozvala predsednico SSD, dr. 

Hajdejo Iglič, ki je predstavila poročilo o delu za mandatno obdobje 2020–2022. Ta je 

izpostavila organizacijo letnih srečanj kot ključno aktivnost v mandatu, zlasti v spletnem okolju 

Zoom, v katerega smo bili primorani tekom trajanja epidemije. Nadaljevala je s predstavitvijo 

dogodkov v Trubarjevi hiši literature, ki smo jih v aktualnem mandatu organizirali okoli 20. 

Pri tem se je zahvalila dosedanjemu delu organizacijske ekipe. Poročala je tudi o angažiranem 

delovanju novega uredništva Družboslovnih razprav, o prenovi spletne strani ter vzpostavitvi 

arhivskih prostorov v akademski čitalnici Aleša Debeljaka na Fakulteti za družbene vede. 

Poročilo je sklenila z opisom delovanja društva v mednarodnem prostoru, to je v Evropskem 

in Mednarodnem sociološkem združenju (v nadaljevanju ESA in ISA) in objavo dveh 

prispevkov v European Sociologist (glasilo ESA). Omenila je še dva projekta, ki sta zaenkrat 

ostala nerealizirana – posvet o zaposlovano sociologov v javni upravi ter pilotna študija 

diplomantov sociologije. Ob koncu se je zahvalila vsem članom in članicam društva za 



zaupanje in priložnost za vodenja društva ter članom in članicam predsedstva za kolegialno 

vzdušje in angažiranost. 

 

Predsedujoča Zboru je odprla prostor za razpravo o poročilu. Ker razprave ni bilo, je 

predlagala, da Zbor glasuje o sprejetju poročila in razreši dosedanje vodstvo.   

 

SKLEP: Zbor članov in članic je soglasno sprejel Poročilo o delu za mandatno obdobje 

2020–2022 in razrešil dosedanje vodstvo.  

 

Častni član dr. Niko Toš je izrazil zahvalnost predsednici dr. Hajdeji Iglič ter predsedstvu za 

uspešno vodenje društva v aktualnem mandatu.  

  

AD 2 / Finančno poročilo SSD (2020–2022) 

 

V drugi točki dnevnega reda je predsedujoča k besedi povabila predstavnika Nadzornega 

odbora, dr. Gorazda Kovačiča, ki je na kratko predstavil finančno poročilo o delu društva v 

mandatnem obdobju 2020 – 2022. S poročilom se je Nadzorni odbor predhodno seznanil in 

presodil, da je društvo v danih razmerah v dobri finančni kondiciji. Zboru članov in članic je 

zato predstavnik Nadzornega odbora predlagal sprejetje poročila. 

 

Ker razprave ni bilo, je predsedujoča Zbor pozvala k glasovanju o sprejetju finančnega poročila 

za mandatno obdobje 2020–2022. 

 

SKLEP: Zbor članov in članic je soglasno sprejel Finančno poročilo za mandatno 

obdobje 2020–2022. 

 

AD 3 / Nagrade in priznanja SSD 

 

Predsedujoča je v tretji točki dnevnega reda Zbor obvestila o dveh predlogih za podelitev 

naziva častni član oziroma častna članica, ki jih je prejelo predsedstvo. Ker so oba ocenili kot 

odlična, je predsedstvo Zboru predlagalo, da naziv častni član podeli dr. Miroslavu Stanojeviću 

in dr. Anuški Ferligoj. 

 

Predsedujoča je obenem zbor seznanila, da je predsedstvo v skaldu s  Statutom SSD odločilo, 

da podeli še več drugih nagrad in priznanj, ki so v domeni predsedstva. Zboru predlaga, da 

razglasitev nagrajencev ter nagrajenk v celoti prestavi na slavnostno podelitev nagrad, ki sledi 

Zboru. 

 

SKLEP: Zbor članov in članic je soglasno potrdil podelitev naziva častni član dr. 

Miroslavu Stanojeviću ter dr. Anuški Ferligoj. Obenem se soglasno strinja, da razglasitev 

preostalih nagrajenk in nagrajencev Društvo opravi tekom slavnostne podelitve.  

 

AD 4 / Razno 

 

Predsedujoča je pred pričetkom volitev odprla še točko razno. Pod njo se je Zbor seznanil in 

na kratko razpravljal o treh predlogih za temo srečanja 2023. Prvi predlog se je navezoval na 



družbene spremembe, vezane na temo dolgožive družbe, življenjskih potekov in prehodov; 

drugi predlog je v ospredje postavil tehtanje vprašanja tehnoloških sprememb; tretji predlog pa 

je naglasil vprašanje oblikovanja, popularnosti in izvora teorij zarot.  

 

Sledila je kratka razprava o predlogih, po kateri se je predsednica zahvalila za predloge, ki jih 

bo prihodnje predsedstvo imelo v mislih pri oblikovanju naslovne teme srečanja 2023, čeprav 

predlogi sami niso zavezujoči za predsedstvo. 

 

V luči socioloških srečanj je članica dr. Aleksandra Hoivik predlagala, da bi bilo smiselno 

oblikovati zaključek srečanja – npr. kot povzetek dognanj, ki bi jih lahko nato delili z mediji, 

s čimer bi poskrbeli za širšo vidnost Društva v javnosti. 

 

AD 5 / Volitve 

 

Predsedujoča zboru članov in članic je prešla na zadnjo točko dnevnega reda, to je volitve. 

Sprva je predstavila, koliko članov katerih organov društva mora Zbor izglasovati: glasovali 

smo skupno o enajstih članih predsedstva ter o treh članih nadzornega odbora in častnega 

razsodišča. Prvo obvestilo o volitvah ter poziv h kandidiranju je vodstvo društva objavilo maja 

letos. Z oddajo soglasja – kandidature – je lahko kandidiral katerikoli redni član društva s 

poravnano članarino. 

 

Sledil je sklic tričlanske volilne komisije, za katero so se iz Zbora javili: dr. Anton Kramberger, 

dr. Gorazd Kovačič ter dr. Nina Perger. Vlogo predsedujočega volilni komisiji je prevzel dr. 

Gorazd Kovačič. Ko je komisija zasedla svoje mesto, je predsedujoča najavila še zadnji poziv 

za kandidiranje v katerikoli izmed organov društva. Nihče izmed prisotnih se ni javil. 

Predsedujoča Zboru je nato pozvala edinega kandidata za predsednika, dr. Romana Kuharja, 

da Zboru predstavi program dela za mandatno obdobje 2023–2025. 

 

Predsedujoči volilni komisiji, dr. Gorazd Kovačič je nato na kratko predstavil navodila za 

glasovanje, ki so bila pojasnjena tudi na sami glasovnici. Ker so se kandidature za volitve 

uradno zaključile, je predsedujoči lahko predstavil in pojasnil sestavo glasovnic: Zbor članov 

in članic je lahko izbiral med enim kandidatom za predsednika (in pripadajočo kandidatko za 

podpredsednico in kandidatom za tajnikom), ter med enajstimi kandidati za predsedstvo, med 

katerimi so lahko volivci izbrali do največ osem kandidatov. Za člane nadzornega odbora ter 

častnega razsodišča so kandidirali po trije kandidati.  

 

Sledilo je glasovanje. Volivci so morali pristopi k volilni komisiji, kjer so se morali podpisati 

v volilni imenik (glej Prilogo 1). Nato so prevzeli glasovnice in jih izpolnili v vnaprej 

določenem delu dvorane. Po zaključenem glasovanju je volilna komisija preštela glasove, 

predsedujoči pa je nato Zboru objavil rezultate. Iz internega zapisnika volilne komisije (glej 

Priloga 2) izhaja, da je glasovalo vseh 36 prisotnih članov in članic, pri čemer je bila ena (1) 

glasovnica  neveljavna.  

 

Rezultati volitev so sledeči (gl. Prilogo 2): Kandidat za predsednika, dr. Roman Kuhar, je 

skupaj s kandidatko za podpredsednico, dr. Matejo Sedmak, ter kandidatom za tajnika, 

Igorjem Jurekovičem, prejel 31 glasov, 4 so bili vzdržani.  



 

Izmed kandidatov in kandidatk za člane in članice predsedstva so bili izvoljeni naslednji: 

Valerija Zorko (31 glasov), dr. Maja Zadel (30 glasov), dr. Metka Mencin (29 glasov), dr. 

Jasna Podreka (23 glasov), dr. Rok Smrdelj (28 glasov), dr. Veronika Bajt (28 glasov), dr. 

Zdenka Šadl (20 glasov), dr. Andrej Kirbiš (20 glasov). Neizvoljeni kandidati so Jure Mezek, 

dr. Andrej Kohont ter dr. Miran Lavrič.  

 

Volilna komisija je ugotovila, da so bile izvoljene vse tri kandidatke za članice nadzornega 

odbora: dsr. Hajdeja Iglič (35 glasov), dr. Simona Zavratnik (35 glasov) ter dr. Andreja 

Živoder (33 glasov). Prav tako so bile izvoljene vse tri članice častnega razsodišča: dr. 

Aleksandra Kanjuo Mrčela (35 glasov), dr. Majda Černič Istenič (35 glasov) in dr. Veronika 

Tašner (35 glasov). 

 

Razglasitvi rezultatov je sledil zaključek zbora članov in članic, ki ga je najavila 

predsedujoča Zboru, dr. Majda Černič Istenič. 

 

 

Podpis verifikacijske komisije 

 

Igor Jurekovič (zapisnikar)           

           

 

Anja Zalta           

                  

 

Miroljub Ignjatović 

 

 

 

V Ljubljani, 4. novembra 2022 

 


