
Krajša zgodovina oddelka in  
predmet poučevanja

Oddelek za sociologijo na Filozofski 
fakulteti v Ljubljani je bil ustanovljen 
leta 1960 na pobudo akademika prof. 

Borisa Ziherla, takratnega direktorja Inštituta 
za sociologijo pri Univerzi v Ljubljani. Profe-
sor Ziherl je postal tudi prvi predstojnik novo-
nastalega oddelka, s tem pa se je začel organi-
zirani študij sociologije na Slovenskem. Prvi 
predavatelji na oddelku, katerega študij je sta-
tut Filozofske fakultete iz leta 1961 določal kot 
enopredmetno in dvopredmetno skupino, so 
bili prof. dr. Ludvik Čarni, prof. dr. Marjan Bri-
tovšek in prof. dr. Anton Žun. Prva večja reor-
ganizacija študija se je zgodila v študijskem letu 
1966/67, ko se je študijski program enopred-
metne sociologije prenesel na Visoko šolo za 
politične vede (leta 1970 se je preimenovala v 
Fakulteto za sociologijo, politične vede in no-
vinarstvo, danes jo poznamo kot Fakulteto za 
družbene vede), študij sociologije na Filozofski 
fakulteti pa se je osredotočil predvsem na pe-
dagoško usposabljanje učiteljev za poučevanje 

sociologije in družboslovja na gimnazijah in 
srednjih strokovnih šolah. Kljub temu je Od-
delek za sociologijo začel širiti svoje študijsko 
zanimanje tudi na področja sociologije kultu-
re in sodobnih socioloških teorij. V študijskem 
letu 1981/82 je oddelek ponudil dva programa: 
Sociologijo kulture (nepedagoška smer) in So-
ciologijo (pedagoška smer). Razvijanje novih 
teoretskih usmeritev in poddisciplin ter po-
vezovanje z drugimi vedami sta predvsem na 
nepedagoškem programu Sociologije kulture 
vodila v interdisciplinarno oblikovan študij, 
kar se je odražalo v uvedbi številnih izbirnih 
predmetov. 

Glavni poudarki pri študiju sociologije kulture 
so bili posvečeni sodobnim teorijam kulture, 
metodološkemu strukturalizmu in jezikovni 
analizi, semantiki in kritiki ideoloških družbe-
nih formacij, kritični analizi družbe ter teoret-
skim implikacijam izsledkov psihoanalize. Pri 
vpeljavi teh vsebin sta imela odločilno vlogo 
prof. dr. Rastko Močnik in prof. dr. Drago B. 
Rotar. Ob teh, za sociologijo kulture distink-
tivnih vsebinah, so imele pomembno vlogo 
tudi obča sociologija, klasiki sociološke misli, 
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študije nacionalizmov in globalizacije (prof. 
ddr. Rudi Rizman), sociologija religije (prof. dr. 
Marko Kerševan), analiza socialne zgodovine, 
presečišča zgodovinske in družbene dinamike, 
klasičnih družbenih gibanj in historične socio-
logije (prof. dr. Avgust Lešnik). V naboru speci-
fičnih študijskih vsebin je oddelek ponujal me-
dijske študije in kulturo (doc. dr. Jože Vogrinc 
in prof. dr. Ksenija Vidmar Horvat), študije spo-
lov (prof. dr. Milica Antić Gaber in prof. dr. Ro-
man Kuhar), teorijo filma, sociologijo znanosti 
(doc. dr. Igor Škamperle), sociologijo likovnih 
umetnosti, sociologijo branja itn. Omeniti velja 
tudi socialno antropologijo in z njo povezane 
projekte in terenske raziskave, ki sta jih v osem-
desetih in devetdesetih letih preteklega stoletja 
izvajala predvsem prof. dr. Iztok Saksida in 
prof. dr. Bojan Baskar.

Z bolonjsko prenovo študija je Oddelek za 
sociologijo na prvi stopnji vzpostavil eno-
predmetni program Sociologija kulture, ki 
je edinstven v slovenskem prostoru zaradi 
poglobljenega teoretskega pristopa z vključe-
vanjem poznavanja klasične in temeljne socio-
loške misli ob hkratnem razvijanju analitskih 
osnov, oprtih na najnovejše epistemološke in 
teoretske premike v polju humanistike in druž-
boslovja. Ob tej študijski možnosti na oddelku 
ponujamo še dvopredmetni program Sociolo-
gija. Na drugi stopnji je mogoče vpisati eno-
predmetni ali dvopredmetni študij Sociologije 
kulture ali dvopredmetni pedagoški študijski 
program Sociologija. Na vseh programih je 
študij zasnovan tako, da na začetku gradi na 
temeljnih socioloških in širše humanistično-
-družboslovnih znanjih, ki se v višjih letnikih 
razvija v specialna sociološka polja.

Študij sociologije kulture in določenih special-
nih socioloških polj (spol, mediji, epistemologi-
ja, religija, globalizacija) je mogoče nadaljevati 
tudi na doktorskem študiju, ki poteka v okviru 
interdisciplinarnega doktorskega študijskega 
programa Humanistika in družboslovje. Odde-
lek za sociologijo si prizadeva krepiti tudi do-
mačo in mednarodno raziskovalno dejavnost, 
njegovi članice in člani pa se kritično angažira-
jo v javnem in medijskem življenju.

Podrobnejši podatki o delovanju oddelka in 
njegovih članov v obdobju 1960–2010 so ob-
javljeni v zborniku, ki ga je oddelek izdal ob 
50-letnici svojega delovanja.
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Študijski programi

1. stopnja 2. stopnja

Sociologija kulture – enopredmetni Sociologija kulture – enopredmetni

Sociologija – dvopredmetni Sociologija kulture – dvopredmetni

Sociologija – dvopredmetni pedagoški

3. stopnja

Humanistika in družboslovje – interdisciplinarni

Področja: Epistemologija humanis tike in 
družboslovja, Etnični in migracijski študiji, 
Globalizacijski študiji, Medijski študiji,  
Religiologija, Sociologija kulture, Študiji spola
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Katedre 

• Katedra za občo sociologijo
• Katedra za sociologijo kulture

Trenutni raziskovalni projekti in 
mednarodna sodelovanja

• raziskovalni program Problemi avtonomije 
in identitet v času globalizacije (P6-0194)

• raziskovalni program Družbena pogodba 
v 21. stoletju: historično-sociološki, filozof-
sko-etični in izobraževalno-pedagoški vidi-
ki (P6-0400)

• evropski projekt Gearing roles – Gender 
Equality Actions in Research Institutions 
to transform Gender roles (GA No. 824536)

• temeljni projekt Državljanstvo in diskrimi-
nacija: intersekcijski pristop k raziskova-
nju družbene izključenosti (J6 9381)

• Ciljni raziskovalni projekt Enakost spolov 
na področju izobraževanja (V5 1705)

Knjižne zbirke, znanstvene revije

• Zvezki (knjižna zbirka)
• Dela (knjižna zbirka)
• Portreti (knjižna zbirka)
• Album (knjižna zbirka)
• Prevodi (knjižna zbirka)

Študentske dejavnosti in društva

• Sociopatija – društvo študentov sociologije 
Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani

Seznam zaposlenih

• red. prof. dr. Milica Antić Gaber (od 1992)
• doc. dr. Marinko Banjac, raziskovalec  

(od 2014)
• Tjaša Cankar, raziskovalka (od 2019)
• doc. dr. Alojz Cindrič, bibliotekar (od 1983)
• Emanuela Fabjan, mlada raziskovalka  

(od 2018)
• doc. dr. Ana Ješe Perković, raziskovalka 

(od 2011)

• doc. dr. Dejan Jontes, raziskovalec  
(od 2015)

• red. prof. dr. Tina Kogovšek (od 2005)
• Andreja Končan, samostojna strokovna 

delavka (od 1991)
• asist. dr. Živa Kos, raziskovalka (od 2019)
• doc. dr. Gorazd Kovačič (od 2001)
• doc. dr. Primož Krašovec (od 2015)
• red. prof. dr. Roman Kuhar (od 2006)
• red. prof. dr. Breda Luthar, raziskovalka 

(od 2015)
• izr. prof. dr. Damjan Mandelc (od 2003)
• doc. dr. Polona Petek, raziskovalka  

(od 2015)
• asist. dr. Jasna Podreka (od 2009)
• izr. prof. dr. Maruša Pušnik, raziskovalka 

(od 2015) 
• Tomaž Pušnik, mladi raziskovalec (od 2017)
• Nejc Slukan, mladi raziskovalec (od 2017)
• Rok Smrdelj, mladi raziskovalec (od 2018)
• dr. Kaja Širok, raziskovalka (od 2015)
• doc. dr. Igor Škamperle (od 1991)
• asist. dr. Tjaša Učakar, raziskovalka  

(od 2011)
• red. prof. dr. Ksenija Vidmar Horvat  

(od 1995)
• doc. dr. Jože Vogrinc (od 1987)
• doc. dr. Ana Vogrinčič Čepič (od 2008)
• izr. prof. dr. Anja Zalta (od 2009)
• Mojca Žaberl, bibliotekarka (od 2006)


