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Zveza društev Slavistično društvo Slovenije 

Aškerčeva cesta 2 

1000 Ljubljana 

www.zdsds.si 

 

 

Seja upravnega odbora Zveze društev Slavistično društvo Slovenije (ZDSDS) v 

Ljubljani 30. novembra 2018 

 

Prisotni: Matej Šekli, Lidija Rezoničnik, Rok Mrvič, Renata More, Alenka Šivic-Dular, 

Marko Juvan, Petra Jordan, Jožica Jožef Beg, Branislava Vičar, Anja Benko, Milena Mileva 

Blažić, Marija Kostnapfel, Nina Zavašnik, Ernesta Dejak Furlan, Vita Žerjal Pavlin, Boža 

Krakar Vogel. 

 

Dnevni red: 

1. pregled delovanja pokrajinskih slavističnih društev in sekcij; 

2. predstavitev predloga programa Slovenskega slavističnega kongresa 2019 (Novo 

mesto, 3.–5. oktober 2019, soorganizator Slavistično društvo Dolenjske in Bele krajine); 

3. predlogi za Slovenski slavistični kongres 2020 (soorganizator, kraj, datum); 

4. razno. 

 

K 1. točki 

Ugotovljena je bila sklepčnost občnega zbora ZDSDS. 

 

Pregled aktualnega stanja pokrajinskih društev:  

- SD Trst-Gorica-Videm (predsednica Marija Pirjevec Paternu): društvo je aktivno in 

je poslalo program za naslednji dve leti.  

- SD Koper (predsednica Nada Đukić) se ni odzvalo. Petra Jordan je izpostavila, da je 

društvo aktivno in predlagala, da se jih ponovno opomni, naj pošljejo program za 

naslednji dve leti. 

- SD Nova Gorica poročila o delovanju ni poslalo. Predsednica Ernesta Dejak Furlan je 

bila prisotna na seji, društvo je aktivno in načrtuje dejavnosti tudi v prihodnje. 

- Meddruštveni odbor primorskih slavističnih društev (simpozij Primorski 

slovenistični dnevi) se ni odzval (kontaktna oseba je Senija Smailagič). Petra Jordan je 
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izpostavila, da odbor obstaja predvsem zaradi Primorskih slovenističnih dnevov, 

drugih aktivnosti ne izvajajo. 

- SD Jesenice (predsednica Polona Žagar) in SD Kranj (predsednica Barbara Oman) se 

nista odzvali, društvi ne delujeta. Petra Jordan je poročala, da društvi ne izvajata 

nobenih aktivnosti. Pred leti je imelo SD Kranj finančni problem – na AJPES niso 

oddali finančnega poročila, zato so prejeli denarno kazen. Zaplet se je rešil, društvo 

sicer še obstaja, vendar ima zaprt račun. Matjaž Zaplotnik (na seji odsoten, se je 

opravičil) se želi angažirati kot novi vodja SD za Gorenjsko. Sklep: Matjaž Zaplotnik 

stopi v stik z obema predsednicama, ki sta pravni zastopnici društev in se pozanima, 

kaj je treba narediti, da se društvo ukine (AJPES). ZDSDS predsednicama predlaga 

ukinitev društev in ustanovitev novega društva SD Gorenjske pod vodstvom Matjaža 

Zaplotnika.  

- SD Ljubljana (predsednica Vita Žerjal Pavlin): društvo je aktivno, poslalo je program 

za naslednji dve leti. Predsednica želi odstopiti, naslednika trenutno še nima, 

zamenjavo načrtuje na občnem zboru februarja 2019. 

- SD Dolenjske in Bele krajine (predsednica Jožica Jožef-Beg): društvo je aktivno, 

poslali so program za naslednji dve leti. Glavna točka programa za 2019 je 

soorganizacija Slovenskega slavističnega kongresa 2019 v Novem mestu. 

- SD Posavja (predsednik David Križman) se je opravičil, so aktivni. Društvo je med 

drugim sodelovalo pri organizaciji znanstvenega simpozija 1. Toporišičev dan na temo 

Skladnja enostavčne povedi (Mostec, Brežice, Dobova, 19. 10. 2018). 

- SD Koroške: predsednica Anja Benko je poročala, da so bili v preteklem letu zelo 

aktivni, organizirajo 6 dogodkov letno, imajo 10 aktivnih članov, skupaj pa jih je 18. 

Vendar je odziv na aktivnosti majhen, na zadnji razstavi Cankar v stripu je bilo npr. 

samo 6 poslušalcev. Če so delavnice širše zasnovane, npr. o retoriki, pridejo večinoma 

tisti, ki niso člani društva oz. niso slavisti. Slavisti oz. slovenisti bi prišli, če bi zato 

dobili potrdilo o prisotnosti s točkami za napredovanje. Jožica Jožef Beg iz SD 

Dolenjske in Bele krajine je poročala, da pri njih dvakrat letno organizirajo 

izobraževanja, kjer prisotni dobijo točke, na te delavnice prihajajo, zlasti učitelji v 

osnovnih šolah. 

Predsednica SD Koroške želi zaradi nove službe in konflikta interesov odstopiti. 11. 

12. 2018 je sklicana letna skupščina, na kateri bo odstopila, naslednika zaenkrat še ni 

našla. Sporočila bo, kdo po prevzel njeno mesto.  
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- SD Celje (predsednica Alenka Prebičnik-Šešel): odziva ni bilo. Milena Mileva Blažić 

poroča, da so včasih bili aktivni, v zadnjih letih pa niso več prihajali na seje.  

- SD Maribor: predsednica Branislava Vičar je poročala o aktivnostih. Društvo ima od 

spomladi 2018 še Lektorsko sekcijo in ponovno aktivno Študentsko sekcijo, ki je 

nazadnje organizirala literarni večer. Dogodki so precej obiskani, največ je študentov, 

tudi zunanji obiskovalci, malo pa je učiteljev. 

- SD Prekmurja, Prlekije in Porabja (predsednica Katarina Balažic) se ni odzvalo. 

Petra Jordan poroča, da so bili pred nekaj časa zelo aktivni, zadnji dve leti pa se na 

vabila na seje niso odzvali.  

 

Matej Šekli je izpostavil, da med pokrajinskimi društvi manjka še avstrijska Koroška 

in Štajerska, glede morebitnih dejavnosti se je pozanimal, vendar večjih odzivov še ni. 

Nina Zavašnik je poročala, da obstaja avstrijsko Slavistično društvo (Österreichische 

Gesellschaft für Slawistik), ki sicer deluje bolj na znanstveni ravni, njihova celotna 

dejavnost je organizacija konference enkrat letno, predlagala je morebitno 

sodelovanje. Predsednik je izpostavil, da jim lahko ponudimo sodelovanje, če je 

takšna njihova želja. Pomembno je, da so dejavnosti namenjene tudi učiteljem 

slovenščine kot prvega jezika na avstrijskem Koroškem in Štajerskem ter niso zgolj na 

akademski ravni. Ernesta Dejak Furlan predlaga, da se jih še enkrat spodbudi preko 

osebnih stikov. 

 

Sklep: Vsem, ki se niso odzvali, pozive pošljemo še enkrat. 

 

Pregled aktualnega stanja sekcij:  

- Sekcija za slovenščino v javnosti, vodja Maruška Agrež se ne javlja več. Sekcija je 

zelo pomembna, za novega vodjo je predlagan Zoran Božič, vodstvo bo z njim stopilo 

v stik. 

- Sekcija za leksiko, vodja France Novak se ni odzval, predlagana je nova vodja, in 

sicer Mia Michelizza, ki se s predlogom strinja. Sklep: za vodjo sekcije je potrjena 

Mia Michelizza. Milena Mileva Blažić predlaga, da se Francetu Novaku podeli 

nagrada za uspešno vodenje sekcije.  

- Sekcija za lektorje/lektorska sekcija, vodja Joža Repar Lakovič je podala odstopno 

izjavo. Za vodjo sekcije se je javila Petra Jordan, ki pa se strinja, da je poslanstvo 

sekcije vprašljivo, saj je Lektorsko društvo Slovenije trenutno zelo aktivno in opravlja 
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vse naloge, ki jih je prej imela lektorska sekcija. Sklep: Lektorska sekcija se ukine. 

Boža Krakar Vogel predlaga, da se ustanovi nova sekcija, ki bo prevzela projekt 

Všeček za slovenščino in Petro Jordan predlaga za vodjo. Sklep: ustanovi se nova 

sekcija, ki se imenuje Dajmo priložnost slovenščini, vodja je Petra Jordan. 

- Didaktična sekcija, vodja Boža Krakar Vogel, je aktivna.  

- Sekcija znanost mladini, vodja Renata More, deluje aktivno že sedmo leto. 

- Študentska sekcija je aktivna, dosedanji vodji Nina Zavašnik in Lidija Rezoničnik 

predajata vodenje sekcije Roku Mrviču. Sklep: za vodjo sekcije je potrjen Rok Mrvič. 

- Rusistična sekcija, vodja Janja Urbas, je aktivna. 

 

Predstavništva institucij (delegati/delegatke) v upravnem odboru Slavističnega društva:  

 

V upravnem odboru Slavističnega društva trenutno nimajo predstavnikov vse institucije, ki so 

navedene v statutu Slavističnega društva. Predlagani so novi predstavniki: Marko Juvan bo 

predstavnik Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU. Oddelek za 

slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani bo zastopala Andreja Žele. Oddelek za 

slavistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani bo zastopala Đurđa Strsoglavec. Razredni 

pouk Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani bo zastopala Milena Mileva Blažić. Oddelek 

za slovanske jezike in književnosti Filozofske fakultete Univerze v Mariboru bo zastopala 

Branislava Vičar. Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU bo zastopala Mia 

Michelizza. 

 

Slovenski slavistični komite bo še naprej zastopala Alenka Šivic Dular, Slavistično knjižnico 

Irena Novak Popov, Kroniko Slavističnega društva Slovenije Matjaž Zaplotnik, Diskusijsko 

skupino oz. forum SlovLit Milan Hladnik. Urednik Slavistične revije je Miran Hladnik, 

tehnična urednica je Urška Perenič. Urednica revije Jezik in slovstvo je Đurđa Strsoglavec, 

tehnična urednica je Lidija Rezoničnik. 

 

ZDSDS trenutno nima blagajnika, zato je za novega blagajnika predlagan Rok Mrvič. Sklep: 

Rok Mrvič je potrjen kot blagajnik ZDSDS. 
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K 2. točki 

Za lokacijo Slovenskega slavističnega kongresa 2019 je predlagano Novo mesto, kot 

soorganizator kongresa pa pokrajinsko društvo Dolenjske in Bele krajine. Matej Šekli in 

Jožica Jožef Beg sta predstavila načrte in ideje za Slavistični kongres 2019. Sklep: Potrjeno 

je, da bo kongres 2019 v Novem mestu, potrjen je vsebinski okvirni načrt kongresa z naslovno 

temo Slovenski jezik in njegovi sosedje. Po posameznih sekcijah se povabi predavatelje. 

 

K 3. točki 

Predlog za Slovenski slavistični kongres 2020: Jan Zoltan po elektronski pošti predlagal 

Idrijo. Idrija spada v SD Ljubljana, Vita Žerjal Pavlin je poudarila, da imajo v Idriji aktivne 

člane, ki pa se na predlog zaenkrat še niso odzvali. Sklep: SD Ljubljana bo pozvalo člane v 

Idriji, da se izrečejo glede predloga. 

 

K 4. točki 

Predlaga se, da je za podpisovanje dokumentov za Zvezo društev Slavistično društvo 

Slovenije pooblaščena tudi tajnica društva Lidija Rezoničnik. Sklep: Lidija Rezoničnik se 

pooblasti za podpisovanje dokumentov Zveze društev Slavistično društvo Slovenije. 

 

V zbirki Slavistična knjižnica bo izšla knjiga Jožice Jožef Beg, prelom ureja Matjaž 

Zaplotnik. Monografija z izidom že zamuja, zato jo je treba izdati čim prej. Sklep: predsednik 

bo kontaktiral Matjaža Zaplotnika, da bo čim prej dokončal postavitev monografije. 

 

Rok Mrvič je predstavil načrte za novo spletno stran Zveze društev Slavistično društvo 

Slovenije in pozval člane UO h komentarjem in predlogom. Sklep: predsedniki pokrajinskih 

društev in vodje sekcij Roku Mrviču po elektronski pošti pošljejo dodatne predloge glede 

spletne strani. 

 

V Ljubljani, 30. 11. 2018 

 

Predsednik 

Matej Šekli 

 

Zapisničarka 

Lidija Rezoničnik 


