Slavistično društvo Slovenije
ZAPISNIK

občnega zbora odbora Slavističnega društva Slovenije,
ki je bil v kinodvorani v Murski Soboti, 1. 10. 1998 od 15.30 do 17.30.
Prisotnost je razvidna iz poročila verifikacijske komisije.

K1
Občni zbor je otvoril predsednik Slavističnega društva Slovenije dr. Zoltan Jan,
vodil pa ga je doc. dr. Marko Jesenšek s pomočjo delovnega predsedstva, katerega
člani so bili: zapisničarka doc. dr. Irena Stramljič Breznik, overovateljica
zapisnika mag. Mihaela Koletnik.
Predsedujoči je prebral predlog dnevnega reda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

otvoritev in izvolitev organov zbora
razglasitev častnih članov
predlog za ustanovitev nagrad Slavističnega društva Slovenije
spremembe društvenih pravil
poročila o delu in poslovanju
razrešitev dosedanjih in volitve novih organov društva
razno

Sklep: predsedujoči je ugotovil, da je dnevni red sprejet.
Predsedujoči je predlagal verifikacijsko (predsednica Boža Ivanuša Trajbarič,
prof; člana Matija Žižek, prof., in Živana Safran, prof.) in volilno komisijo, ki jo
sestavljajo člani delovnega predsedstva.
Sklep: občni zbor je izvolil predlagane člane predsedstva občnega zbora in
verifikacijsko ter volilno komisijo; predlog je bil sprejet brez pripomb.
Poročilo verifikacijske komisije: B. Ivanuša Trajbarič je
verifikacijske komisije.

prebrala poročilo

Sklep: predsedujoči je ugotovil, da je občni zbor sklepčen, da je bil sklican v
skladu z društvenimi pravili in da lahko s temi pravili nadaljuje delo in
sprejema veljavne sklepe.

K2
Predsednik zbora je pozval predsednika SDS, da poda predloge za častne člane.
Utemeljitev in izročitev listin je opravil predsednik SDS. Pisni predlogi so
priloženi v mapah z delovnim gradivom. Predlagani so: akad. prof. dr. Jože
Pogačnik, prof. Lojzka Bratuž, prof. dr. Marija Pirjevec.
Sklep: predsedujoči je ugotovil, da so bili častni člani izvoljeni in jim je čestital.
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K3
Predsednik SDS je predlagal ustanovitev nagrad SD Slovenije, ki bi se
podeljevale uspešnim učiteljem v osnovnih in srednjih šolah ter za najuspešnejši
doktorski, magistrski in dodiplomski študij s področja slovenistike oz. sorodnih
slovenističnih ved. Naloga vseh članov društva je, da nagradam pridobijo
potreben ugled.
Sklep: predsedujoči je ugotovil, da je predlog sprejet. Natančnejše pogoje in razpis
bo pripravil UO društva, ki ga je občni zbor pooblastil kot organ za odločanje o
podelitvi nagrad.

K4
Predsedujoči je predstavil predlog novega besedila 15. člena društvenih pravil. Ta
člen naj bi se glasil:
Pravice in dolžnosti članov organov ZSDS so častne. Za svoje delo v organih
ZSDS člani praviloma ne prejemajo plačila; predsednik tajnik in blagajnik pa
prejemajo mesečno nagrado ali avtorski honorar skladno s finančnimi možnostmi
društva. Upravni odbor lahko prizna ustrezno nagrado tudi drugim članom
organov ZSDS, če opravljajo pri svojem delu obsežne naloge in dosežejo
pričakovane rezultate.
Predsedujoči je predstavil predlog novega besedila 4. člena društvenih pravil. Ta
naj bi dolo;il skraj[ano ime ya na[e dru[tvo, ki naj se glasi Skraj{ano ime Zveze
dru{tev Slavisti~no dru{tvo Slovenije se glasi Slavisti~no dru{tvo Slovenije.
Predsednik društva je obrazložil spremembo.
Sklep: predsedujoči je ugotovil, da predlog občni zbor podpira.
K5
Poročila o delu in poslovanju so prebrali predsednik Slavističnega društva
Slovenije Zoltan Jan (poročila blagajničarke, tajnice in nadzornega odbora niso
bila pripravljena do zborovanja), predsedniki področnih društev (predsedniki
nekaterih društev so poročila že oddali ali jih bodo oddali na naslednji seji
upravnega odbora SDS) − SD Celje, prof. Anton Šepetavc; SD Jesenice, Jelka
Kusterle; SD Koper, prof. Jasna Čebron; SD Koroške, prof. Erika Rejec; SD
Kranj, prof. Ana Jesenovec; SD Ljubljana, prof. Mojca Marn; SD Maribor, dr.
Marko Jesenšek; SD Nova Gorica, prof. Marija Mercina; SD Novo mesto, Milvana
Bizjan; SD Pomurje in Prlekija, prof. Miran Korošec; SD Posavje, prof. Marija
Požun-Milekić; SD Trst-Gorica-Videm, mag. Majda Kaučič Baša; SD Koroške,
prof. dr. Reginald Vospernik.
Prebrana so bila tudi poročila predsednikov sekcij in uredništev strokovnih revij,
predstavnikov inštitucij, ki so pomembne za slovenistiko,
ter
sorodnih
slavističnih strok: prof. dr. Alenka Šivic-Dular, Slovenski slavistični
komite; dr. Tomaž Sajovic, urednik JiS, predstavnik gibanja Znanost
mladini; dr. Tomo Korošec, odgovorni urednik SR; prof. Vlado Pirc,
Tekmovanje za Cankarjevo priznanje ter predstavnik Zavod RS za
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šolstvo; prof. dr. Jože Lipnik, predstavnik Pedagoške fakultete v
Mariboru.
Sklep: predsedujoči je ugotovi, da so poročila sprejeta.
Izjava slovenskih slavistov (M. Kmecl)
Igor Saksida je prebral Izjavo o slovenščini kot učnem jeziku v Sloveniji (priloga).
Sklep: Udeleženci zborovanja so izjavo soglasno podprli.
K6
Predsedujoči je ugotovil, da je dosedanji upravni odbor SDS razrešen, zahvalil se
jim je za delo v preteklem mandatnem obdobju.
Prehod na evidentiranje kandidatov ter na volitve. Neposredno se volijo:
predsednik, tajnik in blagajnik SDS, častno razsodišče in nadzorni odbor; po
svoji funkciji so člani upravnega odbora tudi predsedniki pokrajinskih
slavističnih društev, predsedniki sekcij, predsednica slovenskega slavističnega
komiteja, urednika Slavistične revije ter Jezika in slovstva, predstavniki
inštitucij, ki so pomembne za slovenistiko, in sorodnih slavističnih strok.
Predsedujoči je na pobudo Upravnega odbora ZSDS predlagal, da se ponovno
izvoli dosedanji predsednik ZSDS dr. Zoltan Jan, za tajnico Jano Zemljarič,
dipl. slovenistko in komparativistko (Center za slovenščino kot drugi/tuj jezik
FF) in blagajničarko Leonoro Nardoni Grah (Oddelek za slavistiko, FF)
Nadzorni odbor: B. Orožen, prof., dr. F. Žagar in V. Omerzel, prof.
Častno razsodišče: akad. prof. dr. Franc Zadravec, častni član SDS, dr. France
Novak, Janez Dolenc, prof., častni član SDS.
Zbor se je odločil, da bodo volitve javne, nadzirala jih je verifikacijsko-volilna
komisija.
Sklep: predsedujoči je ugotovil, da so vsi predlagani kandidati soglasno izvoljeni;
organi ZSDS lahko delujejo skladno s pooblastili, ki jih predvidevajo društvena
pravila.
Predsednik dr. Zoltan Jan se je zahvalil za zaupanje, zavzel se je za učinkovitejše
delo in odločnejši nastop SDS v javnem življenju.
K6
Predsedujoči se je zahvalil SD Prekmurje in Prlekija za uspešno organizacijo
letošnjega zborovanja.
Občni zbor je bil zaključen ob 17.30.
ZAPISALA:
Irena Stramljič Breznik

OVEROVATELJICA:
Mihaela Koletnik

PREDSEDUJOČI:
Marko Jesenšek

3

PREDSEDNIK SLAVISTIČNEGA
DRUŠTVA SLOVENIJE
ime in priimek
Zoltan Jan

Murska Sobota, 20. 10. 1998
Priloge:
– utemeljitve predlogov za imenovanje častnih članov;
– predlog za ustanovitev nagrad ZSDS;
– predlog za spremembo pravil ZSDS;
– poročila predsednikov pokrajinskih slavističnih društev, sekcij in uredništev
strokovnih revij
– in predstavnikov inštitucij;
– Izjava o slovenščini kot učnem jeziku.
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