Zveza društev Slavistično društvo Slovenije
Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana
http://www.ff.uni-lj.si/slovjez/sds/sds.html
ZAPISNIK REDNE SEJE UPRAVNEGA ODBORA ZVEZE DRUŠTEV SDS
z dne 20. 6. 2008
Seja je bila v petek, 20. junija 2008, ob 16. uri v predavalnici 426 Filozofske fakultete Univerze v
Ljubljani.
Navzoči člani UO in povabljenci: Miran Košuta (predsednik), Milena Mileva Blažić (tajnica),
Matjaž Zaplotnik, Irena Novak Popov, Marija S. Leskovar, Danica Rangus, Bojana Verdinek, Peter
Svetina, France Novak, Blanka Bošnjak, Urška Jarnovič, Boštjan Debelak, Jerca Vogel, Vida
Udovič Medved, Mojca Nidorfer Šiškovič, Petra Jordan, Andrejka Šušmelj, Vera Granfol, Janja
Urbas, Andreja Žele, Alenka Šivic Dular, Saša Cuzak.
Opravičili so se: Lojzka Bratuž, Miran Hladnik, Zoltan Jan, Alenka Prebičnik Šešelj, Boža Krakar
Vogel, Miha Vrbinc, Zinka Zorko.
Dnevni red:
1. predsedniško poročilo;
2. informacija o Kongresu v Celovcu in pripravah na Občni zbor SDS;
3. predlog novega predsedniškega in tajniškega mandata;
4. predlogi za častno članstvo SDS;
5. delovanje pokrajinskih društev in sekcij SDS;
6. razno.
K 1. točki: Predsednik pozdravi navzoče člane Upravnega odbora in povabljence, našteje
opravičence in predlaga odobritev na spletni strani društva objavljenega zapisnika prejšnje seje
Upravnega odbora z dne 14. 12. 2007. Zapisnik je soglasno odobren.
Predsednik seznani navzoče, da je še vedno odprto vprašanje o primernem sedežu društva, v
katerem hraniti med drugim tudi obsežen društveni arhiv. Po neugodnih odgovorih različnih
institucij (MOL, Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik, SAZU) je Košuta govoril s
predsednikom Društva slovenskih pisateljev Slavkom Preglom, ki je izrazil načelno razpoložljivost
za rešitev problema in dosego meddruštvenega dogovora.
Svetlejši so tudi finančni izgledi SDS. S pomočjo knjigovodstva in požrtvovalnih urednikov
Urške Jarnovič, Andreje Žele ter Matjaža Zaplotnika smo namreč uspeli izčistiti in urediti
naročniške sezname Jezika in slovstva ter Slavistične revije, odpisali smo del iz prejšnjih let
neizterljivih dolgov, z dodatnim pozivom pa poterjali nekatere novejše dolžnike obeh revij in
izterjali večji del dolga. Kakor določeno na decembrski seji Upravnega odbora, smo z letom 2008
povišali članarino SDS s 16 na 20 evrov. Glede odmere dela dohodnine smo pri ustreznih državnih
organih dosegli, da lahko slovenski davkoplačevalci del dohodnine nakažejo tudi SDS. Konec maja
smo izplačali vse dolgove, poslujemo brez bilančnega minusa, vendar razlogov za finančno evforijo
ni, ker imamo pred sabo še kopico denarno zahtevnih projektov: kongres v Celovcu, izdajo novega
zbornika, redno tiskanje SR, JiS-a, Kronike, monografij Slavistične knjižnice itd.
V podecembrskem obdobju smo nadaljevali tudi z rednim društvenim delom: natisnili smo
planirane številke obeh revij; razredčeno je izhajala društvena Kronika, nekoliko pa je po izdaji
monografije Barbare Pregelj Zgledno omledno zastala izdajateljska dejavnost Slavistične knjižnice
zaradi državnega nefinanciranja ostalih zbirkinih naslovov; po zaslugi Mirana Hladnika je v tem
času živahno deloval spletni forum Slovlit; vložili smo vrsto prošenj na Ministrstva in ARRS za
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Kongres, njegov zbornik, reviji in publikacije Slavistične knjižnice ter prejeli nekaj deloma
pozitivnih odgovorov.
Poleg rednega delovanja velja izpostaviti tudi nekatere v tem obdobju izpeljane
tradicionalne ali nove pobude: 19. aprila 2008 so se v goriških Brdih uspešno zaključili letošnji
Primorski slovenistični dnevi, ki jih je na temo »Brda v slovenskem jeziku in literaturi« priredilo
SD Nova Gorica v sodelovanju s sestrskimi primorskimi slavističnimi društvi; 20. maja 2008 je
Študentska sekcija SDS priredila svoj 3. etimološki večer; 29. maja 2008 se je s podelitvijo priznanj
zaključil v Ljubljani Cankarjev literarni festival, ki ga je za SDS vodil in koordiniral mag. Klemen
Lah; 11. junija 2008 se je s podelitvijo priznanj zmagovalcem v prostorih veleposlaništva Ruske
Federacije v Ljubljani zaključilo Republiško srednješolsko tekmovanje iz ruskega jezika ter
poznavanja ruske kulture in civilizacije, ki ga je uspešno priredila Sekcija za ruski jezik SDS; 11.
maja 2008 pa je bil predsednik Miran Košuta slavnostni govornik ob odkritju kipa Primoža
Trubarja v Rubijah na Goriškem.
K 2. točki: Namesto službeno zadržanega Mihe Vrbinca je letošnji celovški kongres predstavil
Peter Svetina.
Kongres v Celovcu bo potekal od 2. do 4. oktobra 2008. Krajevni organizacijski odbor
sestavljajo: Miha Vrbinc, Ursula Doleschal in Peter Svetina. Naslov kongresa bo Slovenščina med
kulturami. Kot je povedal Peter Svetina, so priprave intenzivne, nastopilo bo 46 predavateljev v
štirih sekcijah: Slovenski protestantizem in medkulturnost; Slovenski jezik in književnost med
kulturami (medkulturnost v slovenskem jeziku in književnosti); Književnosti in jeziki manjšin
(književnost in jezik v družbenem kontekstu) in Slovenščina.sms (slovenščina in novi mediji).
Predavanja in predstavitve bodo prvi dan na celovški univerzi, drugi dan pa v Kulturnem domu v
Pliberku. Tretji dan bo izlet po Ziljski dolini. Sodelovalo bo tudi nekaj avstrijskih slavistov. Na
spletni strani društva je že objavljena prijavnica za kongres, rok prijave pa je najkasneje do 8.
septembra 2008.
V četrtek, 2. oktobra 2008, bo od 15. ure dalje v Celovcu tudi Občni zbor SDS, ki bo moral
med drugim imenovati novega predsednika in tajnika društva, saj se zdajšnja predsednik in tajnica
odpovedujeta morebitnemu podaljšanju mandata.
K 3. točki: Predsednik je vse navzoče vprašal, koga bi predlagali za bodočega predsednika in
tajnika SDS. Ker neposrednih predlogov ni bilo, je Košuta predlagal prof. Ireno Novak Popov za
predsednico in Matjaža Zaplotnika za tajnika društva. Sledila je kratka predstavitev obeh
kandidatov in njihovih strokovnih odlik. Upravni odbor je nato soglasno sprejel predsednikov
predlog in sklenil, naj bosta na Občnem zboru med Kongresom v Celovcu izvoljena prof. Irena
Novak Popov za naslednjo predsednico in Matjaž Zaplotnik za naslednjega tajnika SDS. Prof. Irena
Novak Popov in Matjaž Zaplotnik sta se zahvalila za izkazano zaupanje in obljubila, da bosta po
svojih najboljših močeh opravljala bodoči zadolžitvi.
K 4. točki: Točka je bila namenjena predlogom za častno članstvo SDS. Ta čast po navadi pripada
starejšim kolegom, paziti pa je treba, da ne bi prišlo do razvrednotenja priznanja s prevelikim
številom imenovanj. Po teh ugotovitvah je predsednik poročal, da je letos prejel štiri predloge za
podelitev častnega članstva SDS in da se sam nagiba za imenovanje samo enega častnega člana. V
izčrpnih pisnih predstavitvah so Ludvik Karničar, Andrejka Šušmelj, Erika Kržišnik in Marija
Leskovar predlagali, naj na jesenskem Občnem zboru SDS to priznanje prejmejo: Wolfgang
Eismann, Zoltan Jan, Ada Vidovič Muha in France Žagar.
Vida Udovič Medved je v razpravi predlagala Žagarja in Eismanna za častna člana ter
Marjano Hodak in Jerco Vogel za novi koordinatorici Sekcije za didaktiko. Slednji predlog je UO
sprejel in za novi koordinatorici Sekcije za didaktiko SDS imenoval namesto Vide Udovič Medved
Marjano Hodak ter Jerco Vogel. Glede podelitve častnega članstva pa je UO sklenil predlagati
Občnemu zboru, naj za nova častna člana SDS imenuje prof. Wolfganga Eismanna in prof. Franceta
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Žagarja. Kandidaturi ostalih dveh predlagancev (Vidovič Muha, Jan) sta zamrznjeni in bosta imeli
prednost naslednjič. Andrejka Šušmelj tej odločitvi ni nasprotovala, se je pa vzdržala tozadevnega
glasovanja. Alenka Šivic Dular je ob koncu vnovič poudarila, da so vsi predlaganci izredno zaslužni
in vredni častnega članstva.
K 5. točki: V polletju od decembrske seje UO je živahno zelenelo tudi delovanje pokrajinskih
društev ter sekcij SDS, in to kljub rahlemu upadu članstva ter nizkim razpoložljivim finančnim
sredstvom. Predsednik je zaprosil kolege pokrajinske predsednike za kratka poročila in se uvodoma
zahvalil kolegici Veri Granfol, ki se v sklopu SD Prekmurje in Prlekija zavzema za to, da bo
pocelovška kongresna pot SDS pristala leta 2009 v Monoštru.
Prvo poročilo o delu pokrajinskih društev je podala Andrejka Šušmelj (SD Nova Gorica).
Predstavila je 19. Primorske slovenistične dneve (Brda v slovenskem jeziku in literaturi), ki so
potekali 18. in 19. aprila letos. Referati bodo objavljeni v reviji Primorska srečanja.
Blanka Bošnjak (SD Maribor) je predstavila mednarodno znanstveno konferenco o Trubarju,
ki je potekala 4. in 5. junija letos v Mariboru. Strokovno-znanstveni program je bil razdeljen na tri
dele: jezikovno-filološki, zgodovinsko-kulturni (ta dva sklopa sta bila predstavljena prvi dan) in
literarnozgodovinski (drugi dan).
Danica Rangus (SD Dolenjske in Bele krajine) je poudarila pomen praznovanja Trubarjeve
obletnice, ki so jo primerno obeležili tudi v okviru tega pokrajinskega društva: 4. junija so obiskali
Nuk; predstavili so narečni slovar, njihova spletna stran pa je zdaj v povojih. Letos so dolenjski in
belokranjski slavisti poslali 221 tekmovalcev na tekmovanje za Cankarjevo priznanje, ki ga je
priredil Zavod RS za šolstvo. Tekmovanje na regijski ravni so izpeljali, v pomoč jim je bil nov
računalniški program, vendar jim prireditelji niso krili organizacijskih stroškov.
Bojana Verdinek (SD Koroška) je poročala, da bodo v jeseni izvedli seminar za učitelje
osnovnih in srednjih šol na temo pravopisa, da so poskrbeli za predstavitev njihovih diplom in da
šteje Prežihova ustanova trenutno 15 članov, s katerimi se dogovarjajo o predstavitvi diplomskih
nalog. Povezali so se s Prežihovo ustanovo, znotraj katere načrtujejo skupne projekte – kot prvo
literarni razpis za vse učence in dijake na temo Prežih.
Marija Leskovar (SD Ljubljana) je UO seznanila, da so v zadnjem šestmesečju uvedli
članske izkaznice in si ogledali vrsto gledaliških predstav. Pri društvu bi potrebovali računalničarja,
ki bi uredil spletno stran z ustreznimi linki, poteka pa tudi razpis za novega predsednika, ker se je
sama odrekla nadaljnjemu opravljanju te funkcije. Poudarila je, da bi si morali bolj prizadevati za
povečanje članstva.
Boštjan Debelak (SD Koper) je naglasil dobro sodelovanje društva s krajevnimi oblastmi,
institucijami, Univerzo na Primorskem in knjigarnami, opozoril pa je tudi na kopico težav, s
katerimi se soočajo koprski slavisti (pomanjkanje sedeža, preobremenjenost učiteljev ipd.). Sekcijo
SDS za ruski jezik je seznanil z dejstvom, da so na obali zaznali povpraševanje po učenju
slovenščine zaradi povečanega števila ukrajinskih in ruskih priseljenk. Dotaknil se je tudi vprašanja
o članarini SDS za študente.
Janja Urbas (Sekcija za ruski jezik) je opozorila na stanje ruščine v srednjih šolah, kjer bi si
v prihodnje želeli več učenja ruščine kot drugega tujega jezika in ne zgolj kot izbirnega predmeta.
Kolegica Urbas je nato predstavila delovanje sekcije, ki šteje 30 članov in je pravkar uspešno
izvedla srednješolsko tekmovanje v znanju ruščine. V ta namen so kolegi rusisti pridobili predvsem
sponzorstvo Društva Slovenija-Rusija, ki je 3500 evrov namenilo izvedbi tekmovanja in promociji
ruščine v Sloveniji. Sredstva so bila porabljena za materialno izvedbo tekmovanja in za
nagrajencem namenjeno študijsko potovanje v Moskvo
Saša Cuzak (Študentska sekcija SDS) je na kratko predstavila v zadnjem semestru
uresničene načrte. Devetega januarja so organizirali filmski večer in gledali film Halgato, posnet po
romanu Ferija Lainščka Namesto koga roža cveti. Filmu je sledila debata, ki jo je usmerjala
profesorica Alojzija Zupan Sosič. Organizirali so tudi tri etimološke večere: prvi je bil 18. marca,
tema pa je bila poimenovanje živali, njihov izvor, primerjava le-teh v različnih jezikovnih obdobjih,
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jezikih, slovarjih itd. Druga dva (22. 4. in 20. 5.) sta bila namenjena poimenovanju rastlin. Za
prispevek se je Cuzakova zahvalila tudi prof. Alenki Šivic Dular. Kratko poročilo o delovanju
sekcije je razpoložljivo na spletni strani SDS pod zaznamkom „Organizacije: pokrajinska društva,
sekcije, organi“.
Predsednik je po odstopu Aleša Bjelčeviča predlagal za koordinatorico Sekcije znanost
mladini Mojco Nidorfer Šiškovič. Predlog je bil soglasno sprejet.
K 6. točki: Predsednik je na koncu dodal nekaj misli glede Cankarjevega tekmovanja in vprašanja
prenakazovanja od Ministrstva za šolstvo prejetih tozadevnih sredstev. Od zaprošenih 29.357 evrov
za izvedbo Cankarjevega tekmovanja v letu 2007 je društvo dobilo le 5.820 evrov. Vsote še ni
porazdelilo med pokrajinska društva zaradi uvedene ministrske revizije.
Po temeljiti razpravi o Cankarjevem tekmovanju 2008 – iz soprirejanja katerega je bilo SDS
izključeno po krivdi Ministrstva za šolstvo in Zavoda RS za šolstvo, ki sta osnovala novo delovno
skupino z Igorjem Saksido na čelu, kopirala od SDS izdelano prenovljeno različico Cankarjevega
tekmovanja in prisilila šolske ravnatelje ter slovenistične učitelje v izvedbo omenjenega tekmovanja
– je UO sklenil, naj se po zaključku revizije in odštetju knjigovodskih stroškov preostala prejeta
sredstva za izvedbo Cankarjevega tekmovanja 2007 proporčno porazdelijo med pokrajinska
slavistična društva.
Marija Leskovar je dodala, da je gospa Škrinjar z Ministrstva za šolstvo devetletkarjem
ukinila plačilo kotizacije.
Milena Blažić je dodala, da se je Klemen Lah pritožil ombudsmanki, ker je Zavod RS za
šolstvo spremenil prostovoljno delo učiteljev ob Cankarjevem tekmovanju v delovno obveznost.
Na koncu je bila dorečena še višina članarine SDS za študente. Slednja bo od leta 2008 dalje
polovična in bo torej za študente znašala 10 evrov. Študentska sekcija bo za svoje pobude tudi
dobila primeren prostor in čas v okviru bodočih kongresov SDS.

Ljubljana, 20. junij 2008
Zapisničarka: S aš a C uz ak (sasa.cuzak@gmail.com)
Predsednik SDS: Mi ran Košut a (kosuta@units.it)
Tajnica SDS: Mi l ena Mi l eva Bl až i ć (milena.blazic@guest.arnes.si)

4

