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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 29. 6. 2007 
 

 

Seja je bila v petek, 29. junija 2007, ob 17. uri v Banketni dvorani Mestne občine Ljubljana. 

 

Prisotni člani UO in povabljenci: Miran Košuta (predsednik), Milena Mileva Blažić (tajnica), 

Danica Rangus, Boštjan Debelak, Zoltan Jan, Bojana Modrijančič Reščič, Matjaž Zaplotnik, Sanja 

Pirc, Marija Sulics Leskovar, Tatjana Hafner, Katjuša Knez, Barbara Oman, Alenka Šivic Dular, 

Andreja Žele, France Novak, Miran Korošec, Marko Stabej, Urška Jarnovič, Klavdija Kranjc 

Jenstrle, Aleksander Bjelčevič, Blanka Bošnjak, Marija Pirjevec, Miran Hladnik, Nuša Dedo Lale, 

Petra Jordan, Saša Cuzak. 

 

Opravičili so se: Andreja Musar, Lojzka Bratuž, Vida Udovič Medved, Boris Pangerc. 

 

Dnevni red:  

1. predsedniško poročilo (Miran Košuta) 

2. informacija o kongresu SDS v Trstu 

3. informacija o finančnem stanju SDS 

4. Cankarjevo tekmovanje 

5. sekcije SDS 

6. določitev društvenega kandidata in elektorjev za Državni svet RS 

7. razno. 

 

K 1. točki: Predsednik se zahvali Mestni občini Ljubljana za sejno gostoljubje in opozori na težave 

pri iskanju novega sedeža društva. Omeni, da je društvo prosilo za prostore Univerzo v Ljubljani in 

SAZU, vendar sta se obe ustanovi odzvali negativno.  

Predsednik nato pojasni izid zapleta v zvezi z njegovim (ne)imenovanjem za predsednika SDS. 

Javni, oblastem in medijem namenjeni dopis UO SDS z dne 12. 1. 2007 je sprožil kar nekaj 

odmevov in požel vrsto solidarnostnih odzivov (SAZU, rektorica Univerze na Primorskem, 

predsednik SLOMAK-a itd.). Izzvana ministrstva so odgovorila negativno, saj so se sklicevala na 

člen v zakonu, ki predvideva vsaj »začasno prebivališče« za zakonite zastopnike društev. Po 

dolgotrajnem pregovarjanju in iskanju pravice je predsednik to začasno prebivališče tudi dejansko 

pridobil v ljubljanskem Domu podiplomcev na Gosarjevi ulici. Po plodnem sestanku dne 6. 3. 2007 

z ministroma Dragutinom Matejem in Gregorjem Virantom pa se je pridobljeno začasno 

prebivališče izkazalo za nepotrebno, saj je Upravna enota že naslednji dan, 7. 3. 2007, izdala 

odločbo, s katero je potrdila veljavnost Občnega zbora SDS v Zagrebu in predsednika Mirana 

Košuto priznala tudi za zakonitega zastopnika društva. Ravno v dneh, ko je bila Košuti vročena 

omenjena odločba, pa je predsednik vlade Janez Janša v parlamentu odgovoril na interpelacijo 

poslanca Marka Pavlihe, da je kaj takega nemogoče, oziroma da morajo zaradi varstva pravnega 

prometa predsedniki društev imeti – kot pač predvideva zakon – vsaj začasno prebivališče v RS. 

Primer Košuta je bil torej rešen izjemoma, »ad personam«, ostaja pa odprto in nerešeno načelno 

vprašanje, zaradi katerega je SDS medijsko kampanjo sploh sprožilo: namreč vprašanje 

enakopravnega vključevanja zamejcev in zdomcev v društveno življenje RS.   

Kljub izgubi časa in energije v opisanem boju z državno birokracijo je društveno delo redno 

potekalo: izvedeno je bilo Cankarjevo tekmovanje; nadaljevale so se priprave na jesenski kongres v 

Trstu; vložena je bila vrsta prošenj na ministrstva in ARRS za kongres; redno so izhajali društvena 
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Kronika, Slavistična revija, Jezik in slovstvo ter ostale publikacije; podana je bila vloga za državno 

odlikovanje SDS ob 70-letnici njegovega obstoja, 30-letnici CT in 10-letnici seminarja za CT; 17. 

4. 2007 smo s pomočjo kolegov Zoltana Jana in Klemena Laha v prostorih Državnega sveta 

soorganizirali okroglo mizo Slovenščina, kaj pa je tebe treba bilo o položaju slovenščine v šoli (na 

razpravi so sodelovali: Zoltan Jan, Boža Krakar Vogel, Igor Saksida, Marja Bešter Turk, Marjana 

Hodak, Metka Hojnik Verdev, Zoran Božič, Janez Dular, Milena Ivšek, Daniela Močnik, Janko 

Kos); odreagirali smo z odprtim pismom, ki ga je v dogovoru s kolegico Vido Udovič Medved 

sestavila kolegica Marjana Hodak, na načrtovano krčenje ur slovenščine v poklicnih šolah; urejali 

smo članske sezname in naročniške sezname revij. 

V razpravi, ki sledi, Aleksander Bjelčevič predlaga, da bi za predsednike SDS v prihodnje 

demonstrativno imenovali zamejske člane. Zoltan Jan predlaga, da bi izdali zbornik posegov z 

okrogle mize Slovenščina, kaj pa je tebe treba bilo. Alenka Šivic Dular seznani odbor, da hrani v 

svojem kabinetu posmrtno masko Rajka Nahtigala, ki bi morala najti ustrezno mesto v novih 

prostorih SDS. 

 

K 2. točki: Gospod Boris Pangerc je bil izvoljen za predsednika Organizacijskega odbora 

Slovenskega slavističnega kongresa v Trstu, ki bo potekal od 18. do 20. oktobra letos. To bosta dva 

kongresna dneva, in sicer prvi v Kulturnem domu (18.), drugi pa v Narodnem domu (19.). V soboto 

(20.) bo ekskurzija po okolici Trsta. Sodelovalo bo okoli 40 predavateljev, ki bodo razvrščeni glede 

na temo v sledeče sklope: Živeti mejo, Slovenska književnost v stiku, Slovenski jezik v stiku, 

Slavistika in slovaropisje v stiku, Zamejska mladinska književnost (okrogla miza). Prijavnine bomo 

zbirali do 15. septembra. 

Letos bomo na kongresu podelili Pavletu Merkuju in Sergiju Šlencu simbolični, nedenarni priznanji 

za življenjsko delo. Zoltan Jan predlaga, naj jima ne bo dodeljena nagrada SDS, ampak drugačno, 

simbolično priznanje, saj je Merkù že častni član SDS. Alenka Šivic Dular doda, da bo pri SAZU-ju 

izšel zbornik o Merkujevem delu. Sklenjeno je, naj Alenka Šivic Dular pripravi zborniško 

utemeljitev za Merkuja, Martina Ožbot pa za Šlenca.  

 

K 3. točki: 24. marca letos je gospa računovodkinja Helena Kenda posredovala knjigovodsko 

poročilo za leto 2006. Po tem obračunu prihodkov in odhodkov je imelo v lanskem koledarskem 

letu SDS 8.874.964 SIT oziroma 36.921 evrov izgube. Bilanco so prevesili v minus predvsem 

stroški za publicistično dejavnost (kar 14 mio. SIT, zlasti za tisk posebnih številk SR, in skoraj 10 

mio. avtorskih honorarjev), v manjši meri pa tudi stroški za izvedbo zagrebškega kongresa. Poleg 

tega je knjigovodstvo evidentiralo še za približno 32.000 evrov neporavnanih terjatev iz prejšnjih let 

(največ je neplačanih naročnin za JiS in SR). Ker je bila pod udarom društvena likvidnostna rezerva 

in ker je bilo treba nemudoma zajeziti odlivni trend, je predsednik sklical vrsto sestankov bodisi z 

uredništvi obeh revij ter Slavistične knjižnice bodisi s knjigovodstvom. Izoblikovan je bil nujen 

sanacijski program, ki predvideva:  

- izterjanje dolgov iz preteklih let;  

- ažuriranje seznamov društvenih članov in naročnikov revij;  

- zmanjšanje stroškov tiska, kjer je to mogoče (izdati samo tiste knjige, ki bodo deležne 

državne podpore; združevati številke revij in Kronike);  

- strožjo honorarno politiko (izplačati samo nujne honorarje; nekatere pogodbene zadolžitve 

ostajajo neizplačane; ukinjeno je bilo honoriranje prispevkov za zbornik kongresa v Trstu 

itd.); 

- zvišanje članarine SDS in naročnin revij v prihodnjem letu (ker bodo prihodki od naročnikov 

manjši); 

- iskanje alternativnih finančnih virov (povečati npr. knjižno prodajo po zgledu akcije, ki jo je 

Matjaž Zaplotnik izvedel v Konzorciju). 
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Andreja Žele izpostavi problem Slavistične revije oziroma njenih treh posebnih, jubilejnih številk, 

ki so letos izjemoma obremenile bilanco. Po prečiščenju seznamov je število naročnikov revije 

padlo s 1100 na 697. Zaradi prevoda v angleščino sicer draga jezikoslovna številka je reviji po drugi 

strani omogočila, da je zaprosila za vpis v sistem AHCII.  

Marko Stabej meni, da bi bilo dobro čim natančneje poznati finančno stanje oziroma prihodke in 

odhodke v lanskem letu. Raziskovalci bi si morali sami plačati prevod članka, ne pa da za to skrbi 

društvo.  

 

K 4. točki: Predsednik poroča, da se je v drugi polovici maja zaključila mučna zgodba letošnje 

izvedbe tekmovanja za Cankarjevo priznanje, ki je tokrat usmerilo svojo naslovno pozornost na 

Kratko zgodbo 20. stoletja. Organizatorja tekmovanja sta bila SDS in Zavod Republike Slovenije za 

šolstvo, pri čemer smo imeli s slednjim, zlasti z njegovim zastopnikom in glavnim koordinatorjem 

tekmovanja Vladom Pircem nemalo preglavic. 

Po izpeljanem šolskem štiristopenjskem tekmovanju, ki je potekalo 6. februarja 2007 v Sloveniji, 

Italiji in Avstriji, so šole prijavile dobitnike bronastih priznanj na vseslovensko tekmovanje. 

Šolskega tekmovanja za Cankarjevo priznanje se je v Republiki Sloveniji udeležilo na vseh 

stopnjah 7423  tekmovalcev, ki so skupno osvojili 2883 bronastih  priznanj. 

V soboto 17. marca 2007 je v enajstih centrih po vsej državi potekalo nato jubilejno 30. 

vseslovensko tekmovanje za Cankarjevo priznanje. Tekmovalo je 1995 učencev in dijakov 

osnovnih ter srednjih šol iz Slovenije in zamejstva. Skupno so učenci in dijaki na štirih stopnjah, 

oziroma v šestih kategorijah, osvojili 746  srebrnih in 157 zlatih priznanj.  

Na tej ravni je žal prišlo do napake pri izvedbi 4. stopnje tekmovanja, saj je bila predpisana za esej 

snov, ki je bila na željo mentorjev prej izločena. Napako je zagrešila sestavljavka 4. stopnje, zanjo 

pa je vsekakor odgovoren tudi koordinator tekmovanja, ki ni kontroliral in v tiskarni popravil 

tekmovalcem namenjenega gradiva. Poskusi sanirati napako s ponovnim pisanjem se niso obnesli, 

tako da je bilo treba esej na četrti stopnji dejansko razveljaviti oziroma mu na priporočilo 

Programskega sveta Ministrstva za šolstvo (seja o tem je bila 5. 4. 2007) priznati najvišje možno 

točkovanje (50 točk). Napaka je sprožila val ogorčenih protestov, pisem, groženj s tožbami ipd. 

Imidž SDS-ja in samega tekmovanja je utrpel veliko škodo.  

V tako nespodbudnem vzdušju je predsednik rešil maja skupno 28 ugovorov tekmovalcev in vložil 

na Ministrstvo za šolstvo Prijavo na javni razpis za sofinanciranje državnih tekmovanj v znanju, ki 

naj bi ob ugodni rešitvi denarno nadomestila izpadle kotizacije. V drugi polovici meseca so nato 

potekale svečane podelitve priznanj, osrednja na Vrhniki. Svetlejša točka letošnje izvedbe je bil 

Cankarjev literarni festival s scenaristično delavnico, ki ga je organiziral, usmerjal in na Vrhniki z 

nagrajevanjem sklenil Klemen Lah.   

Po zaključku tekmovanja je 6. junija 2007 Zavod za šolstvo povabil SDS na sejo, na kateri je 

direktorica Natalija Komljanec razrešila Vlada Pirca koordinatorstva tekmovanja in najavila, da 

Zavod odstopa od nadaljnjega soprirejanja CT, češ da slednje sploh ne sodi med Zavodove delovne 

naloge. V zvezi s tem je SDS nemudoma zaprosilo Ministrstvo za šolstvo za sestanek, ki bo šele 9. 

julija. Medtem so članice društvene Skupine za prenovo CT Milena Blažič, Marija Leskovar in 

Sanja Pirc izdelale osnutek reformirane in kreativnejše oblike Cankarjevega tekmovanja. 

V razpravi o tej točki opozori Marija Leskovar na ključni element, to je na ministrstvo: če si 

ministrstvo to tekmovanje želi, potem bo, v nasprotnem primeru ga ne bo. Sanja Pirc predstavi 

delovno inačico prenove CT. France Novak se sprašuje, zakaj bi se odpovedali jeziku in kakšna je 

smiselnost seminarjev. Marko Stabej opozori, da ni dobro imeti samo tekmovanje iz književnosti in 

pri tem odpisati jezik. Aleksandra Bjelčeviča v nadaljevanju zanima, kaj bodo torej učenci in dijaki 

po novem pisali, ali bo to esej o literaturi ali leposlovni spis. Marija Pirjevec doda, da je CT 

pomembno za zamejske dijake in otroke, ki jim je slovenščina bistvena.  

Sklep: po sestanku z Ministrstvom, ki naj se ga udeleži čimveč za CT zainteresiranih članov, naj 

Delovna skupina za prenovo CT obvesti UO SDS o perspektivah tekmovanja, nakar bo sprejeta 

odločitev, ali samostojno prirediti CT že letos ali pa ga preložiti za eno leto. 
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K 5. točki: Na prošnjo Aleksandra Bjelčeviča UO razreši slednjega funkcije koordinatorja sekcije 

za znanost mladini. Zoltan Jan upa, da društvo ne bo opustilo sodelovanja pri gibanju »Znanost 

mladini« in da gre zgolj za trenutno umanjkanje vodstva sekcije. Vsekakor bi bilo treba dobiti 

novega sodelavca na tem področju. 

Ustanovljena je nova, študentska sekcija SDS. Absolventka Nuša Dedo Lale predstavi njene 

okvirne cilje: kako in s čim bi se člani ukvarjali oziroma kaj vse bi sekcija zajemala. Zoltan Jan 

predlaga, da bi plačevali člani študentske sekcije posebno članarino, a pod pogojem, da dejansko 

sodelujejo. Predlog o znižani članarini za člane študentske sekcije je soglasno sprejet.  

 

K 6. točki:  Predsednik opozori na dejstvo, da bodo letos jeseni volitve za Državni svet, v katerem 

je SDS doslej uspešno zastopal Zoltan Jan kot predstavnik interesov vzgoje in izobraževanja. Na 

prejšnji seji UO SDS je bilo sklenjeno, naj preko javnega povabila (v Kroniki in na spletu) 

evidentiramo med našim članstvom morebitne druge kandidate za to funkcijo. Do danes je bila 

evidentirana le alternativna kandidatura Jasne Čebron, ki pa se je izkazala za neutemeljeno, saj 

dotična z njo ni bila seznanjena in vanjo niti ni privolila. Zoltan Jan je zato ponovno soglasno 

kandidiran za državnega svetnika.  

Ker bo treba v skladu z Zakonom o Državnem svetu opraviti še vrsto volilnih postopkov, imenuje 

UO tudi volilni odbor (v sestavi: Milena Mileva Blažić, Nuša Dedo Lale, Alenka Šivic Dular, Miran 

Košuta, Marija Leskovar, Matjaž Zaplotnik), ki bo opravil vsa naknadna volilna opravila in zbral 

potrebne elektorje (člane SDS po možnosti iz Ljubljane in okolice, ki morajo biti zaposleni na 

osnovnih ali srednjih šolah). Na seji se za elektorje priglasijo sledeči člani: Marija Leskovar, Danica 

Rangus, Klavdija Kranjc Jenstrle. Zoltan Jan dodaja, naj se zaradi transparentnosti postopka 

vključijo v zapisnik tudi sledeča pooblastila volilnemu odboru: 

- če pride do nepredvidenih zapletov, je volilni odbor dolžan obvestiti Upravni odbor  SDS, lahko 

pa se skliče tudi izredni občni zbor društva; 

- o teh sklepih se obvesti članstvo prek spleta in z objavo v društvenem glasilu Kronika, tako da 

imajo vsi člani SDS možnost aktivno udejanjiti svojo volilno pravico. 

 

 

 

Ljubljana, 29. junij 2007 

 

 

Zapisničarka: Saša Cuzak   

Predsednik SDS: Miran Košuta   

Tajnica  SDS: Milena Mileva Blažić 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


