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Zveza društev Slavistično društvo Slovenije 

Aškerčeva 2, p. p. 580, 1000 Ljubljana 

http://www.ff.uni-lj.si/slovjez/sds/sds.html 

 

ZAPISNIK SEJE RAZŠIRJENEGA UPRAVNEGA ODBORA  

ZVEZE DRUŠTEV SDS 

dne 12. januarja 2007 

 

Seja se je začela 12. januarja 2007 ob 16.00 uri v sobi št. 521 na Filozofski fakulteti v Ljubljani. 

 

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

(računovodkinja), Miran Hladnik, Zoltan Jan, France Novak, Alenka Šivic Dular, Zinka Zorko, Aleksander 

Bjelčevič, Marko Jesenšek, Blanka Bošnjak, Vesna Mikolič, Aleksandra Derganc, Andreja Žele, Klemen Lah, 

Vida Udovič Medved, Vlado Pirc, Senija Smajlagič, Alenka Prebičnik–Šešel, Bojana Modrijančič-Reščič, 

Klavdija Kranjc Jensterle, Breda Švara, Bojana Verdinek, Vlasta Jemec, Marija Leskovar, Klavdija Bračun 

Volčanšek, Miran Korošec, Sonja Starc, Marjana Hodak, Urška Jarnovič, Matjaž Zaplotnik, Andreja Musar, 

Maja Melinc. 

 

Opravičili so se: Lojzka Bratuž, Viktor Majdič, Marko Stabej, Martina Orožen, Janez Dolenc, Mirko Križman. 

 

Po uvodnem pozdravu in zahvali bivšemu predsedniku Miranu Hladniku in tajnici Marjani Lavrič za uspešno 

vodenje društva se je predsednik zahvalil za zaupanje, ki mu je bilo izkazano z izvolitvijo. 

 

Računovodkinja Helena Kenda je podala finančno poročilo o kongresu v Zagrebu in seminarju za Cankarjevo 

tekmovanje na Vrhniki. Trenutno finančno stanje je dobro. Letni obračun bo narejen do konca marca. Opozorila 

je, da ima društvo ogromno dolžnikov in da bi bilo treba to v prihodnje urediti. 

 

Dnevni red: 

1. Predsedniško poročilo (Miran Košuta); 

2. Poročilo o Kongresu SDS v Zagrebu (Miran Hladnik); 

3. Poročila o delu sekcij v drugi polovici preteklega leta (kratki posegi predsednikov pokrajinskih 

društev in vodij sekcij); 

4. Seminar za Cankarjevo tekmovanje na Vrhniki in Cankarjevo tekmovanje (Vladimir Pirc, 

Klemen Lah); 

5. Slavistična knjižnica: stanje in načrti (Zoltan Jan); 

6. Jezik in slovstvo ter Slavistična revija: stanje in načrti (Matjaž Zaplotnik, Urška Jarnovič, 

Andreja Žele); 

7. razno. 

 

K 1. točki: Predsednik poroča o delu in pobudah, ki jih je udejanjilo novo vodstvo od oktobrske izvolitve dalje. 

Seminar za CT je bil dobro obiskan in deležen odobravanja. Predsednik je opozoril na potrebo po novih 

prostorih društva. Kot možni rešitvi je izpostavil prostore Centra za slovenščino kot drugi/tuji jezik na Univerzi 

v Ljubljani in prostore ZRC SAZU. Društvo bi kljub temu ohranilo svoj uradni naslov na Aškerčevi 2.  

Na sestanku, ki ga je sklical predsednik na FF v Trstu, je bil 10. januarja 2007 ustanovljen organizacijski odbor 

za pripravo Slovenskega slavističnega kongresa 2007. Kongres bo pod naslovom »Živeti mejo« potekal od 18. 

do 20. oktobra v Trstu. Delo je steklo, vendar je bilo doslej največ energije usmerjene v reševanje težavnega 

birokratskega zapleta v zvezi s Košutovo izvolitvijo. Kot zamejski Slovenec, brez stalnega oz. začasnega 

prebivališča v RS, naj bi po novem zakonu o društvih, ki je stopil v veljavo 13. junija 2006, ne smel biti zakoniti 

zastopnik društva. Skupaj z Mileno Milevo Blažić sta se zato pritožila na UE Ljubljana, ki je zavrnila 

registracijo spremembe društvenega zakonitega zastopnika. Hkrati sta se pritožila še na različne naslove, žal, 
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brez uspeha. Miran Košuta je prebral Upravnemu odboru v razpravo odprto pismo, namenjeno pristojnim 

državnim oblastem. UO je odločitev Upravne enote Ljubljana obsodil in potrdil Košutove predloge. Sklep: 

Pripravilo se bo novo različico pisma in jo poslalo v presojo ter dokončno redakcijo članom UO Alenki Šivic 

Dular, Marku Jesenšku in Zoltanu Janu. Nadaljevalo se bo tudi z iskanjem začasnega prebivališča za 

predsednika. 

 

K 2. točki: Miran Hladnik je povedal, da je bil kongres v Zagrebu dobro obiskan (200 obiskovalcev). Odpiranje 

slovenističnega prostora navzven je bilo sicer tvegano početje, vendar je kongres presegel vsa pričakovanja. 

Tematika je bila osredinjena okoli lokalnih tem, sodelovali so tudi zagrebški kolegi. Podelilo se je častno 

članstvo Francetu Novaku. Kongres je s prihodom počastil tudi France Bernik. Uspel je tudi kulturni del 

programa. Kritika velja le medijem, ki so se poročanju o Slovenskem slavističnem kongresu v Zagrebu izogibali. 

 

K 3. točki:  

O delu pokrajinskih društev in sekcij so poročali: 

Bojana Verdinek (SD Koroška) o organizaciji prireditve »V iskanju prave podobe Martina Krpana«, predstavitvi 

društva na TV, dobro obiskanem strokovnem srečanju slavistov in prijavi na razpis Občine Ravne;  

 

Breda Švara (SD Koper) o organizaciji literarnega večera z Alojzom Rebulo, predlogu, da Univerza na 

Primorskem podeli Rebuli naslov častnega doktorja, zadovoljivem finančnem stanju društva in velikem številu 

donatorjev; 

 

Alenka Prebičnik Šešel (SD Celje) o organizaciji literarnega večera z Andrejo Jezernik in Matejem Kranjcem, 

zadovoljivem finančnem stanju društva in organizaciji pogovora na temo Prešerna, ki ga bo društvo izvedlo 8. 

februarja s pomočjo mladinskega centra Celje; 

 

Klavdija Kranjc Jensterle (SD Jesenice) o prvem društvenem sestanku novembra, pripravah na CT, organizaciji 

ekskurzije na Koroško, članarini, ki jo je plačalo le 19 članov, pobudi za samostojno spletno stran SD Jesenice; 

 

Danica Rangus (SD Dolenjske) o organizaciji strokovne ekskurzije po Trubarjevi poti (35 učiteljem je ekskurzijo 

plačala šola), pripravah na CT, zadovoljivem finančnem stanju in pobudah za pridobitev novih članov. 

 

Miran Korošec (SD Prekmurje in Prlekija) o organizaciji literarnega večera »O panonskih književnih portretih«, 

pobudi za pridobitev novih članov, izdaji CD-ja ob kongresu v Lendavi, ki je društvo finančno izčrpala. 

 

Marija Leskovar (SD Ljubljana) o novi spletni strani ljubljanskega društva slavistično.drustvo.lj.@guest.arnes.si, 

oprostitvi kotizacije za devetošolce za CT, ki je društvo veliko stala, in dejstvu, da številni člani plačujejo 

članarino dvakrat, bodisi ZD SDS bodisi SD Ljubljana. 

 

Tatjana Hafner (SD Posavje) o izvolitvi nove predsednice in povabilu vsem okoliškim ravnateljem k članstvu v 

SD Posavje. 

 

Blanka Bošnjak (SD Maribor) o organizaciji predavanja, izidu Toporišičevega zbornika „Jezikovna predanost“ 

pri zbirki Zora in tiskovni konferenci. 

 

Bojana Modrijančič Reščič (SD Nova Gorica) o organizaciji dveh sestankov in pripravi na CT. 

 

O delu sekcij so poročali: 

 

Alenka Šivic Dular je povedala, da bo poročilo zasedanja Slovenskega Slavističnega komiteja izšlo v SR in da se 

je na prihodnji Mednarodni slavistični kongres prijavilo 12 referentov iz Slovenije. Povzetek je treba poslati do 
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konca aprila. Kongres bo v Skopju. Prijavljene teme morajo biti v zvezi z jezikoslovjem in zanimive vsaj za sva 

slovanska jezika. 

 

Marko Jesenšek iz Univerze v Mariboru je sporočil, da se je PeF Maribor po dolgih desetletjih preoblikovala v 

FF Maribor (v povezavi z drugimi oddelki šteje 400 slovenistov).  

 

Zoltan Jan je opozoril UO, naj izbere in potrdi kandidate društva za izvolitev v Državni svet. Kandidati bodo 

prek javnega vabila članom najprej evidentirani in nato izbrani na naslednji seji UO SDS. 

 

Vesna Mikolič iz FHŠ Koper je poročala, da je ekskurzija »Od Vergerija do Trubarja« dobro uspela. Upajo, da 

bo postala tradicionalna. Imeli so tudi predstavitev 4. zvezka ZD Primoža Trubarja. 

 

K 4. točki: 

Vlado Pirc, koordinator Tekmovanja za Cankarjevo priznanje, je upravni odbor seznanil s potekom letošnjega 

seminarja za mentorje tekmovanja. Seminar je potekal 23. 11., 24. 11. in 1. 12. 2006. Obiskalo ga je 300 

mentorjev. Mentorji so seminar sprejeli z odobravanjem, po e-pošti so poslali številne pohvale. Gradivo za 

mentorje je na spletni stani Zveze društev SDS. Glavna očitka mentorjev glede Tekmovanja za CP sta, da je 

seminar za mentorje (oziroma šole) predrag in da imajo dijaki premalo možnosti za zlato nagrado. Po načrtih 

Ministrstva za šolstvo naj bi prišlo do sprememb v tekmovanju – 10 % srebrnih, 2% zlatih nagrad. 

 

Klemen Lah, kordinator festivalskega dela Tekmovanja za CP, je povedal, da je festival zelo dobro uspel in da 

so bili odzivi udeleženih pozitivni. 

 

Sklep: imenovana je delovna skupina za prenovo CT, v katero so vključeni Zoltan Jan, Klemen Lah, Marija 

Leskovar, Vlado Pirc, Alenka Prebičnik Šešelj, Klavdija Jensterle, Maja Melinc in drugi sodelovanja voljni 

člani. Skupina se bo sestala na prvi seji v petek 19. januarja 2007. 

 

K 5. točki:  

Zoltan Jan je poročal, da je pri Slavistični knjižnici izšla knjiga Kozme Ahačiča – Izvirne slovenske pesmi 

Jovana Vesela Koseskega. Medtem je izšlo tudi tudi delo Martine Ožbot Prevajalske strategije in vprašanje 

koherence ob slovenskih prevodih Machiavellijevega Vladarja. Glede nadaljnjih del v programu pa morajo 

avtorji kandidirati za sredstva. 

 

JiS: Tehnično uredništvo je namesto Matjaža Zaplotnika prevzela Urška Jarnovič.  

 

SR: Andreja Žele je poročala, da je izšlo 5 številk – 2 redni, 2 jubilejni (Zadravec, Paternu) in 1 posebna 

(Toporišič). Finančno se je reviji dobro izšlo. Prijavili so se na razpis Ministrstva za kulturo za 3-letno 

financiranje 2006, 2007 in 2008. 

 

Ljubljana 12. 1. 2007 

 

 

Zapisničarka: Maja Melinc      Tajnica SDS: Milena Mileva Blažič         Predsednik SDS: Miran Košuta 


