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Zapisnik seje upravnega odbora Zveze društev SDS 
dne 5. decembra 2005 

 
Seja se je začela 5. decembra 2005 ob 17.00 v sejni sobi Filozofske fakultete v 
Ljubljani. 
 
Prisotni člani UO: Miran Hladnik (predsednik), Marjana Lavrič (tajnica), Marija 
Kraner (računovodkinja), Zoltan Jan, Štefan Kardoš, Klavdija Kranjc Jensterle, Marija 
Mercina, Vida Medved Udovič, Sonja Starc, Mojca Stare Aljaž, Bojana Verdinek, 
Breda Švara, Vlado Pirc, Simona Bergoč (nam. Vesne Mikolič), Matjaž Zaplotnik. 
Opravičili so se: Aleš Bjelčevič, Jelka Slukan, Juana Robida, Aleksandra Derganc, 
Lojzka Bratuž, Miran Košuta, Vlasta Jemec, Blanka Bošnjak, Alenka Šivic Dular.  
 
Po uvodnem pozdravu je predsednik predlagal potrditev zapisnika junijske seje, ki je 
objavljen na spletnih straneh, s pripombami Zoltana Jana (da se na seje vabi tudi 
člane nadzornega odbora, s predlogi za članske ugodnosti in da se pritegnejo med 
člane še slavisti, zaposleni po založbah ipd.) in V. Pirca v zvezi s CT. Prisotni so 
zapisnik soglasno potrdili. Predsednik jih je pozval, da sprejmejo sledeči dnevni red:  
 
1. Poročilo o delu v pretekli polovici leta (pokrajinska društva in sekcije, SDS) 
2. Načrti za naprej. 
 
K 1. točki:  
O delu pokrajinskih društev so poročali: 
 
Mojca Stare – Aljaž o SDS Ljubljana: organizacija državnega tekmovanja za zlato 
Cankarjevo priznanje ljubljanske regije in zamejcev iz Gorice in Trsta ter slavnostne 
podelitve zlatih in srebrnih Cankarjevih priznanj; strokovnega ogleda baročne 
Ljubljane in Semeniške knjižnice (glej priloga). 
 
Breda Švara o SDS Koper: organizacija vseslovenskega tekmovanja za Cankarjevo 
priznanje, podelitev zlatih in srebrnih Cankarjevih priznanj, izvedba tečaja 
Slovenščina za tujce – strokovni jeziki; izdaje in predstavitve knjig. 
 
Klavdija Kranjc Jensterle o SDS Jesenice: organizacija državnega tekmovanja ter 
slovesne prireditve za Cankarjevo priznanje; ogled gledališke predstave Alamut. 
 
Štefan Kardoš o SDS Prekmurje in Prlekija: priprave in organizacija slavističnega 
zborovanja v Lendavi, organizacija Cankarjevega tekmovanja, oblikovanje spletne 
strani društva idr. 
 
Marija Mercina o SDS Nova Gorica: organizacija Primorskih slavističnih dnevov, 
pobuda za vključitev upokojenih kolegov v delo SDS. 
 
Bojana Verdinek o SDS Koroška: organizacija Cankarjevega tekmovanja, pobude za 
pridobitev novih članov. 



 
Predsednik je prosil, naj ostali (SDS Celje, Novo mesto, Krško, Maribor, Trst-Gorica-
Videm, Kranj) podajo o svojem delovanju pisna poročila. Društva, ki pridobivajo 
denar prek razpisov Ministrstva za kulturo, od občin in od klubov študentov, naj bodo 
zgled za ravnanje drugih. 
 
O delu sekcij so poročali: Zoltan Jan o Slavistični knjižnici, Simona Bergoč o 
slovenistiki na primorski univerzi, Vida Udovič Medved o sekciji za didaktiko 
(sodelovanje na zadnjih kongresih SDS s temami, ki so povezane s poukom 
slovenščine; pobude za pridobitev novih članov (glej poročilo), Sonja Starc o 
Slovenščini v šoli (revija izhaja 4x letno, ima 800 naročnikov, decembra bo izšla 
dvojna številka), Matjaž Zaplotnik o Jeziku in slovstvu (kljub odjavam ima revija 1300 
naročnikov). 
 
O delu SDS v pretekli polovici leta. Miran Hladnik je najprej izpostavil neuspele 
pobude, npr. predlog, da bi SDS predlagal Božo Krakar Vogel za učiteljsko nagrado, 
saj je bil razpis tokrat dva meseca prej kot v preteklih letih in smo ga zamudili. Tudi o 
Znanosti mladini ni nobenih novih informacij, ne od koordinatorja Tomaža Sajovca ne 
od njegovih partnerjev. Neuspela je tudi pobuda, da bi bili člani SDS v Kulturnem 
domu Ivana Cankarja v Ljubljani deležni popustov. Dotisniti bi bilo treba knjigo Petra 
Jurgeca, ki je bila sicer na kongresu že predstavljena, vendar polna napak, ki jih je 
založnik Rokus dolžan odpraviti. Na Rokusu so obljubili, da bodo zadevo uredili še 
letos (2005). Predsednik je za to, da se dogovorimo za principe izdajanja za naprej. 
Naslednji avtor, ki čaka za tisk, je Martina Ožbolt in pred tem nima smisla razpisovati 
novih knjig. Znanstveni tisk bodo lahko izdajale samo znanstvene založbe in SDS 
zdaj ima tak status: ta jo zadolžuje za vsaj 3 publikacije letno.  
 
SDS je uspelo na razpisu Kulturnega ministrstva za promocijo slovenščine, kamor 
smo prijavili knjižne nagrade za zlate tekmovalce (200.000 SIT; predsednik predlaga, 
da ta denar porabimo za skupno knjižno darilo za najboljše tekmovalce na TCP), in 
100.000 SIT za Slovlit in Kroniko. Na podlagi razpisa znanstvenega in šolskega 
ministrstva za periodiko dobita JiS in SR enako kot lani. Na razpis Ministrstva za 
visoko šolstvo in znanost je SDS dobil sredstva za organizacijo znanstvenega 
sestanka (Škrabčev simpozij in kongres v Lendavi), na podlagi razpisa za natis 
znanstvenih monografij pa tudi sredstva za natis lendavskega zbornika. Ministrstvo je 
tudi obnovilo status društva, ki je tudi v interesu znanosti.  
 
Ministrstvo za šolstvo in šport je zagotovilo, da bosta osrednji prireditvi SDS 
naknadno verificirani in otočkovani za strokovno napredovanje. 
 
Kongresa v Lendavi (6.–8. okt. 2005) se je udeležilo prek 200 udeležencev, brez 
referentov in gostov pa skoraj 130. Zborovanje je bilo odmevno (zlasti zaradi teme 
izbora šolskega berila in zaradi bogatega kulturnega programa). Slišati pa je bilo tudi 
posamezne pripombe, da smo slavisti v nasprotju z nekaterimi drugimi kolegi preveč 
skromni, da bi si morali privoščiti boljše hotele in iti tudi čez mejo.  
 
O seminarju mentorjev TCP je poročala Marjana Lavrič ter izpostavila zlasti 
organizacijske novosti letošnje prireditve (glej poročilo).  
 



SDS je formalno sodelovalo pri organizaciji simpozija o Gregorju Kreku, ki sta ga 
pripravila Jurij Fikfak z ZRC SAZU in Janez Dolenc. O izhajanju Kronike (zmanjšanje 
naklade na 640 izvodov s prejšnjih 1000, kolikor je tudi vseh članov, skupaj s 
častnimi) in o diskusijskem forumu Slovlit (691 naročnikov – število članov raste) je 
poročal Miran Hladnik. Največ interesa izzovejo jezikovna vprašanja, največ 
informacij je o literarnem in kulturnem dogajanju, tudi o objavah knjig.  

Uspešno finančno poročilo društva je predstavila blagajničarka Marija Kraner. 

 

K 2. točki: 

 
Miran Hladnik je predstavil načrte SDS v prihodnje. Kongres v Trstu bo leta 2007. Ker 
se za organizacijo kongresa leta 2006 ni javil nihče iz vrst pokrajinskih odborov, ki so 
na vrsti, bo moralo organizacijo prevzeti vodstvo. V koncept pokrivanja nacionalnih 
robov in preseganja meje gresta poleg Trsta vsaj še Celovec in Zagreb. V Zagrebu 
se s predlogom strinjajo. Hkrati imamo izkušnjo z organizacijo srečanj ljubljanske in 
zagrebške slavistike. Med predlaganimi temami so sindikalne pravice slavistov, 
zagrebški Slovenci, ilirizem, zbrani klasiki, razmerje med slovenistično in 
komparativno literarno vedo, pomen slavistike za slovenistiko ipd. 
 
SDS naj bi bil pobudnik pri postavitvi kipa Marji Boršnikovi na slovenistično-
slavističnem hodniku na FF in v sodelovanju z občino Borovnica. 
 
Vlado Pirc je predstavil dopolnjeni pravilnik TCP in prisotni so naslednja dopolnila 
sprejeli.  
 
19. člen: 1. [...] Učenci na I. in dijaki na III. a ter IV. a zahtevnostni stopnji, ki na šolskem 
tekmovanju dosežejo 75 in več odstotkov od najvišjega možnega števila točk, osvojijo 
bronasto Cankarjevo priznanje. Dijaki na II., III. b in IV. b stopnji morajo doseči vsaj 70 točk za 
osvojitev bronastega priznanja. Učenci in dijaki iz zamejstva ter tekmovalci z italijanskim učnim 
jezikom v Republiki Sloveniji osvojijo bronasto Cankarjevo priznanje, če dosežejo 65 in več odstotkov 
od najvišjega števila točk. 
[...] 

6. Rezultate vseslovenskega tekmovanja (delne ali celotne) objavi samo državna tekmovalna 
komisija. Zaradi primerljivosti rezultatov na državni ravni lahko predsednik državne tekmovalne 
komisije pred objavo rezultatov pismeno zahteva ponovno ocenjevanje najbolje ocenjenih 
nalog. V ta namen zahteva od predsednikov državnih tekmovalnih podkomisij določeno število 
najbolje ocenjenih nalog na posameznih stopnjah in imenuje ocenjevalca, ki ponovno 
ovrednoti omenjene izdelke. Predsednik državne komisije določi datum objave rezultatov 
vseslovenskega tekmovanja. 
 

29. člen: Rezultati s šolskega tekmovanja morajo biti objavljeni najpozneje 10 dni po tekmovanju, z 
vseslovenskega pa najpozneje 21 dni po tekmovanju. Predsedniki državnih tekmovalnih 
podkomisij morajo poslati rezultate državni tekmovalni komisiji najkasneje 14 dni po 
tekmovanju.  
 

37. člen: [...]1. Vplača se vpogled v celotno nalogo (test objektivnega tipa in esej), in sicer na TRR 
Zveze društev SDS – znesek določi državna tekmovalna komisija. 
2. Tekmovalec pogleda nalogo pri ustrezni državni podkomisiji (predsedniki pokrajinskih SD). 
3. Po vpogledu tekmovalec lahko vloži obrazložen pisni ugovor (z njim se mora strinjati tudi 
tekmovalčev mentor) in ga pošlje na državno tekmovalno komisijo (Naslov: Predsednik slavističnega 
društva Slovenije, Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2, poštni predal 580, 1001 Ljubljana). Ta v 
štirinajstih dneh odloči o pritožbi.  
 



Predsednik državne tekmovalne komisije lahko imenuje dva nevtralna, usposobljena ocenjevalca (za 
vsako stopnjo), ki izdelek (test objektivnega tipa in esej) ponovno ocenita. Upošteva se srednja 
ocena obeh ocenjevalcev. Odločitev oz. ocena državne tekmovalne komisije je dokončna. 

 
SDS se je za kritje stroškov, ki izhajajo iz dopolnjenih členov, prijavilo na razpis 
Ministrstva za kulturo za razvijanje bralne kulture. 
 
Prisotni na UO smo potrdili enako članarino 3800, kotizacijo 2700 sit za CT in 3000 
sit za ugovore na CT. Da bi pridobili naknadno verifikacijo seminarja mentorjev, je 
treba na Ministrstvo za šolstvo in šport poslati poročilo.  
 
Zoltan Jan predlaga "sekcijo" upokojencev oz. njihov angažma. Pogoj je, da 
upokojencem ne zaračunavamo več članarine. Predlaga tudi okrepitev sodelovanja z 
Zavodom za šolstvo in apel na Ministrstvo za šolstvo in šport, da zaradi povečanega 
pomena TCP društvu nakloni več denarja.  
 
Zapisala Marjana Lavrič, tajnica SDS, dopolnil Miran Hladnik, predsednik 
 
Ljubljana, 29. 12. 2005 



Slavistično društvo Slovenije 

Sekcija za didaktiko slovenščine 

Koper, 5. december 2005 

 

Kratko poročilo 
 

Sekcija se je s svojimi prispevki doslej vključevala predvsem na zadnjih kongresih SD s 

temami, povezanimi s poukom slovenščine v osnovni in srednji šoli. Ni pa se odzivala ob 

pomislekih o vlogi in pomenu slovenščine v šoli v medijih iz preprostega razloga: mediji so 

praviloma o slovenščini v šoli poročali senzacionalistično, provokativno in enostransko, kar ni 

dopuščalo strokovne debate o utemeljevanju sodobnih pristopov pri učenju književnosti in 

jezika v šoli. 

Predlagam, da sekcija poživi svoje delovanje, pri čemer je potrebno:  

- okrepiti sekcijo z mlajšim članstvom,  

- pritegniti v sekcijo: predstavnike učiteljev slovenščine od vrtca do univerze (FF LJ, 

Pef MB, LJ, KP; slovenistiki na FHŠ in NG), člana kurikularne prenove, člana 

evalvacije kurikula, člana revije Slovenščina v šoli, 

- odpreti strokovno razpravo o pomislekih o pouku slovenščine na vseh ravneh, 

- vključiti se v pripravo o prenovljenem študiju učiteljev slovenščine po bolonjskih 

smernicah; 

- priključiti (povabiti) sekciji člane Bralnega društva Slovenije, Državljanske pobude za 

šolo po meri človeka itd. 
 

Vida Medved Udovič 
 

Slavistično društvo Ljubljana 

Aškerčeva 2, Ljubljana 

Ljubljana, 4. 12. 2005  
 

Poročilo o delu društva v letu 2005 
 

Slavistično društvo Ljubljana ima 90 članov. Člani društva so dejavni pri organizaciji 

tekmovanja za Cankarjevo priznanje; za vse ostale dejavnosti pa ni zanimanja. V letošnjem 

letu smo organizirali naslednje: 

- 19. marca 2005 smo izvedli državno tekmovanje za zlato Cankarjevo priznanje 

ljubljanske regije in zamejcev iz Gorice in Trsta. Tekmovanja se je udeležilo 577 

učencev oz. dijakov iz 120 osnovnih in srednjih šol. Sodelovalo je 69 nadzornih 

učiteljev in 58 učiteljev ocenjevalcev. Tekmovanje je potekalo na Srednji šoli za 

elektrotehniko in računalništvo v Ljubljani na Vegovi 4. 

- 13. maja 2005 smo organizirali v Cankarjevem domu na Vrhniki slavnostno podelitev 

zlatih in srebrnih Cankarjevih priznanj. V kulturnem programu je med drugim 

sodeloval igralec Andrej Rozman-Roza. 

- 29. oktobra 2005 smo organizirali strokovni ogled baročne Ljubljane in Semeniške 

knjižnice. Ogleda se je udeležilo 20 članov društva. 

 

Predsednica SDL, Mojca Stare-Aljaž, prof. 

 

 

http://www.skls.si/modul_pzspmc.php?stran=pzspmc_01.htm##
http://www.skls.si/modul_pzspmc.php?stran=pzspmc_01.htm##


Slavistično društvo Nova Gorica 

Osnovna šola Solkan, Šolska 25, 5000 Nova Gorica 

Nova Gorica, december 2005 

 

Poročilo o delu društva v letu 2005 
 

Upravni odbor Slavističnega društva Nova Gorica se je v letu 2005 sestal kar sedemkrat. Vse 

načrtovano smo v našem društvu uspešno izvedli. Na različne načine, tudi z dopisi, smo vabili 

stanovske kolege, da postanejo člani našega društva in da sodelujejo pri delu. Pri tej pobudi 

nismo bili najbolj uspešni, saj so tako člani kot nečlani pripravljeni sodelovati predvsem kot 

sodelavci na tekmovanjih za Cankarjevo priznanje, za ostale dejavnosti pa ni zanimanja. V 

letošnjem letu smo organizirali : 

- 19. marca 2005 smo izvedli vseslovensko tekmovanje za Cankarjevo priznanje, ki se 

ga je udeležilo 97 učencev in dijakov iz 37 osnovnih in srednjih šol. Na tekmovanju je 

pri nadzoru in ocenjevanju sodelovalo 58 učiteljev. Tekmovanje je potekalo na 

Osnovni šoli Simona Gregorčiča v Kobaridu. Društvo in šola, na kateri je tekmovanje 

potekalo, sta s pomočjo sponzorjev vsem tekmovalcem podarili majice z napisom 

Cankarjevo tekmovanje, sodelujočim učiteljem pa pisala. 

- 10. maja 2005 smo v Štanjelu na Krasu za tekmovalce, starše, mentorje in druge v 

grajski dvorani organizirali slavnostno podelitev zlatih in srebrnih Cankarjevih 

priznanj. Po kulturnem programu je sledil najprej ogled razstave slik, nato pa voden 

ogled Štanjela. Prireditev smo zaključili s pogostitvijo na grajskem dvorišču in 

jedilnici, kjer smo se lahko najedli tolminskega sira in domačega kraškega kruha.  

- 7. aprila 2005 smo v Kobaridu v Domu Andreja Manfrede organizirali 16. 

PRIMORSKE SLOVENISTIČNE DNEVE. Pripravili smo literarni večer s Cirilom 

Zlobcem in Sašo Vugo, v kulturnem programu so sodelovali učenci OŠ Kobarid. Vse 

sodelujoče in vabljene smo lahko povabili na večerjo v zabaviščni center v Starem 

selu pri Kobaridu, kjer so nam kot sponzorji najprej predstavili njihovo delo in nas 

nato pogostili. 

- 8. aprila 2005 nadaljevanje 16. PSD v Kobaridu, strokovno-znanstveno srečanje na 

temo Primorski literarni zgodovinarji. Srečanje smo nadaljevali na Žagi, kulturnemu 

programu je sledilo odkritje spominske plošče Antonu Ocvirku. 16. PSD smo končali 

v Bovcu, kjer so pripravili razstavo Anton Ocvirk 1907-1980. Večer smo zaključili s 

pogostitvijo in prijetnim druženjem.  

- 24. 11. 2005 smo imeli zadnji sestanek Upravnega odbora SD Nova Gorica, na 

katerem smo se dogovorili, da bomo v mesecu januarju 2006 organizirali redni občni 

zbor društva, na katerem bomo izvolili člane novega upravnega odbora in novega 

predsednika za naslednji mandat. 

 

Predsednica SD Nova Gorica, Božica Špolad Žuber 

 

Poročilo o delovanju SD Koper 2005 
 

1. Organizacija Vseslovenskega tekmovanja za Cankarjevo priznanje 

Tekmovanje je potekalo 19. marca 2005 na OŠ Vojke Šmuc v Izoli. Z vodstvom šole in 

zaposlenimi smo bili zadovoljni, saj je tekmovanje potekalo brezhibno, tako tekmovalcem kot 

mentorjem so nudili vse potrebno. Tekmovanja se je udeležilo 143 učencev in dijakov (89 na 

I. stopnji, 3 na II. stopnji, 27 na III. Stopnji in 24 tekmovalcev na IV. stopnji). Za izvedbo 

tekmovanja smo se prijavili na razpis Ministrstva za šolstvo in dobili finančna sredstva. 

 



2. Podelitev zlatih in srebrnih Cankarjevih priznanj 

19.05.2005 ob 11.00 je v Pokrajinskem muzeju v Kopru potekala podelitev zlatih in srebrnih 

Cankarjevih priznanj za šolsko leto 2004/05. Podelitev je najprej pozdravila namestnica 

predsednice Slavističnega društva Koper mag. Barbara Baloh, ki je na oder povabila 

slavnostnega govornika prof. Silva Faturja. Profesor Fatur je ravno v teh dneh izdal svojo 

novo knjigo Oče in sin in Zagorski zvonovi, literarno lepljenko, kot jo sam imenuje, ki so jo 

iz njegovih rok prejeli letošnji zlati Cankarjevi nagrajenci. Po prisrčnem nagovoru je nekaj 

besed spregovorila tudi predstavnica Zavoda RS Slovenije za šolstvo, enota Koper mag. Elen 

Slavec. Tekmovalce in mentorje je seznanila s potekom tekmovanja, se še enkrat zahvalila OŠ 

Vojke Šmuc iz Izole, ki je prijazno gostila vseslovensko tekmovanje za Cankarjevo priznanje 

19.03.2005 in napovedala, da bo naslednje leto šola gostiteljica OŠ Srečka Kosovela iz 

Sežane. Slavnostne podelitve se je udeležil tudi predstavnik občine Koper Timotej Pirjevec, 

predstojnik Urada za družbene dejavnosti in razvoj. Sledil je kratek kulturni program, ki sta 

ga z mladostno iskrivostjo povezovala dijaka Gimnazije Koper Olga Perovič in Aleks Šuštar, 

glasbeno noto pa dodali dijaki Gimazije Gian Rinaldo Carli iz Kopra Aleksij Cerkvenik, 

Mojca Levac in Mateja Vasič. Sledila je podelitev priznanj. Na letošnjem tekmovanju za 

Cankarjevo priznanje je bilo v naši regiji, ki zajema območje od Obale pa vse do Postojne, 

Ilirske Bistrice, Sežane, Dutovelj in Komna, 72 nagrajencev, od tega 12 zlatih in 60 srebrnih. 

Tudi tokrat so nam pri knjižnih nagradah finančno pomagali knjigarna Libris, Klub študentov 

iz Kopra in Klub študentov iz Izole.  

 

3. Izvedba tečaja SLOVENŠČINA ZA TUJCE – STROKOVNI JEZIKI 

Od 1. do 14. avgusta 2005 je bil v okviru Slavističnega društva Koper (soorganizatorja: UP 

ZRS in UP FHŠ) organiziran tečaj za prevajalce in tolmače Slovenščina za tujce – strokovni 

jeziki. S tečajem nadaljujemo lansko leto začete tečaje slovenske strokovne terminologije, 

namenjene prevajalcem in tolmačem. Tečaj je bil tudi letos namenjen prevajalcem iz služb 

Evropske zveze in drugim zainteresiranim. Tečaji so vsebovali dve sekciji, in sicer 

prevajanje/tolmačenje strokovnih besedil in prevajanje/tolmačenje literarnih besedil, ki sta se 

oblikovali glede na predhodno izražen interes prijavljenih. V okviru obeh sekcij je delo 

potekalo na dva načina, in sicer: prevajanje/tolmačenje v skupini pod vodstvom lektorice in 

ob prisotnosti strokovnjakov s posameznega področja; individualno delo z gradivom, ki so ga 

lektorice pripravile že pred začetkom tečaja. Gradivo je tako vsebovalo vaje iz pisnega in 

slušnega razumevanja; slušatelji so torej oblikovali tudi svoja pisna (prevajanje) in govorjena 

besedila (tolmačenje). V sekciji prevajanja/tolmačenja strokovnih besedil je bil poudarek na 

strokovni terminologiji, v sekciji prevajanja/tolmačenja literarnih besedil pa na medkulturni 

obravnavi besedila v izhodiščnem in ciljnem jeziku. Poleg predavanj strokovnjakov z 

različnih področij je bil za slušatelje organiziran tudi obisk nekaterih slovenskih ustanov, npr. 

Tehničnega muzeja Bistra. Tečaja se je udeležilo 9 slušateljev (6 je že uveljavljenih 

prevajalcev/tolmačev) ter 3 študentke prevajalstva in tolmačenja. Vsebinsko zasnovo tečaja je 

oblikovala dr. Vesna Mikolič, tematika pa je bila izbrana glede na potrebe služb Evropske 

zveze in drugih zainteresiranih. Lektorice so bile dr. Agnieszka Bedkowska Kopczyk, Ann 

Lee Pedersen in Jana Volk, organizacijsko pa sta tečaj vodili Mojca Butinar in Karin Marc 

Bratina. Za izvedbo tečaja smo dobili finančna sredstva od Ministrstva za kulturo. 

 

4. Izdaje knjig 

Silvo Fatur: Oče in sin in zagorski zvonovi 

Knjiga govori o slovenskem pesniku Dragotinu Ketteju in njegovih otroških ter najstniških 

letih. V delo, ki mu avtor pravi leposlovna lepljenka, so vključeni dokumenti in pričevanja pa 

tudi avtorjeva lastna doživetja ljudi in krajev na Pivškem. Knjiga Oče in sin in Zagorski 

zvonovi je živ dokument o Dragotinu Ketteju (1876-1899), napisan kot leposlovna biografija 



o pesniku in njegovih odnosih z družino (predvsem z očetom Filipom, učiteljem in kulturnim 

delavcem v Zagorju) z vidika pesnika samega in njegovih sodobnikov. Delo dokumentarno 

rekonstruira obravnavani čas v njegovih kulturnih, etnoloških, šolskih in gospodarskih 

razsežnostih na Pivškem. Hkrati so v pripoved vključena besedila drugih avtorjev, ki so 

posegli v obravnavani čas in prostor, in sicer prepletena z besedilom ali nakazana s poševnim 

tiskom. Tako se poleg Kettejevih misli v besedilo vključujejo tudi književniki J. Kostanjevec, 

H. Dolenc, L. Fatur, L. Kraigher, I. Grahor in M. Malenšek. 

 

Vesna Mikolič: Jezik v zrcalu kultur: Jezikovna sporazumevalna zmožnost in (med)etnična   

ozaveščenost v Slovenski Istri 

V svojem delu, Jezik v zrcalu kultur, avtorica raziskuje jezikovno sporazumevalno zmožnost 

prebivalcev slovenske narodnosti v mestu Koper, v slovenskem in italijanskem jeziku v 

odnosu do lastne slovenske kulture in jezika in v odnosu do sobivajoče, italijanske kulture in 

jezika. Avtorica ugotavlja, da etnična ozaveščenost pomembno vpliva na raven 

sporazumevalne zmožnosti. Še posebej je pomembno to, da pozitivno stališče do drugega 

jezika in kulture ter do medkulturnih vrednot ne izključuje pozitivnega stališča do maternega 

jezika in primarne kulture.  

 

Marija Tončič Štrancar: Frk, čez drn – frk, čez trn 

Knjigo je izdala pod mentorstvom dr. Marije Stanovnik in s pomočjo Ministrstva za kulturo 

RS. Kot je avtorica sama zapisala, knjigo posveča vsem »Čičem in Brkinom, ki so rasli iz 

kamna in zemlje«. Omenjena knjiga je trideseta po vrsti v zbirki Glasovi in odseva folklorno 

bogastvo Čičarije in jugovzhodnih Brkinov na meji s Hrvaško. 

 

5. Predstavitve knjig 

Naši člani so sodelovali pri predstavitvi novih knjižnih izdaj kulturno družabnih večerih, 

predvsem v knjigarni Libris. 
 

19. 01. 2005 – Predstavitev knjige IZ PRIMORSKE EPOPEJE (z Borisom Rutarjem se je  

                        pogovarjal Jože A. Hočevar 

24. 06. 2005 – Poletni narečni večer REZIJA V ISTRI (večer povezuje Jasna Čebron) 

29. 06. 2005 – Kulturno družabni večer KRAS V ISTRI (večer vodi Elen Slavec) 

11. 10. 2005 – Predstavitev knjige JEZIK V ZRCALU KULTUR (Vesna Mikolič) 

30. 11. 2005 – Pesniški večer ob izidu pesniške zbirke VSAKA LJUBEZEN JE PESEM  

                        (sodeluje Alferija Bržan, večer vodi Adrijana Kocjančič) 

 

Breda Švara, predsednica 

 

Poročilo o seminarju mentorjev tekmovanja za Cankarjevo priznanje 
 

Organizacija: ZD SDS (Marjana Lavrič), ZZŠ R S (Vlado Pirc). 

Čas: 24. 11. 2005 (1. izvedba, 1. stopnja), 25. 11. 2005 (2. izvedba, 1., 3., 4. stopnja), 2. 12. 

2005 (3. izvedba, 1., 2. stopnja). 

Kraj: Kulturni dom Ivana Cankarja, Vrhnika. 



Število udeležencev: 

Izvedbe Stopnje Št. udeležencev 

1. izvedba 1. 76 

2. izvedba 1. 71 

 3., 4. 52 

3. izvedba 1. 64 

 2. 5 

 SKUPAJ 268 

 

Tema letošnjega tekmovanja je Odraščanje. V izbor so uvrščena dela naslednjih avtorjev: 

Frana Milčinskega Ptički brez gnezda, Dese Muck Pod milim nebom, Marinke Fritz Kunc 

Janov krik, Igorja Karlovška Gimnazijec in Mihe Mazzinija Kralj ropotajočih duhov. 

Seminar je potekal v treh izvedbah po en dan (delovnik), in ne tako kot prejšnja leta dva dni, s 

soboto vred. Novost je tudi obrok, ki je bil vključen v ceno kotizacije, in darilna vrečka, 

sponzorski dar MK (knjiga Aleksandra Zorna, izvod Super Pila). Letos so bili tudi na vseh 

izvedbah navzoči avtorji, s katerimi je pogovor vodil dr. Igor Saksida. Na zadnji izvedbi je 

prizorišče demonstrativno zapustil Miha Mazzini, češ da je nesprejemljivo, da SDS vabi 

avtorje na seminar in jim ne izplača honorarja, ne glede na višino kotizacije. 

Evalvacija je pokazala, da so bili udeleženci z nastopi predavateljev zadovoljni, saj povprečna 

ocena presega 4 (od 5 možnih). Najnižje ocenjeno je bilo uvodno predavanje Zore Burnik, 

klinične psihologinje, na temo odraščanja. Kar se tiče same organizacije, je bilo veliko 

pohval, kritike pa so se nanašale na pogostitev, neprimernost prostora, preslabo osvetljavo, 

preveč teoretičnih predavanj ter komentarje v zvezi z Mazzinijevim protestnim odhodom. 

Uradnih potrdil o udeležbi za zdaj SDS še ne more izdajati, saj jih DZS še ni poslalo na naš 

naslov. Sicer pa je dolžnost društva, da mesec dni po uvrstitvi prireditve v katalog stalnega 

strokovnega izpopolnjevanja izda udeležencem potrdilo na uradnem obrazcu.  

Marjana Lavrič, tajnica SDS, 26. jan. 2006 

 

Vsebinsko poročilo SD Kranj za leto 2005 
 

Osrednja dejavnost  SD Kranj je vsakoletno organiziranje državnega tekmovanja za 

Cankarjevo priznanje. Tekmovanja, ki je 19. 3. 2005 potekalo na Tehniškem šolskem centru v 

Kranju, se je udeležilo 145 tekmovalcev. Tekmovanje je potekalo na IV stopnjah, in sicer: 

- na I. stopnji (osnovnošolci) je tekmovalo 88 učencev 

- na II. stopnji (poklicne šole) je tekmovalo 6 dijakov 

- na III. stopnji (1. in 2. letniki srednjih šol) je tekmovalo 26 dijakov 

- na IV. stopnji (3. in 4.letniki srednjih šol) je tekmovalo 25 dijakov 

Tekmovanja so se udeležile tudi 3 srednješolci iz zamejstva. 

Na samem tekmovanju je upravni odbor SD poskrbel za kratek kulturni program, dekoracijo 

osrednjega prostora in učilnic, v katerih je potekalo tekmovanje, malico za učence, dijake in 

učitelje spremljevalce ter ocenjevalce testov. Tekmovalci so dobili tudi simbolična darila,ki so 

jih prispevali sponzorji. Temu je sledilo dvakratno ocenjevanje esejev, ki jih učitelji praktiki 

ocenjujejo brezplačno oz. jim skušamo povrniti vsaj potne stroške.  

 



V torek, 31. 5. 2005 pa smo imeli v kinu Storžič slavnostno podelitev srebrnih in zlatih 

priznanj. Podelili smo 11 zlatih in 67 srebrnih CP. »Zlati cankarjevci« so dobili tudi grafike 

akademske slikarke Maje Šubic na temo tekmovanja, srebrni pa glinene izdelke ateljeja Škulj 

iz Kranja. Po končani podelitvi smo si ogledali kinopredstavo Nebeško kraljestvo. Zlata 

priznanja je prejelo 11 tekmovalcev, srebrna pa 67. 

 

Vlasta Jemec, prof., predsednica SD Kranj, Kranj, 23. 2. 2006 

 

============== 

Dopolnjeno 27. 1. in 6. 3. 2006. Prosim še za e-obliko poročil drugih društev in sekcij. -- 

Miran Hladnik 


