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ZAPISNIK SEJE UPRAVNEGA ODBORA ZVEZE DRUŠTEV SDS 

dne 22. decembra 2004 
 

Seja se je začela 22. decembra 2004 ob 16.00 v sobi št. 521 na Filozofski fakulteti v Ljubljani. 

Prisotni člani UO: Miran Hladnik (predsednik), Marko Jesenšek (podpredsednik), Marjana Lavrič 

(tajnica), Marija Kraner (računovodkinja), Alenka Šivic Dular, Marko Stabej, Aleksandra Derganc, 

Božica Špolad Žuber, Andreja Žele, Miran Košuta, France Novak, Marija Mercina, Vlasta Jemec, 

Breda Švara, Mimi Jovanovič, Štefan Kardoš, Meta Rešek, Vlado Pirc, Juana Robida, Mojca Stare 

Aljaž, Marko Juvan. 

Opravičili so se: Igor Saksida, Drago Unuk, Aleksander Bjelčevič, Breda Pogorelec, Vida Udovič-

Medved, Zoltan Jan. 

 

Po uvodnem pozdravu preide predsednik k predstavitvi dnevnega reda oziroma k 1. točki. 

Dnevni red:   1. Poročilo o novomeškem kongresu (Mimi Jovanovič in Marko

Jesenšek) 

2. Tekmovanje za Cankarjevo priznanje: poročilo o seminarju, pismo društva 

zaskrbljenih staršev in perspektive (Vlado Pirc, Marjana Lavrič)  

3. Priprave na lendavski kongres (Štefan Kardoš) 

4. Razno: načrtovane članske ugodnosti, popravki Pravil, obveščanje, neaktivne 

sekcije, publikacije 

K 1. točki: Mimi Jovanovič, predsednica pokrajinskega odbora Dolenjske, je v svojem poročilu 

kongres pozitivno ovrednotila. Naštela je sponzorje in pri tem poudarila, da je treba v prihodnje pri 

pripravi kongresov izdelati finančno konstrukcijo v naprej. Opozorila je, da je treba začeti zbirati 

prijave za kongres prej, kot pa se je to zgodilo lani. Od števila prijavljenih je odvisna tudi naklada 

zbornika. 

K 2. točki: Vlado Pirc, koordinator Tekmovanja za Cankarjevo priznanje, je predstavil protest društva 

zaskrbljenih staršev in svoje reakcije nanj oziroma odmeve v sredstvih javnega obveščanja. Marjana 

Lavrič je predstavila organizacijski potek seminarjev ter podala nekatere predloge, kako prireditev 

organizacijsko izboljšati. Omenila je tudi  nevšečnosti v zvezi z obveščanjem učiteljev po slovenskih 

šolah, ki so nastale pri sodelovanju z Zavodom za šolstvo. Prisotni so soglasno menili, da bi moral 

Zavod za šolstvo ta del odgovornosti korektno izpeljati, češ da je obveščanje – tudi po dogovoru z 

Alojzom Pluškom, direktorjem Zavoda (Marko Jesenšek) – naloga Zavoda, ne pa pokrajinskih 

odborov SDS. Marko Stabej je prisotne povabil k objavljanju oziroma posredovanju informacij v reviji 

Jezik in slovstvo, ki ne nazadnje deluje v okviru Slavističnega društva. 

Med navzočimi se je razvnela razprava zaradi izločenosti slavistov iz Kataloga stalnega strokovnega 

spopolnjevanja  oziroma o tem, kako pridobiti točke nagrajevanja za učitelje. Obstaja možnost, da se 

dejavnosti društva letos spet znajdejo v katalogu, vendar to zaradi množice cenejših izobraževalnih 

ponudb, omejenega časa in sredstev, ki jih ravnatelji namenjajo tem prireditvam, ne more bistveno 

vplivati na številčnost udeležbe na slavističnem kongresu in Tekmovanju za Cankarjevo priznanje. 

Nekateri so predlagali, da velja to vprašanje odpreti v Državnem zboru. 

Sklep: Miran Hladnik in Marjana Lavrič zbereta informacije o razlogih za izpad obeh prireditev iz 

kataloga, se najavita pri novem ministru za šolstvo in šport ter pri direktorju Zavoda za šolstvo R 

Slovenije ter skušata vplivati na to, da bosta prireditvi zopet v Katalogu.  



K 3. točki: Milan Kardoš, predsednik pokrajinskega odbora SDS  Prekmurja in Prlekije, je poročal o 

pripravah na slavistični kongres, ki bo letos od 6. do 8. oktobra v Lendavi. Izdelan je že privlačen 

kulturni program (madžarske popevke v slovenskem prevodu in izvedbi Rudija Ringbauerja in 

Halgato, Vodnik po Porabju, Del tuha, romski pozdrav in zgoščenka kot knjižno darilo, obisk 

dvojezičnega pouka v šoli, predstavitev madžarske narodne skupnosti, ogled Lendave, obisk glasbeno-

gledališko-literarne prireditve Občutek za veter s Ferijem Lainščkom in drugimi, zanimive strokovne 

ekskurzije, kot jih znajo pripraviti Prekmurci ...). Kongresne teme bodo interkulturna izmenjava 

(sodelovali bodo madžarski slovenisti in slovenski hungarsiti, slovenistika v Zagrebu in v Trstu), 

slavistična sekcija (Niko Jež) bo predstavila nove zahodnoslovanske študijske programe (češčino, 

slovaščino in poljščino) na FF v Ljubljani, didaktična sekcija pa okroglo mizo o vlogi staršev pri 

selekciji literarnega berila. 2005 mineva 100 let od rojstva slavista Bratka Krefta, ki jo bo treba tudi 

ustrezno zaznamovati.   

K 4. točki: Predsednik in tajnica sta predlagala nekaj članskih ugodnosti: popusti v knjižnicah (NUK, 

slovanska in slavistične knjižnice na univerzah), popust pri obisku knjižnih sejmov, popusti pri nakupu 

slovenskih klasikov ipd.  

Predsednik je poročal o nekaterih spremembah Pravil, ki jih bo sicer mogoče realizirati šele  na 

občnem zboru čez dve leti. 

 

Janez Dolenc je poročal o pripravah na praznovanje 100-letnice smrti slavista Gregorja Kreka, ki se bo 

dogajalo v Gradcu in na Četeni Ravni v Poljanski dolini 21. in 22. oktobra 2005 v organizaciji ZRC 

SAZU (Jurij Fikfak). 

 

Alenka Šivic Dular je poročala o srečanjih članov Mednarodnega slavističnega komiteja ter pripravah 

na naslednji svetovni kongres. 

 

Breda Pogorelec je napovedala poročilo o delu sekcije Slovenščina v javni rabi, Tomaž Sajovic pa 

poročilo o delu sekcije Znanost mladini.  

 

Sklep: Navzoči so potrdili naslednje spremembe Pravil, ki jih bo lahko potrdil naslednji občni zbor: 

 

- SD Pomurja --> SD Prekmurja in Prlekije; 

- Ministrstvom za šolstvo, znanost in šport --> Ministrstvom za šolstvo in šport in Ministrstvom za 

visoko šolstvo in znanost;  

- 31. člen: Oddelka za slovanske jezike in književnosti --> Oddelka za slovenistiko in Oddelka za 

slavistiko; 

- dodati v UO: slovenistike Pedagoške fakultete v Ljubljani, Fakultete za humanistične vede v Kopru 

in Politehnike v Novi Gorici; 

- v statutu ni predvideno zastopstvo slovenistike v Celovcu, Gradcu, Trstu in na drugih univerzah 

zunaj Slovenije. premisliti do prihodnjič; 

- ne pa predstavnikov revije Slovenski jezik, Lingvistika, Slovene studies, Slovenščina v šoli, zbirke 

Zora, Slavistična knjižnica, Jezikoslovni zapiski, ker jih je preveč; 

 

- zamenjati TR 02083-018125980; davčna št. 81642946. 

 

Seja se je končala ob 17.30. 

 

Zapisnik je pripravila:     Predsedujoči: 

Marjana Lavrič      prof. dr. Miran Hladnik 

tajnica ZD SDS   

         

 

 

Ljubljana, 10. januar 2005 


