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   1  UVODNO PISMO 

 

Ob zaključku tretjega dvoletnega obdobja delovanja Sklada Toneta Pavčaka, za 

popularizacijo ruskega jezika in kulture v slovenskem šolstvu (v nadaljevanju 

Sklad) lahko govorimo o celovitem premiku položaja ruskega jezika v Sloveniji 

ter izredno pozitivnih rezultatih skupnih prizadevanj podpisnikov Deklaracije o 

sodelovanju na področju promocije ruskega jezika in kulture v slovenskem 

šolstvu. Društvo Slovenija Rusija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 

ter Veleposlaništvo Ruske federacije preko Ruskega centra znanosti in kulture v 

Ljubljani ob izredni finančni podpori stalnih uglednih sponzorjev Sklada - 

družbe Krka, d.d.,  Riko, d.d. in Društva Slovenija Rusija s partnerji, so leta 

2007 prevzeli izjemno zahtevno in odgovorno skrb pri povečanju zanimanja za 

ruski jezik, ki je praktično izginil iz slovenskih srednjih šol. Po podatkih 

Statističnega urada RS  v šolskem letu 1977/78, se je ruščino kot drugi tuji jezik 

učilo še okoli 10 % gimnazijcev. Pred pričetkom delovanja Sklada po nekaterih 

podatkih je bilo znanje ruskega jezika značilno le za najstarejšo starostno 

skupino prebivalcev Slovenije.  

 

Delo Sklada je bilo predvsem ugotoviti realno stanje ruščine v Sloveniji in z 

inovativnimi projekti popularizirati ruski jezik in kulturo. Pri tem je Sklad 

zastavil cilj vzbuditi zanimanje mladine za ruski jezik in kulturo ter pritegniti k 

sodelovanju čim večje število srednjih in osnovnih šol, med njimi tudi takšnih, 

kjer ne izvajajo pouk ruščine. Prvotno število 10 osnovnih in srednjih šol, ki so 

se odzvale na povabilo za sodelovanje s Skladom, je postopoma skozi različne 

projekte v letu 2013 naraslo na 52.  

 
Tab. 1. Statistika sodelovanja šol pri projektih Sklada Toneta Pavčka 

Šolsko leto Število OŠ Število SŠ 
Skupno število 

OŠ +SŠ 

2007/2008 3 7 10 

2008/2009 5 10 15 

2010 6 11 17 

2011 10 12 22 

2012 9 8 17 

2013 30 22 52 

Vir: poročila izvajalcev projektov Sklada 

 

Za šest let delovanja Sklada se je sodelovanje med Slovenijo in Rusijo okrepilo 

tako na gospodarskem, kot tudi na kulturnem in znanstvenem področju. V 

Sloveniji sta se v tem času odprla predstavništvo Rossotrudničestva Ruski center 

znanosti in kulture v Ljubljani in Ruski center Fundacije Russki mir v Mariboru. 

Slednja je tudi v letu 2013 finančno podprla projekt Društva Slovenija Rusija 

Ruska kapelica kot simbol rusko-slovenskega prijateljstva. 
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V letu 2013 je Sklad uradno spremenil ime ter postal Sklad Toneta Pavčka po 

imenu velikega slovenskega pesnika, prevajalca ter publicista, častnega člana 

društva preminulega Toneta Pavčka. 

Februarja 2013 sta bili profesoricama ruščine Janji Urbas in Juliji Mesarič 

podeljeni državni nagradi Ruske federacije, medalji Puškina za velik prispevek k 

promociji ruskega jezika, ohranitev in razvoj ruske kulture v tujini ter krepitev 

prijateljstva in sodelovanja med Rusijo in Slovenijo. To je prvo tovrstno 

odlikovanje, ki so ga prejeli Slovenci s strani Ruske federacije. 

 

Rast medsebojnih gospodarskih odnosov, povečanje blagovne menjave in 

prizadevanja slovenskih rusistov ob podpori Sklada zadnjih šest let so botrovali 

desetkratnemu povečanju števila osnovnih šol, kjer se ruščina poučuje ter 

štirikratnemu povečanju števila osnovnošolcev, ki so izbrali ruski jezik kot 

izbirni predmet oziroma fakultativ. 

 
Tab. 2. Ruščina v osnovnih šolah v letih od 2009 do 2013 

 

Vir: podatki Ministrstva za šolstvo 

 

Po podatkih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport je tudi med srednjimi 

šolami opazno skoraj dvakratno povečanje števila šol, kjer se poučuje ruščina in 

tudi več kot dvakratno povečanje števila dijakov, ki izbirajo ruščino kot drugi 

oziroma tretji tuji jezik. 

 
Tab. 3. Ruščina v srednjih šolah v letih od 2009 do 2013 

 

 
 

Vir: podatki Ministrstva za šolstvo 

 

Vztrajno narašča število kandidatov, ki opravljajo predmet ruščine na splošni 

maturi. V primerjavi z letom 2007 se je število maturantov povečalo za 2,5 krat. 

 
Tab. 4. Ruščina na splošni maturi od leta 2017 do leta 2013 

Leto 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

št. 

kandidatov 
16 17 14 29 30 40 43 

Vir: Letno poročilo maturitetne komisije. 

 

Ruščina se je prav tako uveljavila na univerzitetni ravni. K Filozofski fakulteti 

in Fakulteti za družbene vede v Ljubljani se je pridružila Koprska univerza, kjer 

se ruščina predava prevajalcem in študentom drugih poklicev.  

 Leto 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 

Število šol 1 4 8 8 9 10 

Število učencev 21 55 65    58 69 80 

 Leto 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 

Število šol 10 12 14 16 16 19 

Število učencev 360 449 634 667 676 764 
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Na Filozofski fakulteti je število prijav skoraj trikrat večje od števila razpisanih 

mest, kar govori o velikem povpraševanju mladih za ruščino. 

 
Tab. 5. Ruščina na Filozofski fakulteti v Ljubljani - RUSISTIKA univerzitetni redni 

dvopredmetni program 

Leto razpisano št. mest št. Prijav št. sprejetih 

2009 40 50 40 

2010 40 65 40 

2011 40 62 41 

2012 40 49 40 

2013 35 92 37 

Vir: http://www.vpis.uni-lj.si/podatki/htm/18.htm 

 

Ob izjemnih dosežkih na področju popularizacije ruskega jezika ne moremo 

spregledati tudi padca zanimanja za nekatere stalne projekte, ki jih Sklad 

finančno podpira vse od samega začetka. Kot primer lahko navedemo dva 

projekta: Ruska bralna značka in Državno tekmovanje v znanju ruščine ter 

poznavanju ruske kulture in civilizacije, ki ga izvaja Sekcija učiteljev rusistov 

Slavističnega društva Slovenije. Kljub rahlemu porastu števila sodelujočih šol 

pri obeh projektih, iz poročila izvajalca projektov sledi znižanje skupnega 

števila učencev in dijakov, ki se odločijo za sodelovanje v tovrstnih projektih. 

Skrb vzbujajoč podatek, da kljub izjemnim vsakoletnim nagradam za 

zmagovalce tekmovanja iz znanja ruščine, ki jih vsako leto financira Sklad, že 

drugo leto upada število dijakov, prijavljenih na tekmovanje, kar pomeni da je 

trenutno število manjše od števila dijakov v letu 2009. V primerjavi s 

tekmovanji iz drugih tujih jezikov (angleščina, nemščina, francoščina) še vedno 

ni organizirano tekmovanje iz ruščine za osnovnošolce. Izvajalcu projekta 

priporočamo temeljito analizo dosedanjih rezultatov in iskanje novih inovativnih 

pristopov. 

 

Na koncu uvodnega dopisa velja omeniti še pozitivno prakso, ki se je uveljavila 

v zadnjih dveh letih - decembrska zaključna prireditev Sklada z okroglo mizo za 

koordinatorje projektov in podelitvijo priznanj za požrtvovalno delo na področju 

promocije ruskega jezika. Koordinatorji projektov iz Ljubljane, Celja, Škofje 

Loke, Novega mesta, Kopra so se pogovarjali o odhajajočem letu, realizaciji 

zastavljenih ciljev, povečanju zanimanja za ruski jezik v osnovnih in srednjih 

šolah ter o novih ambicioznih načrtih v prihodnjem.  

 

Strokovni odbor Sklada izraža iskreno zahvalo vsem, ki se prizadevajo za 

zbližanje slovenskega in ruskega naroda ter za krepitev rusko-

slovenskih odnosov na področju znanosti, kulture in izobraževanja. V Skladu 

menimo, da imata Rusija in Slovenija velik neizkoriščen potencial za 

povečanje sodelovanja na vseh področjih, med drugim tudi za nadaljnji razvoj 

http://www.vpis.uni-lj.si/podatki/htm/18.htm
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poučevanja ruskega in slovenskega jezika v naših državah ter večjega 

vključevanja mladih v skupno sodelovanje. 

 

Predsednik strokovnega odbora Sklada                       Koordinatorka Sklada 

Ravnatelj gimnazije Škofja Loka                                  Julija Mesarič 

Jože Bogataj 
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Iskreno se zahvaljujemo sponzorjem Sklada Toneta Pavčka za 

promocijo ruskega jezika in kulture v osnovnih in srednjih šolah 

Republike Slovenije za neizmerno podporo pri uresničevanju 

projektov, ki prispevajo k širjenju splošne razgledanosti učencev,  

spoznavanju ruskega jezika in kulture ter sprejemanju njenih vrednot v 

slovenskem prostoru. S strani sponzorjev gre za plemenito in 

odgovorno dejanje do mladine, ki bo v prihodnosti stopila na trg dela 

ter krepila gospodarske in politične vezi med državama. Z drugimi 

besedami, skupni cilji so pot k medsebojnemu prijateljstvu 

predstavnikov obeh držav. 



Poročilo Sklada Toneta Pavčka, 2013. 
 

                                                                     Januar 2014                                                        

 

 

3 KOLEDAR PROJEKTOV SKLADA V LETU 2013 

 

MESEC IME PROJEKTA IZVAJALEC 

JANUAR Ruska bralna značka Zveza Društev Slavistično društvo 

Slovenije – Sekcija učiteljev 

rusistov 

MAREC »In zlata ribice je rekla« Gimnazija Celje - Center 

APRIL Festival Rusijada 2013 Gimnazija Škofja Loka 

 Državno tekmovanje v 

znanju ruščine ter 

poznavanju ruske kulture in 

civilizacije 2013 

Zveza Društev Slavistično društvo 

Slovenije – Sekcija učiteljev 

rusistov 

 Literarni natečaj »Če nisi bil 

ti, je bil pa tvoj brat!« 

Kulturno-gledališko  

društvo Reciklaža 

MAJ BI-LI promocija ruskega 

jezika in kulture za 

predšolske otroke  

Vrtec Najdihojca 

JULIJ Ruska kapelica kot simbol 

rusko-slovenskega 

prijateljstva 

Društvo Slovenija - Rusija 

OKTOBER Белая берёза ... зелёная 

ёлочка – Bela breza ... 

zelena smrečica  

OŠ Center, Novo mesto 

NOVEMBER Ruska kultura v moji šoli 

 

OŠ Antona Ukmarja Koper 

 

Predstave za šole Kulturno-gledališko 

društvo Reciklaža 

DECEMBER 15. novoletno praznovanje 

za dvojezične otroke 

Zavod Vesela dRuščina 

 Zaključna prireditev Sklada 

za aktivne udeležence in 

koordinatorje projektov v 

letu 2013 

Društvo Slovenija Rusija 
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4 RUSKA BRALNA ZNAČKA 2013 

 

V skladu s sklepom članov Sekcije učiteljev ruščine na jesenskem srečanju je 

razpis za Rusko bralno značko 2013 izšel 2. 1. 2013. Vsem osnovnim šolam, 

gimnazijam in ostalim inštitucijam, ki se ukvarjajo s poučevanjem ruščine je 

bilo poslano vabilo k sodelovanju pri Ruski bralni znački. Učitelji so po 

elektronski pošti prejeli vse materiale (ruska besedila za različne stopnje znanja 

ruščine, navodila za izvedbo, testne pole za reševanje vprašanj, rešitve nalog). 

Besedila so bila pripravljena posebej za učence osnovnih šol ter dijake gimnazij 

za 1., 2. in 3. leto učenja ruščine, temu primerno pa so bile prilagojene tudi 

naloge. Letos smo pripravili nova besedila, tako da so lahko mentorji izbirali 

med že obstoječimi ali novimi teksti, glede na znanje in predelano snov. 

Mentorji so nato po šolah izvajali z učenci in dijaki skupne priprave in branje 

besedil. Na podlagi pripravljenih vprašalnikov so udeleženci do 15. maja 2013 

opravljali test iz poznavanja in razumevanja prebranih besedil. V navodilih za 

učence in dijake ter na testnih polah so bili v skladu s pogodbo navedeni logotipi 

Krke, Rika in Društva SR. Bralne značke 2013 se je skupaj udeležilo sedem 

gimnazij in sedem osnovnih šol. Skupaj je Bralno značko opravilo 250 učencev 

in dijakov. Udeležence je pripravljalo 15 mentorjev. Dijaki in učenci so prejeli 

nove lične pohvale, ki so jim bile podeljene ob slovesnem zaključku šolskega 

leta, mentorji pa so prejeli potrdila. 

 

Seznam sodelujočih šol in mentorji 
Šola Mentor Št. uč./dijak. 

Gimnazija Poljane Ines Vozelj 28 

Gimnazija Kranj Neža Zupančič Logar 95 

Gimnazija Nova Gorica Vesna Prinčič Crosatto 

Jasna Drašček 

24 

Gimnazija Novo mesto Marinka Povše Kastrevc 8 

Škofijska klasična gimnazija Valerija Peternel 12 

Gimnazija Bežigrad Anton Arko 6 

Gimnazija Ptuj Tatjana Pichler 16 

Osnovna šola Šmartno pod Šmarno goro Alan Paradiž 9 

Osnovna šola Matije Valjavca Mateja Rozman 10 

Osnovna šola Prule Andreja Popovič 20 

Osnovna šola Naklo Marjeta Šifrer 6 

Osnovna šola Notranjski odred Cerknica Daša J. Kranjc 4 

Osnovna šola Center Novo mesto Danica Rangus 11 

Tečaj Profrank storitve v OŠ Meta Frank 1 

SKUPAJ 250 

 

Ocena zastavljenih ciljev projekta 

Izvajalci projekta Bralna značka 2013 (glede na povratne informacije mentorjev) 

ocenjujemo, da so bili v skladu s pričakovanji v celoti doseženi cilji, ki smo si 
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jih zastavili ob začetku projekta. S projektom so bili doseženi predvsem 

naslednji cilji: 

-     vzbuditi v mladih veselje do branja v ruščini, saj je branje ena 

najpomembnejših spretnosti pri učenju tujega jezika, 

-     dati mladim možnost spoznavanja ruske književnosti in jim neposredno 

pokazati privlačnost in koristnost medkulturne komunikacije,  

-     privzgojiti mladim pozitiven odnos do knjige, 

-     vzpostaviti stik dijakov in učencev z ruščino in njenimi avtentičnimi 

besedili,  

-     vzpodbujanje dijakov, da berejo ruska besedila in se preizkusijo v 

razumevanju prebranega, 

-     dijaki prejmejo pohvalo o opravljeni bralni znački, s tem pa tudi vzpodbudo 

za nadaljnje branje v ruščini, 

-      širjenje in poglabljanje znanja ruščine ter poznavanje ruske kulture in 

civilizacije, 

-      popularizacija znanja in njegova praktična uporaba, 

- motivacija za nadaljnje poglabljanje znanja s področja poznavanja ruščine, 

ruske kulture in civilizacije. 

 

Janja Urbas, 

predsednica Sekcije učiteljev ruščine 

 

 

 

 

 

 

 
Slika 1. Bralne urice v Zavodu Vesela dRuščina 
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5 »IN ZLATA RIBICA JE REKLA« 

 

  
    Slika 2. Ruski večer v Celju. 

 
Slika 3. Ruski večer v Celju. 

 

V sredo, 20. 3. 2013, je v veliki dvorani Narodnega doma v Celju potekal tretji 

večer ruske kulture v Celju, ki sta ga organizatorja Hiša kulture Celje in Društvo 

GCC  poimenovala z verzom iz Puškinove pravljice o ribiču in ribici »… in 

zlata ribica je rekla …« 

Na prireditvi, ki je potekala pod častnim pokroviteljstvom veleposlanika Ruske 

federacije nj. eksc. Doku Zavgajeva, je spregovoril ministrski svetnik na 

Veleposlaništvu Ruske federacije Vladimir Prošin. 

V kulturnem programu, ki sta ga povezovala dijaka Gimnazije Celje – Center 

Gea Gračner in Timotej Jevšenak, so nastopili sedanji in nekdanji dijaki 

Gimnazije Celje – Center in I. gimnazije v Celju. 

Program se je začel ob 19. uri z nastopom harfistke Ane Železnik in flavtista 

Luka Železnika (oba nekdanja dijaka Gimnazije Celje – Center), ki sta izvajala 

skladbo A. Sapošnikova.  

Nadaljevali so ga člani fantovske vokalne zasedbe FaVoZa, ki so pod vodstvom 

prof. Gregorja Deleje zapeli pesem P. Česnokova Večnaja pamjat.   

Pozdravu obeh voditeljev je sledil nagovor ministrskega svetnika gospoda 

Vladimirja Prošina.  

Kulturni program se je nadaljeval z recitalom izbora poezije A. Ahmatove, ki so 

ga ob klavirski spremljavi Lenarta Piana ter violinistk Ine Pantner Volfand in 

Eve Kač Silič (mentorici: Petra Arlati Kovačič, prof., in Alenka Firšt, prof.) 

izvedli dijaki I. gimnazije v Celju pod mentorstvom profesorice Darje Poglajen.  

Recitatorjem je sledil nastop Dekliškega pevskega zbora Gimnazije Celje – 

Center pod vodstvom prof. Davida Preložnika. Dekleta so zapela pesmi Letjat 

utki in Pojdu l' ja, vyjdu l' ja.  

Lenart Piano, dijak I. gimnazije v Celju, je nato zaigral na klavir še Ples labodov 

iz Labodjega jezera P. I. Čajkovskega.  

Potem so na Suito iz Hrestača istega avtorja zaplesale štiri dijakinje I. gimnazije 

v Celju.  
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Dijaki Gimnazije Celje – Center pod mentorstvom prof. Darje Poglajen  so se 

občinstvu nato predstavili s Puškinovo Pravljico o ribiču in ribici. 

Sledile so jim tri učenke baleta v Harlekinu – društvu za umetnost plesa, ki so 

nastopile pod mentorstvom prof. Ane Vovk Pezdir.  

Potem je znova zazvenela pesem – z dvema pesmima je nastopila skupina 

FaVoZa pod mentorstvom prof. Gregorja Deleje.  

Publiko sta zelo navdušili tudi nekdanji dijakinji I. gimnazije v Celju in 

Gimnazije Celje - Center, sedaj že učiteljici tolkal, Katarina Kukovič in Eva 

Zavšek, ki sta zaigrali na petoktavno marimbo skladbo Čmrljev let N. Rimskega 

–Korsakova v prir. Maxa Letha.  

Tri pevke z Gimnazije Celje – Center so ob spremljavi harmonike in kitare pod 

mentorstvom prof. Saša Šonca zapele pesem Jurija Entina Prekrasnoje daljoko.  

Program je nadaljevala solistka Urška Klinar, ki je ob kitarski spremljavi Saše 

Užmah (obe GCC) zapela romanco iz filma Dnevi Turbinovih. Njuna mentorica 

je bila prof. Suzana Tovornik.  

Čudovito presenečenje, ki ga je publika toplo pozdravila, pa je bil nastop gospe 

Marie Pateeve, ki je ob kitari zapela romanco Bulata Okudžave Posle doždička 

nebesa prostornej.  

Šest dijakinj GCC in I. gimnazije je kot predzadnjo točko izvedlo pesem 

Dorogoj dlinnoju. Spremljali so jih Alma Portič z violino, Nejc Praznik s kitaro 

in Nikolaj Zver s harmoniko (vsi trije s I. gim. v Celju). Njihova mentorica je 

bila prof. Adriana P. Požun.  

Preden pa sta voditelja povabila publiko v stransko dvorano na čaj, so zapeli še 

fantje iz skupine FaVoZa pod vodstvom prof. Gregorja Deleje. Zazvenela je 

Kalinka. 

 

 
Slika 4. Ruski večer v Celju. 

 

 
Slika 5. Ruski večer v Celju. 

Po dobro uro in pol trajajoči prireditvi, kjer je sodelovalo več kot 80 mladih, 

smo ugotovili, da je bil cilj absolutno dosežen, saj je bila publika zelo 

navdušena.  

Z našim tretjim večerom ruske kulture smo znova pokazali na veličino ruskega 

jezika ter lepoto ruske kulture. Prepričani smo, da bo tudi ta prireditev 
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prispevala k širjenju zanimanja za ruski jezik in kulturo v Celju in njegovi širši 

okolici.  

Veseli smo, da so nas na naši prireditvi poleg stalne publike, ki spremlja naše 

prireditve, povezane z ruščino, počastili s svojo udeležbo tudi številni pomembni 

gostje. 

Ugotavljamo, da se mladi vsako leto bolj zavedajo pomena znanja ruskega 

jezika in poznavanja ruske kulture, saj se pri izbiri tretjega tujega jezika v vedno 

večjem številu odločajo za ruščino. 

Veseli smo, da sta Društvo Slovenija Rusija in Forum slovanskih kultur kot 

glavna pokrovitelja tudi letos pokazala posluh za naše finančne potrebe pri 

izpeljavi tega projekta.  

Zelo si želimo, da bi bile čez dve leti, ko bomo znova razmišljali o prireditvi 

podobnega obsega, finančne in siceršnje razmere tako ugodne, da bomo lahko 

izpeljali svojo novo zamisel in ob besedi »četrti večer« še bolj samozavestno  

izgovorili besedo »tradicionalni«, kot smo jo letos. 

 

Pripravila: Darja Poglajen, prof. 
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6 FESTIVAL RUSIJADA 2013 

 

                             
Slika 6. Programski list festivala Rusijada. 

 

V petek, 5. aprila 2013, je v organizaciji Gimnazije Škofja Loka v mestu Škofja 

Loka že petič potekal vseslovenski festival šol z ruščino – Rusijada 2013. Na 

festivalu so se srečali, družili in s svojimi točkami v ruščini predstavili vsi tisti 

slovenski učenci in dijaki, ki se v šolah učijo ruščino in spoznavajo rusko 

kulturo, pridružili pa so se jim tudi Zavod Vesela druščina in študentje rusisti iz 

Filozofske fakultete, Univerze v Ljubljani. S točkami v ruskem jeziku (glasba, 

ples, igra, skeči, uganke, recitacije ...) so se, torej, predstavili dijaki, 

osnovnošolci in študentje.  

Skupno se je na odru zvrstilo okoli 150 nastopajočih. Na prireditvi, ki se je 

pričela ob 14.00 na Loškem odru v Škofji Loki, so udeležence pozdravili in 

nagovorili predstavnik veleposlaništva Ruske federacije v Sloveniji gospod 

Prošin, predstavnica Ruskega centra znanosti in kulture iz Ljubljane gospa 

Marija Patejeva, župan občine Škofja Loka mag. Miha Ješe in ravnatelj 

Gimnazije Škofja Loka gospod Jože Bogataj. Častni pokrovitelj Rusijade 2013 

je bil predsednik Republike Slovenije gospod Borut Pahor. Poleg njih so se 

festivala udeležili tudi mnogi drugi ugledni predstavniki z Rusijo povezanega 

družabnega, kulturnega in gospodarskega življenja v Sloveniji, omeniti velja 

predvsem predstavnike Društva Slovenija Rusija.   

Prireditev se je zaključila ob 17.30 z nastopom umetniškega gosta, tokrat je bila 

to skupina Ira roma. 

Na prireditvi so  nastopili:  

- dijaki šestih gimnazij (Gimnazija Celje - Center, Gimnazija Nova Gorica, 

Gimnazija Ptuj, Gimnazija Škofja Loka, I. gimnazija v Celju, Gimnazija 

Poljane), 
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- učenci štirih osnovnih šol (OŠ Prule, OŠ Naklo, OŠ Matije Valjavca 

Preddvor, OŠ Danile Kumar), 

- Zavod Vesela dRuščina, 

- študentje rusistike iz Filozofske fakultete, Univerze v Ljubljani, 

- KGD Reciklaža. 

 

Umetniški gost festivala je bila glasbena skupina Ira Roma.   

Prireditev sta povezovala dijaka Gimnazije Škofja Loka Tilen Avguštin in Nejc 

Vodir. 

 

V dopoldanskem delu smo za nastopajoče organizirali generalko, nastopajoči so 

dobili tudi malico (sendvič in sok). 

 

Da lahko takšna velika prireditev uspe, morata za njo stati tudi natančna 

organizacija, ki se prične že mnogo mesecev prej in dobra tehnična podpora. 

Največja zahvala pa gre Društvu Slovenija Rusija in njegovemu Skladu za 

promocijo ruskega jezika in kulture, danes imenovan Sklad Toneta Pavčka, ki že 

od samih začetkov finančno pomaga in podpira festival Rusijada. 

Tudi na letošnjem festivalu smo lahko videli res pester kolaž točk ter kako in na 

kakšen način spoznavajo rusko kulturo v drugih slovenskih krajih in šolah. 

Upamo, da smo tudi letos s festivalom polepšali dan vsem tistim, ki imajo radi 

rusko kulturo in jezik ter seveda še povečali motivacijo in zanimanje za učenje 

ruskega jezika in spoznavanje ruske kulture. 

 

Število udeležencev projekta (starostna struktura) 

Nastopilo je okoli 150 nastopajočih: osnovnošolci, dijaki in študentje. Starostna 

struktura od 7-25 let. 

 

Število udeleženih strokovnjakov s področja ruščine 

Festivala so se kot mentorji ali pa kot gledalci udeležili učitelji in profesorji 

ruščine osnovnih šol, gimnazij in Filozofske fakultete. Nastopajoče je spremljalo 

16 mentorjev. 

 

Ocena doseganja zastavljenih ciljev projekta  

Tudi na letošnjem festivalu je bilo izjemno veliko udeležencev. Nastopajoči so 

pripravili zelo raznolike točke: inštrumentalne nastope, plesi, krajša gledališka 

dela, videoprojekcije, pete pesmi. Opažamo, da je na vsakem festivalu kvaliteta 

nastopajočih točk večja, udeleženci posegajo po zahtevnejših in manj poznanih 

besedilih, s čimer veliko prispevajo k prepoznavnosti tudi manj poznanih del 

ruske kulture. 

Zanimanje za festival je veliko, tako s strani medijev (radijske oddaje Radio 

Sora in prvi program Radia Slovenije, tiskani mediji, internet…) in samih 
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udeležencev, kot tudi s strani ljubiteljev ruske kulture, ki si vsako leto v večjem 

številu pridejo pogledati naš festival. 

Za mlade, ki se učijo ruskega jezika in spoznavajo rusko kulturo, je festival ena 

redkih priložnosti, ko se lahko srečajo s svojimi vrstniki iz cele Slovenije, 

navežejo prijateljske vezi in predvsem dobijo nove ideje pri spoznavanju ruske 

kulture in ruskega jezika, ki jih bodo kasneje lahko uporabili tudi na svoji šoli. 

Vsekakor je to za učence, dijake in študente velika motivacija za učenje ruskega 

jezika in odkrivanje bogate ruske kulture, s čimer je tudi cilj našega projekta 

dosežen. 

 

Marjeta Petek Ahačič, prof. 

                                    Gimnazija Škofja Loka, koordinatorica festivala Rusijada 

 

 

       
 

 
Slika 7 - A, B, C. Nastop učencev in dijakov na festivalu Rusijada. 

 



Poročilo Sklada Toneta Pavčka, 2013. 
 

                                                                     Januar 2014                                                        

 

 

7 DRŽAVNO TEKMOVANJE V ZNANJU RUŠČINE TER 

POZNAVANJU RUSKE KULTURE IN CIVILIZACIJE 2013 

 

Državno tekmovanje v znanju ruščine ter poznavanju ruske kulture in 

civilizacije (v nadaljevanju: tekmovanje) je bilo razpisano 1. 2. 2013. Učitelji 

ruščine v srednjih šolah so bili pozvani, da do 5. 4. 2013 prijavijo svoje 

najboljše dijake, ki se ruščino učijo drugo ali tretje leto. Do navedenega roka se 

je na tekmovanje prijavilo 40 dijakov. Na nivoju drugega leta učenja je 

tekmovalo 26 dijakov, na nivoju tretjega leta pa 14 dijakov. Na tekmovanje je 

dijake prijavilo šest gimnazij.  

 

Tekmovanje je bilo izvedeno 19. 4. 2013 v prostorih Ruskega centra znanosti in 

kulture v Ljubljani. Tekmovalni odbor je pripravil teste za izpolnjevanje. 

Članice tekmovalnega odbora so bile predavateljice ruščine na Filozofski 

fakulteti v Ljubljani. Pomoč pri nadzoru in posredovanju navodil in delitvi 

tekmovalnih pol so izvajali učitelji ruščine v srednjih šolah. Dijaki so se med 

seboj pomerili v poznavanju ruske kulture, obvladovanju slovničnih prvin 

ruščine, bralnem razumevanju in pisnem sporočanju. V času odmora je bila 

zanje zagotovljena malica. 

Tekmovalna komisija je v roku dveh tednov pregledala šifrirane pole in v šifrah 

sporočila rezultate tekmovanja. Najboljša dijakinja na osnovnem nivoju je 

dosegla 94,5% od vseh možnih točk, na višjem nivoju pa sta z enakim 

rezultatom (90%) zmagala kar dva tekmovalca. 

 

Svečana podelitev priznanj in nagrad je potekala na praznik pesnika Puškina, 6. 

6. 2013 v prostorih Ruskega centra znanosti in kulture. Nagrade in priznanja sta 

podelila veleposlanik Ruske Federacije nj. eksc. gospod Doku Zavgajev in 

župan Škofje Loke, mag. Miha Ješe.   

 

    
Slika 8 – A, B. Na tekmovanju iz ruščine v RCZK. 
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Najboljši trije dijaki iz vsakega od nivojev so za nagrado prejeli tedenski tečaj 

ruščine na Moskovski državni univerzi. Letalske karte in del stroškov 

jezikovnega tečaja je bil pokrit s strani Sklada Društva Slovenija Rusija. Dijake 

je na potovanju v Moskvo spremljala učiteljica ruščine iz Gimnazije Nova 

Gorica, Jasna Drašček. 15 ostalih dijakov se je udeležilo tedenske Poletne 

jezikovne šole ruskega jezika v Čateških toplicah, ki je potekala v organizaciji 

izobraževalnega centra Alfa-Dialog iz Sankt Peterburga pod finančnim 

skrbništvom fundacije Russkiy mir. Pri izvedbi obeh jezikovnih tečajev je 

izdatno pomoč nudila ga. Valerija Kilpjakova iz Ruskega centra znanosti in 

kulture. 

 

Seznam sodelujočih šol in mentorji 

Šola Mentor Št. 

tekmovalcev 

Gimnazija Poljane Ines Vozelj Šteharnik 10 

Gimnazija Kranj Neža Zupančič 10 

Gimnazija Nova Gorica Vesna Prinčič Crosatto, Jasna 

Drašček 

4 

Gimnazija Škofja Loka Marjeta Petek Ahačič 7 

Škofijska klasična 

gimnazija 

Simon Feštanj 8 

Gimnazija Ledina Bojana Petrin 1 

SKUPAJ 40 

 

Ocena zastavljenih ciljev 

V Sekciji učiteljev ruščine ocenjujemo, da so bili v skladu s pričakovanji v celoti 

doseženi vsi zastavljeni cilji. Odziv šol na razpis tekmovanja je bil glede na 

število srednjih šol z ruščino dober, prav tako so organizacijo tekmovanja ter 

podelitve in realizacijo nagradnega potovanja za dijake kot izjemno pozitivno 

ocenili tudi vsi udeleženci tekmovanja skupaj z učitelji ruščine in starši dijakov. 

Doseženi so bili naslednji cilji: 

- širjenje in poglabljanje znanja ruščine ter poznavanje ruske kulture in 

civilizacije; 

- medsebojno primerjanje znanja ruščine ter poznavanja ruske kulture in 

civilizacije med dijaki; 

- popularizacija znanja ruščine in njena praktična uporaba; 

- motivacija za nadaljnje poglabljanje znanja s področja ruščine, ruske kulture in 

civilizacije; 

- spodbujanje komunikacije v ruščini med mladimi iz različnih dežel sveta; 

- neposredno spoznavanje Rusije, njenih ljudi ter načina življenja; 

- možnost izpopolnjevanja znanja ruščine v okviru tečaja ruščine na Inštitutu 

Puškina v Moskvi; 

- promocija ruščine in Rusije med sovrstniki, prijatelji, sorodniki. 
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Slika 9. Na nagradnem potovanju v Moskvi. 

 

Dijaki so svoje vtise že kar v Moskvi strnili v krajši spis, napisan v ruščini: 
НАША ПОЕЗДКА В МОСКВУ 

«Осторожно, двери закрываются, следующая станция Москва».  

 

В 7 часов мы приехали в самое красивое здание Москвы - МГУ. Каждый день нам были 

нужны документы. Какой ужас эта русская бирокрация. В среду мы познакомились с 

отличной преподавательницей Марией, которая нас многому научила и с ней мы гуляли 

по Москве. Мы видели: Красную площадь, Собор Василия Блаженного, Храм Христа 

Спасителя, Третьяковскую галерею, Новодевичий Монастырь, Коломенское, Парк 

Горького, Большой театр, Измайлово, ГУМ, ... Мы также катались на теплоходе по 

реке Москве.  

Русские очень романтичные, потому что они всегда дарят женщинам цветы и носят 

их сумочки. Кроме Нейца все согласны, что в Словении нет таких джентльменов, но 

Нейц говорит, что русские девушки красивее словенских. Спор ещё продолжается. Но 

мы не только ссорились, мы также вместе тусовались и познакомились со многими 

русскими. Перед тем как мы познакомились с Денисом, который с нами ходил по 

Москве, мы думали, что мы хорошо понимаем по-русский, но оказалось, что нам надо 

ещё раз приехать, чтобы научиться лучше понимать русских. Кроме того мы выучили 

много слов и познакомились с русской культурой. К сожалению мы не встретились с 

Путиным и это вторая причина для следующей поездки в Москву. 

Когда мы вернёмся в Словению, мы откроем Крошку картошку и так мы привезём 

маленький кусочек Москвы в Словению. Спасибо большое за это приключение. 

Ученики победители на Олимпиаде по русскому языку 2013 

 

Simon Feštanj 

Ravnatelj Škofijske klasične gimnazije 

Tajnik sekcije rusistov Slavističnega društva Slovenije 
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8 LITERARNI NATEČAJ ZA NAJBOLJŠO SODOBNO BASEN »Če 

nisi bil ti, je bil pa tvoj brat!« 

 

Opis realiziranega projekta 

Naše društvo se aktivno ukvarja s promocijo ruskega jezika, kulture in literature 

- tokrat smo se odločili, da med slovenskimi bralci ponovno obudimo basni, ki 

so nastale izpod peresa enega največjih svetovnih basnopiscev Ivana A. Krilova.  

Izbrala sem basen Volk in jagnje, ki nazorno upodablja eno glavnih težav, s 

katerimi se soočajo vse človeške družbe: s premočjo močnejšega nad šibkejšim. 

Pisce smo zato pozvali, naj bodisi v poeziji bodisi v prozi napišejo poljubno 

sodobno različico na tematiko omenjene basni. Natečaj smo – tematiki primerno 

– poimenovali »Če nisi bil ti, je bil pa tvoj brat!«. Do 26. aprila 2013 smo prejeli 

87 basni 84 avtorjev, med katerimi je kar 17 avtorjev bilo mlajših od 19 let.  

Da bi udeležence nagradili za trud, smo 8. junija zanje organizirali enodnevni 

izlet v Sveto Trojico v Slovenskih goricah, kjer je sedež našega društva in kjer 

smo jim razkazali krajevne znamenitosti, jim odigrali našo celovečerno priredbo 

Krilovovih basni Prevzetna nevesta in, ne nazadnje, razglasili rezultate 

strokovne komisije. Vsem udeležencem literarnega natečaja smo podarili izvod 

zbornika natečaja, v katerem smo natisnili vse prispele basni. 

Logistične priprave za izvedbo natečaja so potekale od jeseni 2012. Letos smo 

zanimanje za ruski jezik in literaturo želeli spodbuditi med čim večjim številom 

srednješolcev, tudi osnovnošolcev, zato smo se povezali s trojiško turistično 

agencijo Lešnik&Zemljič, ki nam je podarila nagrado za najboljši osnovnošolski 

oziroma srednješolski prispevek - potovanje v izbrano evropsko prestolnico za 

dve osebi. Podjetje Kaliska B&B nam je v idilični Močni pri Lenartu podarilo 2. 

nagrado, in sicer vikend paket z zajtrkom v tamkajšnjem hotelu Kaliska, 3. 

nagrada pa je tokrat bila unikatni izdelek iz rogaškega kristala, nastalega v 

izdelavi podjetja GraviArt. S praktično nagrado za tako ali drugače izstopajoč 

prispevek nam je pomagalo Turistično društvo občine Sveta Trojica. Finančno 

pomoč smo seveda prejeli tudi od Sklada Toneta Pavčka za promocijo ruskega 

jezika in kulture. Za strokovno žirijo smo izbrali priznane literate in istočasno 

ljudi, ki se s kulturo profesionalno ukvarjajo: dr. Aksinjo Kermauner, Mateja 

Krajnca in Bredo Slavinec.  

Tudi s promocijo smo se precej potrudili: natisnili smo sto plakatov in dva tisoč 

letakov, ki smo jih razobesili in razdelili po vsej Sloveniji; novico o natečaju 

smo razposlali različnim kulturnim in literarnim društvom, radiem, časopisom, 

vsem slovenskim gimnazijam in fakultetam, objavili pa smo jo v različnih 

internetnih časnikih in trojiškem glasilu Ovtar, na socialnem omrežju Facebook 

in, seveda, na spletni strani Kulturno-gledališkega društva Reciklaža: www.kgd-

reciklaza.org. 
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8. junija smo na zaključni prireditvi podelili vse omenjene nagrade, pri čemer je 

nagrado za najboljši srednješolski prispevek prejela šestnajstletna Eva Sikošek z 

Gimnazije Bežigrad. 

Udeleženci natečaja so iz Svete Trojice odšli polni lepih vtisov, zaradi katerih se 

bodo vanjo, tako vsaj pravijo, z veseljem ponovno vrnili. Dva udeleženca 

natečaja sta nad našo gesto bila celo tako navdušena, da sta zmontirala kratek 

filmček dogodka, ki si ga je mogoče ogledati tudi na našem Facebook profilu.  

 

Število udeležencev projekta (starostna struktura) 

Prejeli smo 87 prispevkov 84 piscev, od katerih jih je 83 objavljenih v izdanem 

zborniku Če nisi bil ti, je bil pa tvoj brat!. Sodelovala sta 2 osnovnošolca in 8 

srednješolcev. 

 

Ocena doseganja zastavljenih ciljev 

Projekt je bil organizacijsko izjemno uspešen. Ljudje so bili navdušeni nad 

trudom, ki sva ga s soorganizatorjem vložila v izvedbo celotnega natečaja, 

posebej nad organizacijo sklepnega dela. Naša Gledališka skupina Reciklaža je 

v ruščini in s slovenskimi nadnapisi za udeležence natečaja odigrala predstavo 

Prevzetna nevesta. Udeleženci so se bogatejši za nova spoznanja in poznanstva 

vrnili domov.  

Najbolj ponosni smo, da se je na natečaj odzvalo veliko mladih ljudi iz 

srednješolske, študentske in celo osnovnošolske populacije, kar pomeni, da je 

ruska literarna klasika živa tako med starejšo, kakor tudi med mlajšo generacijo. 

Na natečaj so prispeli zelo raznoliki prispevki, med njimi tudi prilike, zgodbe, 

moralitete ipd., s čimer se je izbira literarne predloge izkazala za več kot 

smiselno in še kako aktualno.  

O privlačnosti, aktualnosti in zelo premišljeni promociji natečaja navsezadnje 

priča tudi število udeležencev, katerih prispevke smo objavili v zborniku Če nisi 

bil ti, je bil pa tvoj brat!. 

 Sara Špelec, koordinatorka projekta, 

                                                                                                             predsednica 

KD Reciklaža 

  

Slika 10. Zbornik. 
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9 VESELE URICE RUŠČINE V VRTCU NAJDIHOJCA 

Konec maja smo zaključili že drugi tečaj Veselih uric ruščine za predšolske 

otroke v vrtcu Najdihojca. Tečaj je potekal enkrat tedensko po eno šolsko uro 

(45 min.). Otroci so pod mentorstvom profesoric, ki so naravne govorke ruskega 

jezika, spoznavali svet ruske besede skozi pesmice, poštevanke, pravljice in 

gibalne igre. Vsaka učna ura je bila pravo doživetje: lutkovna predstava, 

potovanje na kmetijo, dogodivščina v gozdu in še in še. 

V vrtcu spodbujamo zgodnje učenje tujih jezikov, zato smo na Vesele urice 

ruščine povabili otroke od 4-5 let, rezultat učenja pa je presenetil tako mentorice 

kot tudi starše. Predšolski otroci so izjemno hitro osvojili glasove, ritem in 

intonacijo ruskega jezika. Dobro vemo, da igra predstavlja precejšen del 

življenja malih nadobudnežev, prav zato smo jo na Veselih uricah ruščine 

izkoristile v prid učenju in jo uporabljale pri delu kot vodilno metodo. 

Dokazano je, da mora biti zgodnje učenje tujega jezika naravno in spontano, 

zato smo na Veselih uricah ruščine uporabljali lutke, slikovno gradivo in veliko 

gibalnih iger. Učenje jezika na Veselih uricah ruščine pa ni le učenje besed, fraz 

in intonacije, temveč tudi spoznavanje ruske kulture.  

S spoznavanjem tuje kulture otrok razvija tudi odnos do svoje, obenem pa se uči 

strpnosti, kar je ključnega pomena v multikulturni družbi. 

Vesele urice ruščine v vrtcu Najdihojca so dokazale, da je strah staršev, da bi 

otroka prekmalu izpostavili vplivu tujega jezika, popolnoma odveč. Bolj skrb 

vzbujajoča je misel, da bi ga temu vplivu izpostavili prepozno in bi zamudili čas 

brezskrbnega in hitrega sprejemanja novih besed, glasov, intonacije.  

Ruski jezik na Veslih uricah ruščine so naši mladi učenci razumeli kot igro, v 

kateri so uživali s prijatelji, skupaj poslušali zgodbe, risali, se pogovarjali z 

lutkami in spoznavali nove besede, ki jih njihove babice morda ne razumejo. 

Število udeležencev projekta (starostna struktura) 

Na tečaju je sodelovalo 10 predšolskih otrok 4-5 let starosti. Na festivalu Veseli 

veter v Ljubljani je z rusko pesmico nastopilo 360 slovenskih otrok. 

 

Ocena doseganja ciljev projekta 

Kratkoročni rezultati:  

popularizacija ruščine pri predšolskih otrocih je popolnoma dosežena. 

Bolj kot naše poročilo o tem pričajo vtisi staršev otrok. 

Vtisi staršev: 

mag. Romana Reja, mama 5-letne Ane Reja: "Spoštovani, z velikim veseljem vam sporočam, 

da smo bili z izvedbo projekta Učenje ruskega jezika več kot zadovoljni.  
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Ker bi se hčerka Ana želela učiti ruščine tudi v prihodnje ( v vrtcu, če je mogoče ) in kasneje 

tudi v šoli, bi bilo zelo navdušeni, v kolikor bi bilo s tem projektom možno nadaljevati.  

Zahvaljujem se vam za urice Vesele Druščine in vas v upanju na nadaljnje sodelovanje lepo 

pozdravljam, v Novem letu pa želim vse dobro." 

Robert in Sonja Gamse, starša 4-letnega Aleksandra in 5-letne Veronike: "Pozdravljeni, z 

vašo skupino ruščine za otroke smo zelo zadovoljni. Presenečena sva, da sta tako Veronika 

kot Aleksander brez upiranja obiskovala skupino vse tri mesece. Drugače sicer potrebujeta 

kar nekaj časa, da se navadita oz. se odločno upreta že na samem začetku. 

Verjameva, da bosta tudi v prihodnje z veseljem obiskovala vaše urice. 

Všeč nam je tudi, da nas povabite na prireditve in srečanja ruskega društva. Novoletno 

predstavo smo si ogledali z velikim zanimanjem. Vsekakor sta oba osvojila nekaj ruskih 

besed. 

Predlagala bi, da se ruščina ponudi v podobni izvedbi kot obšolska dejavnost v osnovni šoli 

Spodnja Šiška (kjer bo Veronika začela šolanje jeseni). 

Pozanimali smo se in bilo nam je rečeno, da ruščine na seznamu še ni." 

Tanja Tomaževič, mama Jerce: "Spoštovani, ne vem, ali je Jerca bolj nadarjena za jezike ali 

je Vaš pristop fenomenalen, a Jerca zna zelo veliko besed, ki ste jih vzeli in je popolnoma 

navdušena nad Vašo ruščino. Mi bi bili zelo veseli, če bi otroci lahko nadaljevali s tečajem." 

 

Dolgoročni rezultati: sodeč po odzivih staršev, bodo naši učenci tudi v osnovni 

šoli nadaljevali z učenjem ruskega jezika, planiramo tudi, da se  bo zagotovo 

kdo od naših sedanjih učencev v bodočem odločil za študij ruščine, ruske 

umetnosti, vsekakor smo s tečajem Vesela urice ruščine vzpostavili temelje 

spoštovanja do ruskega jezika in kulture. 

 

Verjamem, da smo pri uresničevanju tega cilja na dobri poti. 

 

                                                                                          mag. Liana Cerar 

                                                                           ravnateljica vrtca Najdihojca 

 

 
Slika 11 - A, B. Na veselih uricah ruščine v vrtcu. 

  



Poročilo Sklada Toneta Pavčka, 2013. 
 

                                                                     Januar 2014                                                        

 

 

  10   RUSKA KAPELICA KOT SIMBOL RUSKO-SLOVENSKEGA 

PRIJATELJSTVA 

V letu 2013 je v Sloveniji potekal projekt Ruska kapelica kot simbol rusko 

slovenskega prijateljstva. Organizator projekta je Društvo Slovenija-Rusija ob 

podpori Predstavništva Rossotrudnichestva v Sloveniji in ob finančni pomoči 

Fundacije Russkiy mir. 

V okviru projekta je 550 učencev in dijakov 32 slovenskih šol in 

gimnazij obiskalo Rusko kapelico pod prelazom Vršič (1611 m) v Julijskih 

Alpah. Učenci in dijaki so izvedeli, da je pred skoraj 100 leti tam bilo taborišče 

ruskih vojaških ujetnikov, ki so gradili strateško pomembno vojaško cesto. 

Marca 1916 je taborišče zasul snežni plaz in pokopal več kot 300 vojakov ruske 

vojske. Lokalni prebivalci so vojake pokopali v skupnem grobu in na njem 

postavili majhen obelisk z napisom Sinovom Rusije. Nekateri strokovnjaki 

ocenjujejo, da je v času delovanja taborišča (1915-1917) tukaj umrlo najmanj 10 

tisoč ljudi. Njihovi grobovi so razmetani vzdolž ceste, ki se je leta 2004 uradno 

preimenovala v Rusko cesto. 

V skoraj 100 letih je kapelica ostala ohranjena, zahvaljujoč nesebični skrbi 

Slovencev. Postopoma je nastala tradicija spominskih srečanj pri Ruski kapelici, 

ki je postala simbol prijateljstva in vsestranskih vezi med Rusijo in Slovenijo, 

simbol skupne zgodovine in podobne kulture dveh slovanskih narodov. 

Vsakoletna spominska srečanja, na katerih se srečujejo visoki predstavniki obeh 

držav, so skoraj neprecenljiva. Srečanja ustvarjajo priložnosti za razvoj rusko 

slovenskega gospodarskega, kulturnega, znanstvenega in izobraževalnega 

sodelovanja. 

Po izletu so učenci in dijaki  25 slovenskih mest obiskali knjižnico v Kranjski 

Gori, kjer so si ogledali tematsko razstavo knjig o prvi svetovni vojni, 

dokumentarni film Ruska cesta in se udeležili okrogle mize na temo projekta. 

Številni so v svojih odzivih pisali o tem, da so vojne brezsmiselne, da so ponosni 

na tiste, ki so vsa ta leta skrbeli za spomin na umrle ter da ima skromna Ruska 

kapelica dandanes ogromen pomen. 

Istočasno je v družabnem omrežju potekal interaktivni natečaj za najboljši 

plakat, skico grafitov, multimedijsko prezentacijo, avtorsko fotografijo in video 

posnetek, ki je povezoval temo projekta.  

Na natečaj se je prijavilo 134 učencev in dijakov iz  23 osnovnih šol in gimnazij, 

ki so poslali 165 ustvarjalnih del.  

 

Spodnje slike prikazujejo primere ustvarjalnih del učencev in dijakov: 
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7. junija na Dan ruskega jezika v Ruskem centru znanosti in kulture v Ljubljani 

so bili razglašeni zmagovalci ustvarjalnega natečaja. Dela petih slovenskih 

učenk in dijakinj so na glasovanju v družabnem omrežju zbrala največ glasov. 

Zahvaljujoč finančni pomoči Sklada Russkiy Mir so zmagovalke dobile možnost 

obiskati rusko prestolnico. Zanimivo potovanje v Moskvo od 8. do 14. julija je 

za vseh pet deklet pomenilo prvi obisk Rusije. Mlade Slovenke so v petih dneh 

obiskale Rdeči trg, Kremlj, Tretjakovsko galerijo, Državni umetnostni muzej 

Puškina in Novodevičji samostan.  

Obisk Moskve je učenke in dijakinje navdušil, svojim slovenskim prijateljem so 

po pošti poslale razglednice, na katere so napisale »Z ljubeznijo iz Moskve«. 

28. junija je potekala zaključna prireditev projekta. V okvirju spominskih 

slovesnosti pri Ruski kapelici je potekala zaključna razstava najboljših 

ustvarjalnih del natečaja Ruska kapelica kot simbol rusko-slovenskega 

prijateljstva. 

 

Društvo Slovenija Rusija se zahvaljuje Skladu Russkiy Mir za finančno podporo 

tega velikega projekta, s pomočjo katerega je organizator lahko pritegnil 

pozornost slovenske mladine k 100. obletnici prve svetovne vojne in k Ruski 

kapelici kot simbolu ruskega sveta v Sloveniji. Zahvaljujoč uspešno 

realiziranemu projektu se je med mladino oblikovalo pozitivno mnenje o Rusiji, 

občutno se je povečalo zanimanje za državo in ruski jezik je utrdil svoj položaj 

kot jezik mednarodne komunikacije. 

 

    
 

VTISI UČENCEV IN DIJAKOV 

 

Zdi se mi, da se vsi premalo zavedamo pomena Ruske kapelice. Sama stavba mi 

je pri srcu predvsem zato, ker na videz ni nič posebnega, bolj pomembna je 

namreč zgodba, ki stoji za njo. Od preživelih ruskih ujetnikov je bila gradnja le-

te res plemenito dejanje, lepo pa je tudi, da jo danes Slovenci ohranjamo.  

Jana Gulin, I. gimnazija v Celju 

 

Moji vtisi so pozitivni, všeč mi je dejstvo, da imajo tudi v Sloveniji sredi 

neokrnjene narave delček čudovite države, ki pa se od naše Slovenije precej 

razlikuje. Pogled na Rusko kapelico me spomni, da vojna ni nikoli rešitev, prav 
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vedno pa je problem. Spomni me, da smo  ne glede na narodnost, bratje in 

sestre, ne glede na vse. Všeč mi je dejstvo, da je kapelica iz lesa, saj je naraven 

material, ki je tudi zelo prijeten za oči, sploh v današnjih časih, ko komaj 

dihamo od preobilja plastike. Ne morem pa mimo tega, da smo imeli privilegij 

stati na ozemlju, kjer so mnogi ljudje darovali svoja življenja. Ruska kapelica mi 

bo za vedno ostala v lepem spominu.  

Petra Slavinec, Gimnazija Franca Miklošiča, Ljutomer 

 

Nekaj o Ruski kapelici sem vedela že prej, ampak danes sem izvedela kar nekaj 

podrobnosti, ki so mi segle do srca. V kakšnih razmerah so živeli ruski ujetniki – 

naravnost pretresljivo. Najbolj pa me je ganila steklenica, ki jo je izdelal eden od 

ruskih ujetnikov in si tako prislužil hrano. Kot so večkrat ponovili odrasli, je 

veličina kapelice prav v njeni skromnosti in tudi sama mislim, da več kot 

razkošna cerkev zares šteje spomin na tiste žalostne trenutke prve svetovne 

vojne.  

Diana Podgoršek, I. gimnazija v Celju 

 

Ekskurzije sem se udeležila, ker me je zanimalo, zakaj je sredi poti na Vršič 

postavljena Ruska kapelica. Nisem si mislila, da ima še vedno tako velik pomen 

za Rusijo in tudi za Slovenijo. Bilo je zanimivo izvedeti nekaj novega o 

zgodovini  1. svetovne vojne. Bila sem presenečena nad življenjem 

večnacionalnih vojnih ujetnikov, ki so se vsak dan borili za življenje.  

Nina Štrovs, OŠ Ivana Cankarja, Trbovlje 

 

                       
Slika 12. Ekskurzija k Ruski kapelici. 

 

Od začetka vožnje po Ruski cesti do cilja nas je spremljalo sonce. Navdal mi je 

občutek spokojne miline in mira narave, kar je v nasprotju z dogodkom 8. marca 

leta 1916. Takrat so ljudje trpeli hude muke, ki se nas jih večina ljudi ne zaveda. 

Spoštujem vse ljudi, ki so bili del vojne, da so dali dušo in telo za svojo deželo, 
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narod in svobodo. Ruska kapelica je lep spomenik za nesrečne vojake, ki so bili 

žrtve snežnega plazu. Zelo lepo so obnovili spomin na del rusko-slovenske 

zgodovine!   

Valentina Teršek ,OŠ NH Rajka Hrastnik 

 

Ekskurzija na Rusko kapelico je bila zelo poučna in zanimiva. Izvedeli smo 

veliko stvari o sami I. svetovni vojni in gradnji Ruske ceste. Kot učenci ruščine 

in državljani RS je prav, da obranimo zavedanje in spomin na vse pridne vojake, 

ki so dali svoja življenja za cesto, po kateri se danes vozimo čez Vršič.  

Katarina Četina, I Gimnazija v  Celju 

 

Mislim, da je ta ekskurzija zelo pomembna. Izvedeli smo, kaj se je v resnici 

dogajalo med prvo svetovno vojno. Mislim tudi, da so taki spomeniki zelo 

pomembni, saj ohranjajo prijateljstva med narodi in tako ne prihaja več do vojn.  

Gregor Žebovec, OŠ Simona Jenka, Smlednik 

 

Iz vhoda proti zahodu- taka je bila naša pot. Odrinili smo zgodaj, ko smo po 

dolgih urah le prispeli do vznožja Vršiča. Na poti navzgor smo poslušali zgodbo, 

ki se je odvijala na tem kraju, čeprav resnična in grozna, je bilo lepo poslušati 

nekaj novega. Naposled smo le prispeli do kapelice. Pokrajina je tam lepa, 

kapela je lesena – čudovitih barv. Zraven teče lep potoček iz istega mesta pa se 

vidi sijajen pogled na gore. Notranjost me je tudi osunila. Enostavne slike, 

majhen prostorček in zvon, ki si ga lahko poskusil. Bilo je super, vsaj nekaj 

minut sem lahko spet užival v svežem gorskem zraku in šumenju potoka. Z 

izletom sem, navsezadnje, zelo zadovoljen.  

Tomi Perša, Gimnazija Murska Sobota 

 

Pripotovali smo iz Prekmurja, torej smo za pot do sem porabili veliko časa, toda 

splačalo se je. Sigurno smo spet izvedeli kaj novega in naše znanje je večje. 

Veliko smo izvedeli o gradnji ceste na Vršiču in o Ruski kapelici, ki bo čez 

nekaj časa dočakala 100 let. Ruska kapelica se mi je zdela zanimivo grajena, 

lepo oblikovana in čudovita.Vesela sem, da sem jo videla kajti res je lepa in 

pomembna. Tudi okolica mi je bila všeč – tako naravno in prijetno.  

Sergeja Kavaš, OŠ Turnišče  

 
Slika 13. Okrogla miza v knjižnici Kranjska Gora. 
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Ekskurzija mi je bila izjemno všeč, saj se tako spomnimo na ruske ujetnike, ki 

so izgubili življenja pri gradnji te ceste čez Vršič. Lepo je tudi, da se zavedamo, 

da Rusija in Slovenija sodelujeta tako gospodarsko kot tudi politično. Bilo je 

poučno, saj smo izvedeli tudi precej zgodovinskih podatkov.  

Timotej Jevšenak, gimnazija Celje Center 

 

 
Slika 14. Nagrajevanje zagovalk v RCZK. 

 

ZAHVALA 

DRUŠTVU SLOVENIJA RUSIJA IN FUNDACIJE RUSSKIY MYR 

 

Drago Društvo Slovenija Rusija! Prejmite lepe pozdrave iz prečudovite Moskve, 

kamor smo potovale po vaši zaslugi. Za vse omogočeno se vam iskreno 

zahvaljujemo!  

Nuša Jeram, Nuša Mihelič, Andreja Črnigoj, Neža Pintarič, Tina Tanja Zaletelj. 

 

    
Slika 15. Razstava ustvarjalnih del učencev in dijakov v Kranjski Gori. 
 

V sklopu natečaja Ruska kapelica kot simbol rusko-slovenskega prijateljstva so 

se lahko prijavljali učenci različnih starosti in risali slike na to tematiko. Deset 

najboljših likovnih del so bila razstavljena prav pri Ruski kapelici na Vršiču, 

medtem ko so za nagrado učenci prejeli potovanje v Rusijo. 
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Slika 16. Dodatno nagradno potovanje na festival Ruski jezik in sodobne komunikacije. 

          

Julija Mesarič,  

                                                                           Koordinatorka projekta 



Poročilo Sklada Toneta Pavčka, 2013. 
 

                                                                     Januar 2014                                                        

 

 

11 БЕЛАЯ БЕРЁЗА ... ЗЕЛЁНАЯ ЁЛОЧКА. BELA BREZA... 

ZELENA SMREČICA 

 

Obeležili smo 100. obletnico prve objave pesmi Breza (Jesenin) in 110. 

obletnico objave pesmi V gozdu je zrasla jelka (Kudaševa).  

Pesmi so prevedli učenci, ki obiskujejo krožek ruščine (7.-9. razred). Ilustracije 

so izdelki učencev 4. a razreda ter učencev likovnega krožka OŠ Center. Pri 

projektu so s pregledi prevodov in nasveti sodelovali tudi dijaki izbirnega 

predmeta ruščine na Gimnaziji Novo mesto. Vseh sodelujočih pri projektu je 

bilo 52: 42 učencev in 10 dijakov ter 3 mentorji. Izdali smo dvojezično pesniško 

zbirko,  opremljeno z izbranimi ilustracijami. V Ruskem kotičku na šoli in v 

RCZK v Ljubljani pa smo literarno-likovne izdelke tudi razstavili. 

 

100 лет   Есенин С. А. «Бере за»

Сергей Есенин

БЕРЕЗА
(1913)

Белая береза

Под моим окном

Принакрылась снегом,

Точно серебром

Sergej Jesenin 

BREZA

Bela breza 

pod mojim oknom 

prekrila se je s snegom, 

prav s srebrom.

И стоит береза

В сонной тишине,

И горят снежинки

В золотом огне.
Stoji breza

v sami tišini

in gorijo snežinke

v zlatem ognju.

 
Slika 17. Pesniška zbirka Bela breza.  
 

Cilji projekta: spodbujanje učencev k učenju ruskega jezika, obeležitev 100. 

obletnice prve objave pesmi Breza in 110. obletnice objave pesmi V gozdu, 

spoznavanje velikanov ruske književnosti in njihovih del, poglabljanje znanja 

ruskega jezika in književnosti, ažurno urejanje Ruskega kotička, literarno-

likovna razstava, dvojezična pesniška zbirka Bela breza … zelena smrečica, 

opremljena z izbranimi ilustracijami. 

 

 

                                                                                                                               

 

                                 Danica Rangus 

     Osnovna šola Center, Novo mesto
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12 RUSKA KULTURA V MOJI ŠOLI 

Na Osnovni šoli Antona Ukmarja Koper smo septembra 2013 pričeli z 

izvajanjem projekta »Ruska kultura v moji šoli«.  

Dejavnost »Ruska kultura v moji šoli« se je izvajala dvakrat na teden, poleg tega 

so bile dodatne vaje enkrat tedensko za zaključno prireditev projekta. 

21. novembra 2013 smo pripravili »Večer ruske kulture«, kjer smo predstavili 

rusko kulturo, tradicijo, književnost preko pisateljev, skladateljev in umetnikov. 

Udeležba je bila velika, prišli so učenci, starši, zaposleni, povabljeni gostje in 

predstavniki medijev. 

Pri projektu so sodelovali učenci skupine »Ruska kultura v moji šoli« (Valentina 

Vatovci, Anastasiya Kopytko, Kim Bodlaj, Oleksandr Knyazev, Veronika 

Gjorgjievska), učitelji (Mateja Kokošar, Tatjana Dominič Radivojević, Mojca 

Rebec Marinkovič, Aleš Ušeničnik, Iva Dobovičnik, Taljub Lapanje), 

ravnateljica Gabrijela Dolinšek, starši in gosti večera (3 starši in 8 povabljenih 

gostov). Mentorica projekta je bila učiteljica Olena Dehtyarova. 

Na sami  prireditvi so sodelovali prav tako člani Otroškega in mladinskega zbora 

pod vodstvom zborovodkinje Ive Dobovičnik, baletna skupina pod mentorstvom 

Olene Dehtyarove in učenci, ki obiskujejo izbirni predmet Sodobna priprava 

hrane pod mentorstvom Tatjane Dominič Radivojević. Vsi sodelujoči so učenci 

OŠ Antona Ukmarja Koper. 

     

 

Ob prireditvi je bila postavljena tudi razstava na temo ruskih spominkov in 

degustacija tradicionalnega ruskega peciva in čaja. 

Cilji projekta so bili doseženi. Predstavili smo jezik, kulturo, tradicijo, 

književnost, se spoznali  z najboljšimi mojstri književnosti, umetnosti in glasbe, 

se seznanili z ruskim narodnim plesom in baletom.  

Učenci so dobili osnovna znanja iz ruskega jezika, književnosti, umetnosti  in 

kulture. 

  

 Koordinatorka: Olena Dehtyarova  

Ravnateljica: Gabrijela Dolinšek 
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13 PREVZETNA NEVESTA/ РАЗБОРЧИВАЯ НЕВЕСТА 

Osnovni namen gledališkega projekta v ruščini je promocija ruske kulture, 

literature in  jezika, zaradi česar nastopamo v ruščini. Tokrat smo se v Gledališki 

skupini Reciklaža  odločili za uprizoritev komične predstave - priredbe 

basnopisca I. A. Krylova z naslovom  Prevzetna nevesta/ Разборчивая 

невеста. Da bi lahko občinstvo, ki ruskega jezika ne razume, vendarle 

nemoteno spremljalo naše predstave, je vodja tehnike Tine Dolžan pred nekaj 

leti izdelal odrske nadnapise. Ta rešitev se nam zdi pomembna predvsem za 

promocijo ruščine po srednjih šolah, ki so naša pomembna ciljna skupina. Basni 

Krylova so, kot rečeno, združene v komično predstavo Prevzetna nevesta, ki 

smeši družbeno hierarhijo in okostenele človeške ter družbene odnose. Igralci 

upodabljajo ljudi s prepoznavnimi živalskimi lastnostmi, ki predstavljajo 

stereotipni pogled človeka na živali. Potemtakem ne smešimo živali, temveč 

ljudi, ki tekom predstave doživljajo različne »živalske« metamorfoze, dokler 

niso prisiljeni skleniti svojega kroga in začeti znova. V ozadju vsesplošnega 

smešenja človeške družbe se odvija neobičajna ljubezenska zgodba, ki deluje 

kot povezovalni dejavnik, bolje rečeno: kot rdeča nit predstave. Igralci na koncu 

odvržejo svoje maske in zgodba se zaključi, kot bi se pravzaprav morala začeti: 

v idealnem svetu z idealnimi ljudmi in ljubeznijo, ki človeku pomaga ohraniti 

človeškost in človečnost.   

Do današnjega dne smo leta 2013 nastopili s predstavo oziroma promovirali 

našo dejavnost na naslednjih lokacijah in ob naslednjih priložnostih: 

 

 16. marca v Cityparku v okviru dneva svetovnih jezikov (3 prizori); 

 5. aprila na Rusijadi (3 prizori); 

 28. maja na Gimnaziji Poljane (celovečerna predstava); 

 8. junija v Kulturnem domu Svete Trojice v Slovenskih goricah; 

 4. julija smo na Radiu Maribor v nočnem obisku pri Darinki Čobec 

predstavljali aktivnosti našega društva; 

 8. oktobra na I. gimnaziji v Celju in Gimnaziji Celje - Center (celovečerna 

predstava); 

 11. novembra na Gimnaziji Škofja Loka (celovečerna predstava); 

 5. decembra na Večeru ruske kulture v dvorani Krke (izbran prizor). 

 

Projekt ima stalne in občasne sodelavce; stalna sestava je šestčlanska igralska 

ekipa, v kateri je tudi režiserka, scenaristka in umetniški vodja obenem, ter 

vodja tehnične ekipe – skupno torej 7 ljudi.                                                        
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     Število udeleženih strokovnjakov s področja ruščine 

 Sara Špelec, univ. dipl. rusistka in primerjalna slovanska jezikoslovka; 

 Tibor Malinovič, Tim Klančišar, Nastja Klajnšek, Nisa Dedić, Staša 

Guček, Yana Lukashevich, Aleš Frlic (študenti ruščine različnih stopenj); 

 Matej Krajnc (magister literarnih ved, ki je v svoji založbi začel izdajati 

rusko klasiko). 

 
Slika 18. Utrinki predstave. 

Ocena doseganja zastavljenih ciljev projekta 

Z dosedanjo izvedbo projekta smo v društvu in gledališki skupini zelo 

zadovoljni, čemur botrujejo pozitivni odzivi občinstva in sodelavcev, dobra 

obiskanost predstav in uspešno sodelovanje s posameznimi organizacijami. 

Izpostavili bi radi predvsem gostoljubje Gimnazije Škofja Loka, kjer sta nam 

vrata na široko odprla prof. Marjeta Petek Ahačič in  ravnatelj Jože Bogataj, in I. 

Gimnazije v Celju, na kateri smo se povezali z ravnateljem Antonom 

Šepetavcem, na čigar prijazno iniciativo smo dobili še občinstvo Gimnazije 

Celje – Center pod mentorstvom prof. Darje Poglajen.  

 

Okvirne ocene obiskanosti predstav so takšne: 

 nakupovalno središče Citypark: kakšnih 100 ljudi; 

 Rusijada: 300 dijakov in profesorjev; 

 Gimnazija Poljane: 40 dijakov; 

 Kulturni dom Svete Trojice v Slovenskih goricah: 90 ljudi; 

 I. Gimnazija v Celju: okrog 200 dijakov in nekaj profesorjev obeh celjskih 

gimnazij; 

 Gimnazija Škofja Loka: okrog 60 dijakov ruščine in nekaj profesorjev; 

In, nenazadnje, najbolj veseli smo podpore Društva Slovenija Rusija in Sklada 

Toneta Pavčka, ki že nekaj let spodbujata našo dejavnost in jo v veliki meri tudi 
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omogočata. Zavedamo se, da bi brez te pomoči veliko težje uresničevali našo 

umetniško dejavnost, ki resnično temelji na golem entuziazmu peščice ljudi.  

Načrtov za prihodnost imamo kar nekaj, med drugim že usklajujemo aprilski 

datum za nastop v Cankarjevem domu in načrtujemo prijavo na Linhartov 

festival – največji festival ljubiteljskih gledaliških skupin pri nas, vsekakor pa se 

ne bi branili tudi sodelovanja na kakšnem mednarodnem festivalu.  

 

Upamo, da bomo z Vašim društvom in s Skladom Toneta Pavčka še naprej tako 

plodno sodelovali. 

 

Sara Špelec, koordinatorka projekta                                                                                                                    

predsednica KD Recikaža                                                                       
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14 15. NOVOLETNO PRAZNOVANJE ZA DVOJEZIČNE OTROKE 

«С Новым Годом поздравляем! Счастья, радости желаем!» - tako sta Dedek 

Mraz in Sneguročka pozdravila obiskovalce in nastopajoče v novoletnem 

praznovanju 22. decembra v Festivalni dvorani Pionirskega doma v Ljubljani. 

22. decembra 2013 smo v prostorih Festivalne dvorane v Pionirskem domu v 

Ljubljani izvedli 15. novoletno praznovanje za dvojezične otroke in njihove 

starše. V letošnjem letu so se pod vodstvom idejnega nosilca projekta Liane 

Cerar pripravljali otroci iz Zavoda Vesela dRuščina in osnovne šole pri 

Veleposlaništvu Ruske federacije na predstavo v ruskem jeziku z naslovom 

Dvanajst mesecev. Ob koncu spektakla se je glavna junakinja Nastjenka iz 

Pastorke spremenila v Sneguročko, otroci so zapeli Novoletno pesem in pod 

zvoki trobent je v dvorano vstopil Dedek Mraz. Po ruski tradiciji so se 

nastopajoči razvrstili v krogu okoli jelke in po izrečenih čarobnih besedah «Раз, 

два, три! Ёлочка гори!», se je smrekica spremenila v pravo kraljico praznika. 

Otroci so Dedka Mraza razveselili z odličnim recitiranjem pesmic v ruščini. 

Dedek Mraz pa je otrokom tradicionalno razdelil novoletna darila. 

15. novoletno praznovanje je v Ljubljani zbralo okoli 400 gostov iz različnih 

delov Slovenije in jim ponudilo posebno priložnost druženja v ruskem jeziku in 

stika z rusko kulturo. 

 

Število udeležencev projekta (starostna struktura) 

Na predstavi je sodelovalo več kot 80 otrok od 3 do 16 let, številni starši, 

vabljeni gostje iz Društva Slovenija Rusija, Ruskega centra znanosti in kulture, 

Veleposlaništva RF, sponzorji in drugi. Skupno število udeležencev projekta je 

doseglo število 400. 

 

Število udeleženih strokovnjakov s področja ruščine 

Pri projektu je sodelovalo šest učiteljic ruskega jezika, zborovodja, koreograf in 

pedagoginja. 
  
Slika 19. Utrinki iz novoletne predstave. 
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Slika 20. Srečanje z Dedkom Mrazom. 

    
 

Ocena doseganja zastavljenih ciljev projekta                           

Zastavljene cilje smo dosegli in v določenih pogledih celo presegli. Dvorana in 

oder sta bila polna. Število nastopajočih otrok pri predstavi in sodelujočih 

staršev pri izvedbi projekta raste iz leta v leto. Uspeh projekta dokazuje 

primernost našega pristopa k ohranjanju tradicije prihoda Dedka Mraza. Hkrati 

potrjuje pravilnost odločitve Sklada, saj smo s projektom uspeli združiti in 

navdušiti otroke različnih starosti za ohranjanje bogate govorne, pevske in 

plesne ruske kulture. 

                                                                          

                                                                                                                              

Mag. Liana Cerar,  

                                                                           Koordinatorka projekta 
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15 OKROGLA MIZA SKLADA TONETA PAVČKA IN PRIZNANJA 

KOORDINATORJEM PROJEKTOV ZA LETO 2013  

 

5. decembra 2013 na sedežu Društva Slovenija Rusija je potekala 2. okrogla 

miza predstavnikov Sklada Toneta Pavčka in koordinatorjev projektov, ki so bili 

v koledarskem letu 2013 finančno podprti s strani Sklada. Okroglo mizo je vodil 

predsednik Strokovnega odbora Sklada, ravnatelj gimnazije Škofja Loka, Jože 

Bogataj. Koordinatorji projektov iz Ljubljane, Celja, Škofje Loke, Novega 

mesta, Kopra so se pogovarjali o odhajajočem letu, realizaciji zastavljenih 

ciljev, povečanju zanimanja za ruski jezik v osnovnih in srednjih šolah ter o 

novih ambicioznih načrtih v prihodnjem. Vsi prisotni so se kasneje pridružili 

Ruskemu večeru Društva Slovenija Rusija v dvorani KRKE, ki ga je pripravila 

članica upravnega odbora Društva Slovenija Rusija ter članica strokovnega 

odbora Sklada, prof. ruščine Tatjana Komarova skupaj s študenti Filozofske 

fakultete. Večer se je začel s čudovitim nastopom učencev Osnovne šole Antona 

Ukmarja iz Kopra. Predsednik Strokovnega odbora Sklada Jože Bogataj in 

koordinatorka Sklada Julija Mesarič sta slavnostno izročila priznanja 

koordinatorjem projektov Sklada za požrtvovalno delo na področju promocije 

ruskega jezika in kulture. Priznanja Sklada so prejeli: 

 

 
Slika 21. Podelitev zahval. 

 

Nagrajenke priznanj Sklada Toneta Pavčka 

 

Janja Urbas, prof. ruščine na Filozofski fakulteti za projekta Državno 

tekmovanje iz ruščine in Ruska bralna značka; 

Marjeta Petek Ahačič, prof. ruščine na gimnaziji Škofja Loka za projekt 

Festival Rusijada 2013; 
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Darja Poglajen, prof. ruščine na I. Gimnaziji v Celju in prof. Gregor Deleja za 

projekt Večer ruske kulture In zlata ribica je rekla; 

mag. Liana Cerar za projekta BI-LI promocija ruskega jezika in kulture za 

predšolske otroke ter 15. novoletno praznovanje po ruskim tradicijam za 

dvojezične otroke; 

Sara Špelec, podpredsednica KUD Reciklaža za projekta Literarni natečaj Če 

nisi bil ti, je bil pa tvoj brat in Prevzetna nevesta – komična predstava po basnih 

I. A. Krylova; 

Marija Vraneščić, ravnateljica OŠ Center, Novo mesto in Danica Rangus, 

prof. ruščine na OŠ Center, Novo mesto za projekt Белая берёза ... зелёная 

ёлочка; 

Gabrijela Dolinšek, ravnateljica OŠ Antona Ukmarja Koper in Olena 

Dehtyarova, učiteljica na OŠ Antona Ukmarja Koper za projekt Ruska kultura v 

moji šoli; 

Julija Mesarič, prof. ruščine, univ. dipl. politologinja za projekt Ruska kapelica 

kot simbol rusko-slovenskega prijateljstva. 

Raznolik in bogat kulturni program večera so nadaljevali študentje Filozofske 

fakultete in ostali nastopajoči. 

 

Julija Mesarič,  

                                                                    Koordinatorka Sklada Toneta Pavčka 
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16 FINANČNO POROČILO 

 

 
2013 

 znesek v 
EUR 

   
1. PRILIVI  
1.1. Prenesena sredstva iz predhodnega 

obdobja 
  1.404,28 

1.2. Sponzorska sredstva 21.000,00 
 SKUPAJ PRILIVI 22.404,28 
2. ODLIVI  

2.1. Sofinanciranje projektov 17.852,95 
2.2. Sofinanciranje prireditev   2.135,10 
2.3. Stroški računovodstva, administracije in 

koordinacije 
  2.100,00 

 SKUPAJ ODLIVI 22.088,05 
3. NERAZPOREJENA SREDSTVA 

SKLADA  
  316,23 

 
Sofinanciranje projektov: 
15.800 – projekti izvajalcev sklada. 
1071,85 – udeležba dijakov na festivalu Ruski jezik in sodobne komunikacije v Rusije. 
981,10 – zaključna prireditev Sklada. 
 
Stroški prireditev pomenijo stroške prireditev, ki jih je pripravilo in izvajalo DSR, in 
so v sklopu razpisnih pogojev Sklada: 
1000 – nastop Glinka v Kranjski Gori. 
300 – nastop Kvinteta Patina in Pevske skupine Studenec iz Pivke v Kranjski gori. 
835,10 - Festival Panger. 
 

Stroški računovodstva pomenijo stroške knjiženja in vodenja obračunov sklada na 
posebnem konto DSR, prav tako pripravo vmesnih in zaključnih finančnih poročil 
Sklada.  
Stroški administracije pomenijo poštne stroške, stroške priprave sponzorskih 
pogodb, kopiranja in tiskanja zaključnega poročila sklada.  
Stroški koordinacije pomenijo stroške priprave razpisa sklada, obdelave vlog 

priprave dokumentacije za izvajalci projektov, komunikacije z izvajalci projektov, 
spremljanja izvajanja projektov, pripravo vmesnih poročil za sponzorje Sklada, 
obdelavo končnih vsebinskih in finančnih poročil izvajalcev projektov ter pripravo 
zaključnega poročila Sklada. 
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