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UVODNO PISMO 

Z letom 2012 se je pričel tretji dveletni ciklus delovanja Sklada za promocijo ruskega jezika in 

kulture v osnovnih in srednjih šolah RS (v nadaljevanju Sklad), ki ga je septembra 2007 

ustanovilo Društvo Slovenija Rusija (v nadaljevanju Društvo) na podlagi Deklaracije o 

sodelovanju pri promociji ruščine na osnovnih in srednjih šolah v Republiki Sloveniji, 

sklenjeni 30. maja 2007 med Ministrstvom za šolstvo in šport RS, Veleposlaništvom Ruske 

federacije v RS in Društvom Slovenija Rusija. 

V skladu s podpisano Deklaracijo je Društvo prevzelo pomembno povezovalno vlogo in 

konkretno skrb za razvoj ruščine v osnovnih in srednjih šolah ter za promocijo ruske kulture v 

slovenski druţbi. Gre za pomembno realizacijo sodelovanja gospodarskih zdruţb, ki so v 

Skladu zdruţile moči in sredstva za organiziranje dodatnih aktivnosti na področju promocije 

in kvalitetnejšega izvajanja ruščine v slovenskih šolah. Tako so bili v štirih letih delovanja 

Sklada realizirani številni projekti, ki so prispevali k rasti zanimanja za učenje ruskega jezika 

in rasti števila učencev in dijakov, ki so izbrali pouk ruščine kot drugi oz. tretji tuji jezik ali 

fakultativ. 

Po podatkih predstavnice Ministrstva za izobraţevanje, znanost in kulturo in šport RS se je 

ruščina v šolskem letu 2011-2012 poučevala na 9 osnovnih šolah in na 15 gimnazijah. V 

osnovnih šolah opaţamo trend naraščanja zanimanja za ruski jezik. V primerjavi z lanskim 

šolskim letom se je število učencev povečalo za 19 %. Pozitivno je tudi vsakoletno povečanje 

šol, ki učencem ponujajo različne moţnosti učenja ruskega jezika. 

OSNOVNE ŠOLE 

  2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 

Število šol 1 4 8 8 9 

Število učencev 21 55 65    58 69 

 

 

 

Spodnji graf prikazuje trenutno situacijo v srednjih šolah in gimnazijah. Poudariti je 

potrebno, da je navidezno zmanjšanje števila dijakov, ki jih ruski jezik zanima, povzročil rahel 

upad generacij, gledano v odstotkih na celotno populacijo številke ostanejo iste. 
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SREDNJE ŠOLE 

 

 

 

 

Tudi na drţavnem nivoju beleţimo pozitivno rast števila dijakov, ki so ruski jezik izbrali na 

maturi. Po podatkih Ministrstva za izobraţevanje, znanost in kulturo in šport RS se je število 

opravljenih izpitov na maturi iz ruščine v primerjavi z letom 2011 povečalo za 40 %. 

 

Vsi zgoraj navedeni podatki nedvomno pričajo o pozitivnem razvoju ruščine v slovenskem 

šolstvu in nas navdihujejo na nadaljnje delo in prizadevanje za promocijo ruskega jezika in 

kulture.  

 

 

Koordinatorka Sklada 

Julija Mesarič  

 

 

Predsednik Strokovnega odbora Sklada  

Joţe Bogataj 

  2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 

skupno 

število 

učencev 360 449 600 667 648 
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SPONZORJI SKLADA: 

 

 

 

 

ZAHVALA  

Iskreno se zahvaljujemo sponzorjem Sklada za promocijo ruskega 

jezika in kulture v osnovnih in srednjih šolah RS za izredno 

razumevanje pomembnosti nevladnih iniciativ na področju 

sodelovanja slovenskega in ruskega naroda.  

Hvala, ker verjamete v nas in naše poslanstvo ter nam zvesto stojite 

ob strani! 



 

 

KOLEDAR PROJEKTOV SKLADA V LETU 2012 

MESEC IME PROJEKTA IZVAJALEC 

JANUAR Ruska bralna značka Zveza društev Slavistično društvo Slovenije - 

Sekcija učiteljev rusistov 
MAREC Gledališka igra Kisik Zveza društev Slavistično društvo Slovenije - 

Sekcija učiteljev rusistov 
APRIL Srečanje osnovnošolcev, ki se učijo ruščino 

Solnyško 

OŠ Prule 

Drţavno tekmovanje v znanju ruščine ter 

poznavanju ruske kulture in civilizacije 2012 

Zveza društev Slavistično društvo Slovenije - 

Sekcija učiteljev rusistov 

MAJ 
Dan ruske kulture I. del OŠ Center Novo mesto 

Literarni natečaj Akakij KD Reciklaţa 

OKTOBER 

Dan ruske kulture II. del OŠ Center Novo mesto 

BI-LI promocija ruskega jezika in kulture za 

predšolske otroke 

Vrtec Najdihojca 

DECEMBER Ţivalske zgodbe Korneja Čukovskega OŠ Savsko naselje 

Kultura in običaji ruske šole Dubna preko 

videokonference 

OŠ Podgorje pri Slovenj Gradcu 

14. novoletno praznovanje za dvojezične 

otroke 

Zavod Vesela dRuščina 

Zaključna prireditev sklada za aktivne 

udeleţence in koordinatorje projektov v l.2012. 

Društvo Slovenija Rusija 
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RUSKA BRALNA ZNAČKA 2012 

 

V skladu s sklepom članov sekcije učiteljev ruščine na jesenskem srečanju je razpis za Rusko 

bralno značko 2012 izšel 26. januarja 2012. 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 prejeli vse materiale (ruska besedila za različne stopnje znanja 

ruščine, navodila za izvedbo in testne pole za reševanje vprašanj). Besedila so bila 

pripravljena posebej za učence osnovnih šol ter posebej za dijake gimnazij za 1., 2. in 3. leto 

učenja ruščine, temu primerno pa so bile prilagojene tudi naloge. Mentorji so nato po šolah 

izvajali z učenci in dijaki skupne priprave in branje besedil. Na podlagi pripravljenih 

vprašalnikov so udeleţenci do 20. maja 2012 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 2012 se je skupaj 

udeleţilo sedem gimnazij, sedem osnovnih šol in ena ljudska univerza. Skupaj je Bralno 

značko opravilo 328 učencev in dijakov, kar je skoraj 100 več kot v preteklem letu. 

Udeleţence je pripravljalo 16 mentorjev. Dijaki in učenci so prejeli 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 36 

Gimnazija Kranj Neţa Zupančič 82 

Gimnazija Nova Gorica Vesna Prinčič Crosatto 

Andrey Pavlovich 

53 

Gimnazija Ravne na Koroškem Tatjana Roţej 26 

Gimnazija Novo mesto Marinka Povše Kastrevc 10 

Škofijska klasična gimnazija Simon Feštanj 39 

Gimnazija Ledina Bojana Petrin 27 

Ljudska univerza Murska sobota Selma Franov 8 

Osnovna šola Primoţa Trubarja Velike 

Lašče 

Maja Oblak 4 

Osnovna šola Matije Valjavca Mateja Rozman 11 

Osnovna šola Prule Andreja Popovič 16 

Osnovna Šola Naklo Marjeta Šifrer 9 

Osnovna šola narodnega heroja Rajka 

Hrastnik 

Vesna Ţnidar Kadunc 3 

Osnovna šola Center Novo mesto Danica Rangus 2 

Tečaj Profrank storitve v OŠ Meta Frank 2 

SKUPAJ 328 
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Priprava materialov in pol z vprašanji 

Aktivnost Izvajalec 

Priprava in zbiranje besedil, pol z vprašanji 

in rešitvami za gimnazije 

Simon Feštanj 

Izvedba razpisa in pošiljanje materialov Simon Feštanj 

Koordinacija dejavnosti Simon Feštanj, Janja Urbas 

Mentorstvo dijakom in učencem v zgornji tabeli navedeni mentorji 

Izvedba reševanja nalog in popravljanje 

nalog 

mentorji 

Izdelava in tiskanje pohval za dijake in 

učence 

Simon Feštanj 

Izdelava in tiskanje potrdil za mentorje Simon Feštanj 

Pošiljanje pohval in potrdil Simon Feštanj 

 

Ocena zastavljenih ciljev projekta 

Izvajalci projekta Bralna značka 2012 (glede na povratne informacije mentorjev) ocenjujemo, 

da so bili v skladu s pričakovanji v celoti doseţeni cilji, ki smo si jih zastavili ob začetku 

projekta. Kot izjemen napredek ocenjujemo to, da se je Ruske bralne značke udeleţilo kar 100 

učencev in dijakov več kot v preteklem šolskem letu. S projektom so bili doseţeni predvsem 

naslednji cilji: 

- zbuditi pri mladih  veselje do branja v ruščini, saj je branje ena najpomembnejših 

spretnosti pri učenju tujega jezika 

- dati mladim moţnost spoznavanja ruske knjiţevnosti 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,  

- spodbujanje dijakov, da berejo ruska besedila in se preizkusijo v razumevanju 

prebranega 

- dijaki prejmejo pohvalo o opravljeni bralni znački, s tem pa tudi spodbudo 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   
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SREČANJE OSNOVNOŠOLCEV SOLNYŠKO  

V sredo, 25. aprila 2012, je na OŠ Prule v Ljubljani potekalo drugo rusko kulturno popoldne z 

naslovom «Солнышко» (Solnyško). Gre za srečanje učencev, torej osnovnošolcev, ki so na 

nek način povezani z ruščino: bodisi so jo izbrali kot izbirni predmet bodisi kot kroţek bodisi 

je ruščina njihov materni jezik. Obenem je to priloţnost, ko si lahko učitelji izmenjamo 

mnenja in izkušnje s poučevanjem ruščine. Rusija s svojim bogatim kulturnim izročilom 

ponuja veliko izhodišč za delo z učenci. 

Kratek opis realiziranega projekta 

Vsaka šola, ki se je prijavila, se je predstavila s svojim kulturnim programom: s pesmijo, 

glasbo, skečem, dramsko igro, plesom, video vsebino. Pred tem je bilo seveda potrebno 

izbrati program, ki ustreza starostni skupini otrok in njihovim zmoţnostim. Sledili so 

razumevanje, izgovarjava in pomnjenje teksta in priprava rekvizitov, kostumov, snemanje … 

Učenci so isti dan imeli še generalko, da so spoznali prostor, sledila je malica, ob 16. uri pa se 

je začela prireditev. Začeli smo jo s slovensko in rusko himno (slednja je bila v izvedbi 

instrumentalistov OŠ Prule) in nagovorom ravnatelja Dušana Merca. Sledile so točke, ki so jih 

pripravile sodelujoče šole. Vse skupaj sta povezovali sedmošolki Mia Golob in Zala 

Gorenjšček. Po zaključku uradnega dela je sledilo druţenje v jedilnici ob soku in piškotih. 

Število udeleţencev projekta (starostna struktura) 

Ruskega kulturnega popoldneva so se udeleţile tri osnovne šole in Zavod Vesela dRuščina, ki 

so skupno tvorili devet točk in so tako dokazali, da lahko tudi po letu, dveh oz. treh učenja 

ruščine dve uri tedensko da marsikaj povedati. Bogat program je tvorilo 44 učencev v starosti 

od 12. do 14. let (7.–9. razred). Sodelovali so tudi instrumentalisti  in mladinski pevski zbor 

OŠ Prule z zborovodkinjo Tino Pančur (33 učencev od 6. do 9. razreda). Prireditev so si 

ogledali tudi starši, predstavnik Ruskega centra znanosti in umetnosti, učitelji rusisti in drugi. 

Vabljeni so bili tudi predstavniki Društva Slovenija Rusija in ravnatelji udeleţenih šol. 

Število udeleţenih strokovnjakov s področja ruščine 

Prireditev je sooblikovalo pet profesorjev ruskega jezika in knjiţevnosti ter dve profesorici 

glasbene vzgoje.  

Ocena doseganja zastavljenih ciljev projekta 

Zastavljene cilje smo delno dosegli, a le v smislu števila udeleţencev. Dve šoli sta namreč po 

prijavi sodelovanje odpovedali. Prireditev je vsekakor povezala učence, ki se v osnovni šoli 

odločijo za pouk ruščine. Izkazalo se je, da je vrstniško povezovanje v okviru skupnega cilja 

zelo pozitivno, saj učence druţi ne samo starost pač pa tudi podobno izhodišče v znanju, kar 

jim prinese pozitivno samopodobo in ţelje po dodatnem spoznavanju ruskega jezika in 

kulture. Prireditev «Солнышко» je programsko torej dosegla zastavljene cilje.    

                                                               

Andreja Popovič, koordinatorka projekta 
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DRŢAVNO TEKMOVANJE V ZNANJU RUŠČINE TER POZNAVANJU 

RUSKE KULTURE IN CIVILIZACIJE 

Drţavno tekmovanje v znanju ruščine ter poznavanju ruske kulture in civilizacije (v 

nadaljevanju: tekmovanje) je bilo v skladu s Pravilnikom o tekmovanju in sklepi sestanka 

Sekcije učiteljev ruščine izvedeno 20. aprila 2012. Razpis je bil ţe 12. februarja 2012 poslan 

srednjim šolam, v katerih se poučuje ruščina. Do roka za prijavo na tekmovanje, ki je potekel 

6. aprila 2012, se je na tekmovanje prijavilo 51 dijakov iz sedmih gimnazij. Na osnovni ravni 

(2. leto učenja) je tekmovalo 25 tekmovalcev, na višji ravni (3. leto učenja) pa 26 

tekmovalcev. Tekmovanje je potekalo v prostorih Ruskega centra znanosti in kulture v 

Ljubljani v dveh dvoranah, pri razdeljevanju testov in nadzoru pa so pomagali učitelji ruščine 

iz sodelujočih šol. Tekmovanje je obsegalo preverjanje različnih spretnosti pri obvladovanju 

jezika in poznavanju ruske kulture. Dijaki so najprej pisali test iz poznavanja ruske kulture in 

civilizacije, nato pa še test iz bralnega razumevanja ter iz poznavanja in rabe slovnice. Po 

odmoru z malico so se poizkusili še v pisnem sporočanju v ruščini brez uporabe slovarja. V 

pozdravnem nagovoru dijakom pred začetkom tekmovanja se je predsednica Sekcije učiteljev 

ruščine še posebej zahvalila vsem tistim, ki so omogočili izvedbo tekmovanja in prispevali 

nagrade za najboljše tekmovalce. Podelitev nagrad je potekala 7. junija 2012 v Ruskem centru 

znanosti in kulture, spremljal pa jo je tudi kratek kulturni program v izvedbi dramske skupine 

študentov ruščine s Filozofske fakultete. Ob prisotnosti predstavnikov sponzorskih podjetij, 

Društva Slovenija Rusija, gostiteljev iz Ruskega centra, veleposlanika Ruske federacije, 

ravnateljev gimnazij, predsednice Slavističnega društva Slovenije in predavateljev s katedre 

za ruski jezik na Filozofski fakulteti so najboljši dijaki prejeli priznanja in nagrade za svoje 

doseţke. Po deset dijakov z vsakega nivoja je prejelo posebno priznanje in komplet ruskih 

knjig, najboljši trije z osnovne in višje ravni pa tudi en teden tečaja ruščine na Inštitutu 

Puškina v Moskvi skupaj s slovenskim spremljevalcem. Dvorana je bila do zadnjega sedeţa 

polna, saj so podelitev poleg omenjenih udeleţencev obiskali tudi številni starši ter bratje in 

sestre nagrajenih dijakov. Posebna priznanja so ob uspehu svojih dijakov prejeli tudi mentorji 

– učitelji ruščine, ki so dijake na tekmovanje pripravljali celo šolsko leto. Šest dijakov se je 

tako v času od 10. do 17. julija 2012 lahko še dodatno izpolnjevalo v učenju ruščine v 

Moskvi, največja nagrada zanje pa je bilo prav gotovo pristno doţivetje ruske prestolnice z 

vsemi njenimi znamenitostmi in priloţnost pogovarjati se v ruščini s pravimi Rusi v ţivem 

okolju. 

Seznam sodelujočih šol in mentorji 

Šola Mentor Št. tekmovalcev 

Gimnazija Poljane Ines Vozelj 5 

Gimnazija Kranj Neţa Zupančič 10 

Gimnazija Nova Gorica Vesna Prinčič Crosatto 5 

Gimnazija Škofja Loka Marjeta Petek Ahačič 12 

Škofijska klasična gimnazija Simon Feštanj 10 

Gimnazija Ledina Bojana Petrin 7 

Gimnazija Novo mesto Marinka Povše Kastrevc 2 

SKUPAJ 51 
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Organizacija, priprava materialov in izvedba 

Aktivnost Izvajalec 

Koordinacija dejavnosti in razpis Janja Urbas, Simon Feštanj 

Priprava in mentorstvo dijakov Mentorji so navedeni v zgornji tabeli 

Priprava tekmovalnih pol in razmnoţevanje Janja Urbas, Marina Spanring Poredoš,  

Tatjana Komarova, Natalija Belova 

Izvedba tekmovanja, organizacija prehrane Janja Urbas, Simon Feštanj 

Popravljanje in ocenjevanje tekmovalnih pol Janja Urbas, Marina Spanring Poredoš, 

Tatjana Komarova, Natalija Belova, Mladen 

Uhlik 

Organizacija podelitve nagrad in priznanj, 

pošiljanje vabil, koordinacija 

Janja Urbas, Simon Feštanj 

Organizacija, priprave in izvedba 

nagradnega potovanja na jezikovni tečaj v 

Moskvo 

Janja Urbas, Simon Feštanj, Mladen Uhlik 

 

Ocena zastavljenih ciljev 

V Sekciji učiteljev ruščine ocenjujemo, da so bili v skladu s pričakovanji v celoti doseţeni 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 udeleţenci tekmovanja skupaj z učitelji 

ruščine in starši dijakov. Doseţeni 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 deţel sveta 

 neposredno spoznavanje Rusije, njenih ljudi ter načina ţivljenja 

 moţnost izpopolnjevanja znanja ruščine v okviru tečaja ruščine na Inštitutu Puškina v 

Moskvi 

 promocija ruščine in Rusije med sovrstniki, 

prijatelji, sorodniki. 

 

Janja Urbas,                                                                                          

predsednica Sekcije učiteljev ruščine  
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Poročilo o nagradnem potovanju zmagovalcev na Tekmovanju iz ruskega jezika 

 

Spodaj navedeni Mladen Uhlik, asistent na Katedri za rusistiko (FF) in učitelj na Škofjeloški 

gimnaziji, sem od 10. do 17. julija 2012 spremljal skupino šestih dijakov - zmagovalcev na 

tekmovanju iz ruskega jezika na potovanju v Moskvo. Odprave so se udeleţili naslednji 

dijakinje in dijaki: Matic Proj (Gimnazija Škofja Loka), Nejc Vodir (Gimnazija Škofja Loka), 

Ivan Smiljanič (Gimnazija Kranj), Ţan Vrhunc (Gimnazija Škofja Loka), Eva Lampret 

(Gimnazija Kranj), Petra Nedelko (Gimnazija Novo mesto).  

 

Dijaki so bili nastanjeni v študentskem domu v Inštitutu za ruski jezik Puškina. Po dogovoru z 

Natalijo Vasiljevno Tatarinovo, predstojnico pedagoškega programa Inštituta Puškina, je 

inštitut dijakom ponudil krajši tečaj ruščine (3 x po 4 ure), na podlagi katerega so na koncu 

dobili potrdilo.  

V prostem času si je skupina dijakov ob moji spremljavi ogledala glavne kulturne 

znamenitosti: 

a) muzeje (Kremlj, Istoričeskij muzej, Politehničeskij institut, Muzej Majakovskega),  

b) cerkve (Hram Vasilija Blaţennogo, kremljske cerkve, Hram Hrista Spasitelja),  

c) galeriji (novo in staro Tretjakovsko galerijo)  

d) razstave (Marc Chagall v Tretjakovski galeriji, Konstantin Korovin v Novi Tretjakovki, 

razstavo gledaliških posebnih efektov v Politehničeskom muzeju) 

e) zgodovinsko kulturni kompleks (Kolomenskoe) 

f) moskovsko središče in najlepše postaje moskovskega metroja. 

 

Tako si je skupina dijakov ogledala Moskvo, začutila ritem ruskega velemesta in se v ţivo 

seznanila z zgodovinskimi spomeniki ruske zgodovine kulture.  

Ker so bili vsi dijaki izredno zadovoljni s potovanjem, bi se v njihovem imenu posebej 

zahvalil tako Sekciji učiteljev ruščine in Slavističnemu društvu kakor tudi Društvu Slovenija 

Rusija, ki  jim je omogočilo nagradno potovanje.  

 

Mladen Uhlik, spremljevalec skupine 
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V RUSKEM CENTRU ZNANOSTI IN KULTURE V LJUBLJANI 

V maju 2012 smo skupaj z dijaki novomeške gimnazije in profesorico Marinko Povše 

Kastrevc obiskali lepo urejen Ruski center znanosti in kulture v Ljubljani. Tam so nas 

prijazno sprejeli in pogostili. Strokovnjakinja RCZK, gospa Valerija Kilpjakova, nam je 

razloţila, s čim se ukvarja Ruski center. Ogledali smo si tudi knjiţnico, izvedeli marsikaj o 

ruski kulturi ter knjiţevnikih in bili navdušeni nad virtualno predstavitvijo ruskih 

znamenitosti.                

V knjiţnici smo si ogledali knjige ter umetniške zbirke, ki so posvečene zgodovini in kulturi 

Rusije. Knjiţničarka gospa Ljubov Krasovskaja je za nas pripravila literarno-glasbeno 

predstavitev o ruskih klasikih. Po ogledu predstavitve smo se v elektronski čitalnici seznanili 

z bogatimi moţnostmi, ki jih le-ta nudi bralcem. Gospa Magda Breznikar, slovenska 

raziskovalka ţivljenja in delovanja Martina Hostnika, je na kratko predstavila stvaritelja 

prvega rusko-slovenskega slovarja in ruske slovnice. Poleg predavanja o enem izmed prvih 

rusistov v Sloveniji smo si lahko v čitalnici ogledali tudi razstavo o njem. 

Na delavnici smo se naučili pripraviti piroške, ki smo jih nato spekli in slastno dišeče ob 

okusnem čaju iz samovarja tudi pojedli.  

Na terasi centra smo se še fotografirali. Obisk RCZK nam je ostal  v lepem spominu in 

prepričani smo, da ga bomo še kdaj obiskali. 

Osmošolci OŠ Center, Novo mesto,  

in Danica Rangus, prof. 
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LITERARNI NATEČAJ »Akakij Akakijevič v plašču sodobnosti« 
 

Opis realiziranega projekta 

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

odločili, da med slovenskimi bralci ponovno obudimo vsebinsko še danes aktualno knjiţno 

predlogo - novelo Plašč N. V. Gogolja. Pisce smo pozvali, naj pišejo o sodobnih Akakijih 

Akakijevičih, kar se je izkazalo za zelo smiselno in plodovito zamisel. Do 13. februarja 2012 

smo namreč prejeli 64 kratkih prispevkov - kar 9 avtorjev je starih manj kot 19 let! -, katerih 

pisci prihajajo iz različnih predelov Slovenije. Da bi jih nagradili za trud, smo 19. maja zanje 

organizirali enodnevni izlet v Sveto Trojico v Slovenskih goricah, kjer je sedeţ našega 

društva in kjer smo jim razkazali krajevne znamenitosti, jih pogostili, zanje pripravili kratek 

kulturni program in, navsezadnje, razglasili rezultate strokovne komisije.  

Logistične priprave za izvedbo natečaja so potekale od pomladi 2011, poleti istega leta pa 

smo začeli aktivno iskati strokovni kader in sponzorska sredstva, pri čemer smo bili zelo 

uspešni. Povezali smo se s trojiškim podjetjem Lešnik&Zemljič, ki nam je podarilo potovanje 

v izbrano evropsko prestolnico za dve osebi, z računalniškim podjetjem Notera iz Lenarta, 

brez katerega ne bi bilo glavne nagrade, t. j. prenosnega računalnika v vrednosti 500 evrov, pa 

tudi s Študentsko zaloţbo, ki nam je podarila tretjo in četrto nagrado – dve knjiţni izdaji 

Dame s psičkom (izbor kratke proze, novel in povesti A. P. Čehova). Za strokovno ţirijo smo 

izbrali priznane literate in istočasno ljudi, ki se s kulturo profesionalno ukvarjajo: dr. Aksinjo 

Kermauner, Mateja Krajnca in Bredo Rakušo Slavinec.  

Tudi s promocijo smo se precej potrudili: natisnili smo petdeset plakatov in 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 omreţju Facebook in, seveda, na spletni strani Kulturno-gledališkega društva 

Reciklaţa: www.kgd-reciklaza.org. 

 

Idejni vodja projekta sem bila Sara Špelec, univ. dipl. rusistka in primerjalna slovanska 

jezikoslovka, tehnično plat in oblikovanje spletne podobe natečaja pa je prevzel Tine Dolţan, 

univ. dipl. ing. elektrotehnike.  

 

19. maja smo na zaključni prireditvi podelili dve glavni in dve manjši nagradi 

(tretjenagrajenka je stara samo 18 let), strokovna ţirija pa se je odločila, da si štirje prispevki 

zasluţijo še dodatne knjiţne nagrade.  

Udeleţenci natečaja so iz Svete Trojice odšli polni lepih vtisov, zaradi katerih se bodo vanjo, 

tako vsaj pravijo, z veseljem ponovno vrnili. 

 

Število udeleţencev projekta  

Od 63 udeleţencev smo prejeli 64 prispevkov, izmed katerih je 59 objavljenih v izdanem 

zborniku Akakij Akakijevič v plašču sodobnosti.  

 

Število udeleţenih strokovnjakov s področja ruščine: 

Sara Špelec, univ. dipl. rusistka in vodja projekta, ki je med drugim prav za to priloţnost 

ponovno prevedla Gogoljev Plašč; prevod smo za bodoče pisce objavili na naši spletni strani 
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 www.kgd-reciklaza.org in ga kasneje natisnili v ţe omenjenem zborniku. 

 

Ocena doseganja zastavljenih ciljev 

Projekt je bil organizacijsko izjemno uspešen. Ljudje so bili navdušeni nad trudom, ki sva ga s 

soorganizatorjem vloţila v izvedbo celotnega natečaja, posebej nad organizacijo sklepnega 

dela. Za udeleţence sva organizirala avtobusni prevoz in vodene oglede kraja, jih preskrbela s 

kosilom in jim ponudila pokušino domačih vin v trojiški samostanski kleti. Sledil je program 

zaključne prireditve, v sklopu katere so slišali Trio Karaul, ki se je v sestavi Mateja Krajnca, 

Lenke Krajnc in Sare Špelec predstavil z glasbo iz novele in nedokončane predstave Plašč; 

sledila je zahvala sponzorjem, govor ţupana, ocena strokovne komisije, odlomki iz predstave 

Plašč v izvedbi Gledališke skupine Reciklaţa, branje nagrajenih tekstov in podelitev nagrad. 

Po koncu zaključne prireditve so si udeleţenci ogledali še saditev najstarejše vinske trte in 

spremljevalni program, nato pa so se po celodnevnem izletu odpravili 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 ţiva 

tako med starejšo, kakor tudi med mlajšo generacijo. Na natečaj so prispeli zelo raznoliki 

prispevki, ki zajemajo socialno, adolescenčno, fantazijsko, esejsko tematiko idr., s čimer se je 

izbira literarne predloge izkazala za več kot smiselno in še kako aktualno.  

Malo manj smo navdušeni nad neodzivnostjo srednjih šol, ki naših vabil dijakom po večini 

niso posredovale. Prepričani smo, da bi natečaj pritegnil še marsikaterega srednješolca, zato 

upamo, da bodo profesorji nadalje bolj sodelujoči.  

O privlačnosti, aktualnosti in zelo premišljeni promociji natečaja navsezadnje priča tudi 

število udeleţencev, katerih prispevke smo objavili v zborniku Akakij Akakijevič v plašču 

sodobnosti.  

Zaradi velikega odziva in pozitivnih kritik tudi nadalje načrtujemo projekte, povezane s 

promocijo ruske literature, vendar bomo za njihovo realizacijo morali pridobiti še kar nekaj 

dodatnih finančnih sredstev. 

 

Sara Špelec, koordinatorka projekta, 

                                                                                                            predsednica KD Reciklaţa 

 

http://www.kgd-reciklaza.org/


Januar, 2013 17 

DAN RUSKEGA JEZIKA IN KULTURE 
 

V novembru 2012 smo na Osnovni šoli Center v Novem mestu v sodelovanju z Gimnazijo 

Novo mesto izvedli Dan ruskega jezika in kulture. 

V ruskem kotičku na šoli smo pripravili razstavo o dveh pomembnih ruskih knjiţevnikih: 

o Konstantinu Georgijeviču Paustovskem (120-letnica rojstva),  

o Samuilu Jakovljeviču Maršaku  (125-letnica rojstva). 

Pri uri kroţka smo brali Maršakove pesmi iz zbirke Bajke iz balalajke, ki jih je prevedel Tone 

Pavček.  

Skrivnosti ruske kuhinje so učenci spoznavali na kulinarični delavnici. Pripravili smo blince 

in piroške. Skupaj z dijaki Gimnazije Novo mesto, ki obiskujejo izbirni predmet ruščina, smo 

zbrali gradivo in oblikovali knjiţico receptov iz ruske kuhinje v ruskem in slovenskem jeziku. 

Na keramični in likovni delavnici so učenci iz gline oblikovali matrjoške, ki smo jih razstavili 

v prenovljenem ruskem kotičku. 

Na simbolično druţabno srečanje smo povabili učence, ki obiskujejo kroţek ruščine, dijake 

izbirnega predmeta ruščina, učitelje, vodstvo šole. Pogostili smo jih s pripravljenimi 

dobrotami in jih razveselili s knjiţico receptov iz ruske kuhinje. 

 

IZDELOVALI SMO »BABUŠKE« 

Sodelovala sem v keramični delavnici. Učitelj nam je dal na mizo nekaj slik ruskih »Babušk«, 

nato nam je razloţil prvi postopek izdelave. Najprej smo naredili skico in na njej označili 

barve. Naslednji teden so nas ţe čakale pečene glinene ploščice »Babušk«. Skico smo poloţili 

na glineno ploščico in s kemičnim svinčnikom zarisali črte na glini. Nato smo si izbrali barve 

(za porcelan). Ker so »Babuške« izrazito barvite oz. kičaste, smo si izbrali veliko različnih 

barv. »Babuške« smo pobarvali in jih dali sušit. Razstavljene so v ruskem kotičku na šolskem 

hodniku. Po končanem delu smo se podpisali in fotografirali. 

Moji vtisi: 

Cel postopek se mi je zdel zanimiv in zabaven. Izdelki so bili zelo lepi in barviti. Sama sem 

izbrala osem barv. Pri delu ne bi nič spremenila. 

Naja Ţidan,  6. B.  

  

Foto: V. Rabič 
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VESELE URICE RUŠČINE V VRTCU 

18. decembra so se zaključile Vesele urice ruščine v vrtcu 

Najdihojca. 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 doţivetje: 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 usvojili glasove, ritem in intonacijo ruskega jezika. Dobro 

vemo, da predstavlja igra precejšen del ţivljenja malih nadebudneţev, 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, intonacije … Učenje 

jezika je spoznavanje ruske kulture. S spoznavanjem tuje kulture otrok razvija tudi odnos 

do svoje, obenem pa se uči strpnosti, kar je ključnega pomena v multikulturni druţbi. 

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, da bi zamudili čas brezskrbnega in hitrega usvajanja novih 

besed, glasov, intonacije … 

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

s prijatelji, skupaj poslušali zgodbe, risali, se pogovarjali z lutkami in spoznavali nove besede, 

ki jih njihove babice morda ne razumejo. 

 

Vtisi staršev: 

 

Kratkoročni rezultati: popularizacija ruščine med predšolskimi otroki je popolnoma doseţena. 

Bolj kot naše poročilo o tem pričajo vtisi staršev otrok. 

Mag. Romana Reja, mama 5-letne Ane Reja: 
"Spoštovani,  

Z velikim veseljem vam sporočam, da smo bili z izvedbo projekta učenja Ruskega jezika več 

kot zadovoljni.  

Ker bi se hčera Ana ţelela 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 moţno nadaljevati.  

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

pozdravljam, v Novem letu pa ţelim vse dobro. 

Lep pozdrav." 

 

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 ţe na samem začetku. 

Verjameva, da bosta tudi v prihodnje z veseljem obiskovala vaše urice. 
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Všeč nam je tudi, da nas povabite na prireditve in srečanja ruskega društva. Novoletno 

predstavo smo si ogledali z velikim zanimanjem. Vsekakor sta oba usvojila 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. 

Hvala in lep pozdrav." 

Tanja Tomaţevič, mama 5-letne 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, seveda plačamo tudi tečajnino. 

Lepe pozdrave" 

Špela Bogataj, mama 5-letnega Lana: 

»Pišem vam v ţelji, da bi z poučevanjem ruščine za naše najmlajše nadaljevali. Otroci so bili 

zelo zadovoljni z učnimi uricami in moram priznati, da so se zelo veliko naučili in vedno z 

veseljem sodelovali. Menim, da bi prekinitev tega programa naredila kar precej škode in 

ţalostnih malih glavic. Moj Lan sprašuje vsak dan, če ţe vem kaj je z ruščino in njegovo 

tovarišico: )) Res upam na pozitivno rešitev sodelovanja še naprej.« 

  

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 

nasploh itd. 

 

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

 

Ravnateljica vrtca mag. Liana Cerar 
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 ŢIVALSKI SVET KORNEJA ČUKOVSKEGA 

Kratek opis realiziranega projekta 

Ponosni smo, da smo imeli priloţnost ţe tretjič sodelovati z Društvom Slovenija Rusija. 

Prijavili smo se na Razpis projektov na področju promocije ruskega jezika in kulture v 

osnovnih in srednjih šolah RS za leto 2012. Iz ponujenega seznama sem za učence naše šole 

izbrala 130. obletnico rojstva pisatelja in pesnika Korneja Ivanoviča Čukovskega. 

Projekt smo poimenovali ŢIVALSKI SVET KORNEJA ČUKOVSKEGA. Odločili smo 

se podrobneje spoznati ruskega ustvarjalca Korneja Čukovskega, s poudarkom na njegovih 

pravljicah o ţivalih. Njihova posebnost je, da so napisane v verzih. Nekaterim učencem je bil 

pisatelj ţe znan, saj so dogodivščine znamenitega doktorja spoznali ţe v knjigi Doktor Jojboli. 

V projekt sem vključila šestošolce, ki jih v letošnjem šolskem letu poučujem slovenščino. 

Učenci so v projektu sodelovali fakultativno. Spoznali so ruskega ustvarjalca, predvsem kot 

pisca pravljic v verzih. Pravljice smo večkrat prebrali, da so jim postale razumljive in domače. 

O njih smo se pogovorili, ugotavljali, kateri so glavni in stranski knjiţevni junaki, da v 

pravljicah nastopajo ţivali, ki imajo otroške lastnosti, saj so igrive, radovedne in vedno se jim 

dogajajo nenavadne pustolovščine. Kraj dogajanja je zelo širok, saj sega od Afrike do 

Antarktike. Učenci so uspešno izluščili pisateljev namen, ki ni le vzgojen, ampak tudi poučen. 

Pesnik ţeli otroke izobraţevati na igriv način, saj v tistih časih otrokom ni bilo na voljo toliko 

informacij, kot jih imamo danes. 

Iz komentarjev učencev je razvidno, da so pravljice osvojili in dobro razumeli. Naše delo na 

projektu smo predstavili v publikaciji 

KAKO ŠESTOŠOLCI DOŢIVLJAJO PRAVLJICE O ŢIVALIH KORNEJA 

IVANOVIČA ČUKOVSKEGA 

Osnovni cilji projekta so: 

- Šestošolci spoznajo ruskega pisatelja in pesnika Korneja I. Čukovskega, s poudarkom 

na njegovih pravljicah o ţivalih v verzih. 

- O prebranih pravljicah učenci izrazijo svoje vtise in komentarje. 

- Učenci interpretirajo razumevanje pravljic v avtorskih besedilih v obliki skrajšanih 

obnov. 

- Učenci svoje doţivljanje pravljic ilustrirajo. 

- Šestošolci se seznanijo z rusko literaturo in kulturo. 

- Krepimo sodelovanje med kulturama. 

- Na tradicionalni šolski prireditvi Gledališki maraton šestošolci pripravijo, predstavijo 

in zaigrajo pravljico Doktor Jojboli. 

 

Število udeleţencev v projektu (starostna struktura) 

V projektu je sodelovalo 20 učencev OŠ Savsko naselje, Ljubljana, Matjaţeva 4. Vsi so 

šestošolci. 

Število udeleţenih strokovnjakov s področja ruščine 

Kot strokovnjak za ruščino sem sodelovala Biljana Petač, prof. slovenščine in ruščine. 

Ocena doseganja ciljev projekta 

Zastavljene cilje smo v celoti dosegli. 

Verica Šenica Pavletič, ravnateljica  

Biljana Petač, vodja projekta 
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KULTURA IN OBIČAJI RUSKE ŠOLE DUBNA PREKO 

VIDEOKONFERENCE 

Kratek opis realiziranega projekta 

Ta projekt je nadaljevanje sodelovanja naše šole z  osnovno šolo iz Rusije iz Dubne - Первая 

школа Дубны. Prvi načrti o izvedbi letošnjega projekta so nastali ţe konec prejšnjega 

šolskega leta, ko smo na obeh šolah pripravljali letne delovne načrte za naslednje šolsko leto. 

Prijavili smo se na drugi razpisni rok in v času dobrega meseca izmenjali nekaj elektronskih 

pošt ter pogovorov preko Skypa in začeli s pripravami. Glede na lanske izkušnje smo 

načrtovali laţje in hitreje. Programski del smo morali zaradi časovne stiske pripravljati zelo 

intenzivno, kar je bil med izvajanjem obveznega programa v šolah in z dejstvom, da je večina 

učencev vozačev, velik zalogaj. Bolj ko se je bliţal čas videokonferenčne povezave, bolj smo 

vsi spoznavali, da so naši učenci pod vodstvom mentorjev Tetyane Tall (učiteljica ruščine), 

Petra Valtla (učitelj glasbene in likovne vzgoje) in učiteljice Klavdije Sonjak (učiteljica 

razrednega pouka) pripravili čudovito predstavo. Seveda si brez tehnične podpore Andreja 

Glasenčnika (učitelj računalništva, geografije in zgodovine) in Toneta Šurca (hišnik) 

predvidene izvedbe 11.12.2012 ni bilo mogoče predstavljati. Videokonferenca, kjer smo z 

različnimi kulturnimi točkami izmenjali prikaze načinov praznovanja novoletnih praznikov, je 

tudi letos potekala preko ARNES-ovega streţnika pod pozornim vodenjem Davida Vrtina. 

Naša predstavitev običajev je potekala v obliki »Zimske pravljice«, ki je potekala v ruščini, 

pesmi pa so bile ljudske slovenske. Učenci so predstavo izvedli tako doţiveto in razumljivo, 

da so jih hvalili tudi tisti, ki so drugače tiho. Prav čudili so se, da so naši učenci pokazali tako 

veliko znanja in sposobnosti.  

 

Število udeleţencev projekta (starostna struktura) 

120 učencev od 1. do 9. razreda (6. let do 15 let) 

 

Število udeleţenih strokovnjakov s področja ruščine 

Večino dela na področju ruščine je prevzela naša učiteljica izbirnega predmeta ruščine 

Tetyana Tall. 

 

Ocena doseganja ciljev projekta 

Kratkoročni rezultati: popularizacija ruščine, Rusije širše kot lansko leto glede na dane 

moţnosti, posredovanje pridobljenega in naučenega vsem trem šolam (matična šola s 

podruţnicama). 

Cilji se zagotovo vedno bolj izpolnjujejo. Odmevnost dogodka je segla tudi preko meja. Iz 

obmejnega kraja v Avstriji je prišel krajan, ki ţeli sodelovanje našega učitelja ruščine in naše 

šole v projektih tudi z njihovimi šolami v Avstriji. Moţnosti sodelovanja bomo poiskali in 

realizirali. 

Srednjeročni rezultati: navdušiti učence, da se bo vpis v izbirni predmet ruščine nadaljeval – 

izbirni predmet ruščine se bo izvajal ţe drugo leto, letos v dveh skupinah po dve uri;  

V času priprave projekta (veliko vaj, iskanja učencev za sodelovanje v predstavi) je veliko 

novih učencev pridobilo zanimanje za učenje ruskega jezika in spoznavanje ruske kulture. 

Poleg dveh skupin za poučevanje ruskega jezika kot izbirnega predmeta se je oblikovala 

skupina učencev v kroţku »Spoznajmo ruski jezik in rusko kulturo«. Odziv je odličen. Naša 

ţelja je, da se bo na ta način oblikovala večja skupina učencev, ki bo izbrala v šolskem letu 

2013/14 izbirni predmet ruščina. 

http://перваяшколадубны.рф/index.php
http://перваяшколадубны.рф/index.php
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Dolgoročni rezultati: odločitve otrok, ki bi sčasoma vodile tudi v študij ruščine, ruske 

umetnosti, spoštovanje do ruskega jezika in kulture nasploh itd. 

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

Ravnatelj OŠ Podgorje  

Mag. Aljoša Lavrinšek 
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NOVOLETNE PRAZNOVANE ZA DVOJEZIČNE OTROKE 

«С Новым Годом поздравляем! Счастья, радости желаем!» - tako sta dedek Mraz in 

Sneguročka pozdravila obiskovalce in nastopajoče v novoletnem praznovanju 23. decembra v 

Mini teatru v Ljubljani. 

Kratek opis realiziranega projekta 

23. decembra 2012 smo v prostorih Mini teatra v Ljubljani, izvedli 14. novoletno praznovanje 

za dvojezične otroke in njihove starše. Letos se je dedek Mraz moral spustiti vse do 

podvodnega sveta Morskega carja, saj je ta ukradel Sneguročko. Obiskovalci novoletnega 

praznovanja Zavoda Vesela dRuščina se bodo še dolgo spominjali raznovrstnih prebivalcev 

rek in morij, karakatice, morske deklice, siren, ribe-kita in seveda glavnega junaka ruskih 

ljudskih pravljic – Jemelje na peči. 

Otroci so v druţbi Dedka Mraza in Sneguročke veselo plesali, peli novoletne pesmi in se 

igrali okoli novoletne smrekice. 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. 

14. novoletno praznovanje je v Ljubljani zbralo več kot 200 gostov iz različnih delov 

Slovenije in jim ponudilo posebno priloţnost druţenja v ruskem jeziku in stika z rusko 

kulturo. 

Število udeleţencev projekta (starostna struktura) 

Na predstavi je sodelovalo 50 otrok od treh do 14 let, številni starši, vabljeni gostje iz Društva 

Slovenija Rusija, Ruskega centra znanosti in kulture, Veleposlaništva RF, sponzorji in drugi. 

Skupno število udeleţencev projekta je doseglo število 200. 

Število udeleţenih strokovnjakov s področja ruščine 

Pri projektu so sodelovale šest učiteljic ruskega jezika, zborovodja, koreograf in pedagoginja     

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 

zdruţiti in navdušiti otroke različnih starosti za ohranjanje bogate govorne, pevske in plesne 

ruske kulture. 

Julija Mesarič, direktor zavoda Vesela dRuščina  

 



Januar, 2013 24 

ZAKLJUČNA PRIREDITEV SKLADA  

4. decembra so se v prostorih DSR sestali koordinatorji projektov, ki so bili v letu 2012 

sofinansirani s strani Sklada za promocijo ruskega jezika in kulture v osnovnih in srednjih 

šolah RS, predstavniki upravnega Društva Slovenija Rusija, strokovnega odbora Sklada, pa 

tudi nadzorne komisije Sklada. To je bila prva okrogla miza, cilj katere je bil vzpostaviti 

konstruktivni dialog med aktivnimi izvajalci projektov in tistimi, ki ţe vrsto let  delajo v 

okviru Sklada. 

Koordinatorji projektov so delili svoje izkušnje o izvajanju projektov v slovenskih šolah. 

Predstavniki Sklada pa so odgovarjali na različna vprašanja, povezana z načinom financiranja 

projektov.  

Na okrogli mizi je bilo podano tudi nekaj predlogov, kot na primer: 

razširiti ciljno skupino Sklada in razen osnovnošolcev in dijakov zajeti tudi študente, 

objavljati razpis Sklada za tekoče leta najkasneje februarja. 

Ruska kapelica kot simbol rusko-slovenskega prijateljstva 

Koordinatorka Sklada je vse prisotne seznanila z novim projektom, pobudnik in organizator 

katerega je Društvo Slovenija Rusija ob finančni podpori Fundacije Russkiy Myr. Projekt se 

bo izvajal v letu 2013. 

V okviru projekta bodo organizirane brezplačne šolske ekskurzije h kapelici ter ustvarjalni 

natečaj na temo medkulturnega dialoga in zgodovinsko-kulturne dediščine dveh slovanskih 

narodov. Pet zmagovalcev natečaja bo prejelo bon za brezplačno 5-dnevno potovanje v 

Moskvo v začetku julija 2013.  

Po okrogli mizi je sledil Kulturni večer za člane DSR, v okviru katerega je predsednik 

Strokovnega odbora Sklada, ravnatelj gimnazije Škofja Loka g. Bogataj podelil priznanja 

uresničevalcem prijavljenih projektov za poţrtvovalno delo na področju promocije ruskega 

jezika in kulture.  

Julija Mesarič, koordinatorka Sklada  
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FINANČNO POROČILO SKLADA 

 

 

2012 

 znesek v 

EUR 

   

1. PRILIVI  

1.1. Prenesena sredstva iz predhodnega obdobja   1.883,00 

1.2. Sponzorska sredstva 16.000,00 

 SKUPAJ PRILIVI 17.883,00 

2. ODLIVI  

2.1. Sofinanciranje projektov 11.518,72 

2.2. Sofinanciranje prireditev*   2.460,00 

2.3. Stroški računovodstva, administracije in 

koordinacije** 

  2.500,00 

 SKUPAJ ODLIVI 16.478,72 

3. NERAZPOREJENA SREDSTVA SKLADA    1.404,28 

*Stroški prireditev pomenijo stroške prireditev, ki jih je pripravilo in izvajalo DSR, in so v sklopu razpisnih 

pogojev Sklada. 

**Stroški računovodstva pomenijo stroške knjiţenja 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. 

 

 

 

 

 

FINANČNO POROČILO 
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Sklep 5. seje odbora za nadzor namembnosti uporabe sredstev Sklada za promocijo 

ruskega jezika in kulture v osnovnih in srednjih šolah RS za obdobje od 1. januarja 

2012 do 31. decembra 2012, ki je bila sklicana za ponedeljek, 4. februarja 2013 ob 12.00 

uri  v sejni sobi DSR v Ljubljani, Dunajska cesta 67. 

 

Iz  poročila o izvedbi programa Strokovnega odbora sklada in finančnega poročila Društva 

Slovenija Rusija je razvidno, da so bila vsa  sredstva v letu 2012  uporabljena izključno za 

namene določene v Deklaracije o sodelovanju pri promociji ruščine na osnovnih in srednjih 

šolah v Republiki Sloveniji, sklenjeni 30. maja 2007 med Ministrstvom za šolstvo in šport 

RS, Veleposlaništvom Ruske federacije v RS in Društvom Slovenija Rusija, v skupnem 

znesku 16.478,72 EUR. Finančne transakcije so bile vodene preko računovodstva Društva 

Slovenija Rusija. Sredstva Sklada so bila vodena knjigovodsko ločeno od sredstev Društva 

Slovenija Rusija.  

Neporabljena finančna sredstva v višini 1.404,28 EUR so prenesena in bodo vključena v 

financiranje programa za leto 2013. 

 

Nadzorni odbor  ocenjuje, da je bilo delo Strokovnega odbora in koordinatorja ter poročilo o 

delu za opazovano razdobje vzorno. 

 

Odbor za nadzor namembnosti uporabe sredstev Sklada za promocijo ruskega jezika in 

kulture v osnovnih in srednjih šolah RS: 

 

Milan Tomaţevič - predsednik 

Polona Lovšin, RIKO, d. d.,  

dr. Boris Dular, KRKA, d. d. 



Januar, 2013 27 

 

 

 

 

 

 

DRUŠTVO SLOVENIJA RUSIJA 

Oblikovanje: Julija Mesarič 

Jezikovni pregled: Nadeţda Mesarič 

Teksti: izvajalci projektov 

Fotografije: izvajalci projektov, Primoţ Sark 

Likovna dela z natečaja Ruski jezik je jezik sveta 

 



Januar, 2013 28 

 

 


