
 

 
 
 
 

Ljubljana, 19. maj 2005 
 
 

Zapisnik letne skupščine z dne 17. maja 2005, 
 
 
ki je potekala v Biološkem središču, Večna pot 111, Ljubljana, od 17.00 dalje. 
 
Prisotni: po listi prisotnosti. 
 
 
Dnevni red: 

1. Izvolitev delovnega predsedstva in zapisnikarja. 
2. Poročilo predsednice o delu DAS v letu 2004. 
3. Poročilo blagajničarke. 
4. Poročilo nadzornega odbora. 
5. Poročilo predsednice organizacijskega odbora 4. Škerljevih dnevov. 
6. Razprava o poročilih. 
7. Volitev novega vodstva DAS. 
8. Program dela za leto 2005. 
9. Razno. 

 
Na začetku skupščine je predsednica DAS, prof. dr. Marija Štefančič, vse navzoče člane toplo pozdravila 
in jih seznanila s pravilnikom društva ob majhni prisotnosti članov na skupščini. Kadar število članov ni 
zadostno, se skupščina lahko začne po 30 minutah, četudi število ne zadošča za sklepčnost. Predlagala je, 
da po pravilniku skupščino začnemo s 30 minutnim zamikom. 

Vse navzoče je tudi opomnila, da sta se v tem letu od nas poslovila /smrt/ dva zaslužna člana, prof. dr. 
Janko Sušnik in prof. dr. Oton Eichmann. V slavo njunemu spominu smo se člani poklonili z dvominut-
nim molkom. 

 
Ad. 1 

 
Predsednica DAS je predlagala delovno predsedstvo v sestavi: 

- dr. Petra Leben Seljak, predsednica, 
- mag. Tatjana Novak, zapisnikarica, 
- overovatelja zapisnika: dr. Nina Kalan in dr. Bojan Žalec. 

 
Delovno predsedstvo je pozvala k zavzetju svojih mest. 
 
Predlagala je tudi dopolnitev dnevnega reda s točko o sprejemu novih članov, tako da se je spremenila 9. 
točka in točka razno premaknila v 10. točko. 
 
 
Sklep: Delovno predsedstvo se izvoli s podporo vseh članov. Vsi člani se strinjajo z dopolnitvijo dnevne-
ga reda. 



 

 

 
Ad. 2 

 
Poročilo za leto 2004 je podala predsednica DAS, prof. dr. Marija Štefančič. Navzoče je seznanila z dejav-
nostmi društva v preteklem letu, ki so bile posvečene zlasti pripravam in izvedbi kongresa oziroma Šker-
ljevim dnevom 2004. Veliko energije je bilo usmerjene v pridobivanje finančnih sredstev za izvedbo kon-
gresa ter zbiranje prispevkov za objavo v reviji Anthropological Notebooks. Kongres je potekal septembra 
2004 in je bil zelo dobro obiskan s strani domačih in tujih strokovnjakov. Na kongresu so potekale tri 
sekcije, bilo je 84 udeležencev, prisotni pa so bili tudi mediji, saj so posneli prispevek za oddajo Zenit.  

 
Sklep: Poročilo o dejavnostih DAS za leto 2004 se soglasno sprejme. 
 
Ad. 3 

 
Poročilo blagajničarke je podala dr. Tatjana Tomazo Ravnik, saj je blagajničarka DAS, mag. Katarina 
Vidmar Nair, katedro za antropologijo predčasno zapustila in odšla na drugo delovno mesto. Zapisniku je 
poročilo blagajničarke dodano kot priloga.  

 
Sklep: Poročilo blagajničarke za leto 2004 se soglasno sprejme. 
 
Ad. 4 

 
Delovanje in poslovanje DAS za preteklo leto je pregledal nadzorni odbor v sestavi: dr. Janez Juhant, dr. 
Janez Kolenc in mag. Tatjana Novak. Poročilo nadzornega odbora je podal navzočim dr. Janez Kolenc, ki 
je poudaril, da je bilo poslovanje DAS v preteklem letu korektno. 
 
 Sklep: Poročilo nadzornega odbora za leto 2004 se soglasno sprejme. 
 

Ad. 5 

 
Poročilo o poteku 4. Škerljevih dnevov je podala predsednica, dr. Tatjana Tomazo Ravnik. Na kongresu 
so bili prisotni udeleženci iz 11 držav, 40 jih je aktivno sodelovalo s prispevki, 10 jih je predstavilo posterje. 
Poročilo o kongresu je bilo objavljeno tudi v reviji EAA Newsletter (priloga). Zapisniku je natančno poro-
čilo dodano kot priloga. 
 
Sklep: Poročilo o poteku 4. Škerljevih dni  se soglasno sprejme. 
 
Ad. 6 

 
Na poročila ni bilo pripomb.  
 
Sklep: Obravnavana poročila se soglasno sprejmejo. 
 
Ad. 7 

 
Dosedanja predsednica, prof. dr. Marija Štefančič, je predlagala nove člane vodstva DAS za obdobje 2005 
do 2009.  
 
Predlagani kandidati so: 

- predsednik DAS: dr. Janko Strel, Fakulteta za šport, 
- tajnik DAS: dr. Gregor Starc, Fakulteta za šport,  



 

 

- blagajničarka: Neja Markelj, Fakulteta za šport, 
- podpredsednica: prof. dr. Marija Štefančič, Oddelek za biologijo,  
- člani upravnega odbora:  dr. Borut Telban, 

                                                   dr. Bogomir Novak, 
                                                   mag. Iztok Štamfel. 
 
Z zamenjavo predsednika se menja tudi sedež DAS, ki se prenese na naslov: Fakulteta za šport, Gortano-
va 22, Ljubljana. 
 
Sklep: Predlagani kandidati vodstva DAS se soglasno sprejmejo. 
 
Ad. 8 

 
Program dela za leto 2005 je predstavil novi predsednik, dr. Janko Strel. Dr. Janko Strel je pohvalil dose-
danje delovanje DAS, saj je društvo omogočalo druženje in kvalitetno sodelovanje na različnih ravneh 
strokovnosti. Zelo je pohvalil izdajanje lastne revije Anthropological Notebooks, ki je v slovenskem pros-
toru zasedla pomembno mesto med drugimi strokovnimi revijami. Kljub temu, da društvo samo nima 
veliko članov, je bilo njegovo delovanje zelo odmevno in kvalitetno. 
 
Dr. Janko Strel je predstavil svoje videnje delovanja DAS in s tem tudi program društva v točkah: 

1. ohranjati in povečati izdajo Anthropological Notebooks, 
2. okrepiti mednarodno sodelovanje, 
3. povečati članstvo in okrepiti aktivno delovanje članov, 
4. nadaljevati s kongresi oziroma Škerljevimi dnevi, 
5. povabiti k sodelovanju v obliki predavanj različne strokovnjake, 
6. organizirati družabna srečanja, npr. s pohodi v naravo, 
7. pridobiti finančno podporo s strani državnih sredstev za delovanje društva in izdajanje publikacij, 
8. pridobivati sponzorska sredstva in 
9. promovirati delovanje društva ter antropologije kot znanosti. 

 

Ad. 9 

  
Ta točka je bila obravnavana med 6. in 7. točko.  
Predsednica DAS, prof. dr. Marija Štefančič, je navzoče seznanila s pristopnimi izjavami dveh članic, ki 
želita aktivno sodelovati v DAS.  
 
Za članstvo sta zaprosili: 

- Neja Markelj, prof. športne vzgoje, zaposlena na Fakulteti za šport ter podiplomska študentka 
psihologije in pedagogike, 

- dr. Liza Debevec, socialna antropologinja z doktoratom iz socialne antropologije, zaposlena na 
ZRC-SAZU. 

 
Sklep: Predlagani kandidatki, Neja Markelj in Liza Debevec, se brez zadržkov sprejmeta v Društvo antro-
pologov Slovenije. 
 

Ad. 10 

 
Dr. Tatjana Tomazo Ravnik je izpostavila višino članarine DAS za leto 2005. Pozvala je vse navzoče, naj 
se včlanijo tudi v Evropsko društvo antropologov EAA, kjer znaša članarina 20 EUR. Vse je tudi seznani-
la z evropskim kongresom, ki ga za leto 2005 EAA organizira v Budimpešti na Madžarskem. Prof. dr. 
Marija Štefančič je predlagala povišanje članarine na vrednost 5.000 SIT, s tem da plačajo študentje in 
upokojeni člani polovično članarino. Ta znesek je bil vsem članom dan v razpravo. Sprejet je bil 

 



 

 

Sklep: Višina članarine za leto 2005 znaša 5.000 SIT, za študente in upokojene člane pa 2.500 SIT. 
 
Podan je bil tudi predlog, da se zaradi evidence članstva ter prenosa sedeža društva vsem članom pošljejo 
v podpis nove pristopne izjave, kar so vsi člani podprli. 
 
 
Letna skupščina DAS je bila zaključena ob 18.20. 
 
 
Zapisala: 
mag. Tatjana Novak 

Predsednica delovnega predsedstva: 
dr. Petra Leben Seljak 

Overovatelja zapisnika: 
 
Nina Kalan 
 
dr. Bojan Žalec 
 


