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SLAVISTIČNO DRUŠTVO LJUBLJANA 

Pokopališka 33 

1000 Ljubljana 

 

Zapisnik  rednega občnega zbora Slavističnega društva Ljubljana, 9. 2. 2015, ob 16.00 v 

učilnici 107 na Srednji medijski in grafični šoli Ljubljana 

 

Prisotni: 10 članov slavističnega društva (Betka Pohlin, Andreja Pavle Jurman, Jerica Planinc, 

Peter Planinc, Barbara Iskra Šarec, Martina Holešek, Jože Iskra, Milena Černe, Vita Žerjal 

Pavlin, Danica Iskra. 

Dnevni red: 

1. Izvolitev predsedujočega, zapisnikarja ter dveh overiteljev 

2. Poročilo predsednika Upravnega odbora SDLJ o delu društva v letu 2014  

3. Obravnava finančnega  poročila za leto 2014 

4. Poročilo nadzornega odbora 

5. Predstavitev in sprejem načrta dela društva za leto 2015  

6. Volitve novega Upravnega odbora SDLJ 

7. Razno 

 

Udeleženci sestanka so se strinjali z dnevnim redom in ga sprejeli.  

 

K točki 1 

Predsednik Slavističnega društva Ljubljana gospod Peter Planinc je pozdravil vse navzoče 

člane in jih pozval k izvolitvi delovnega predsedstva in zapisnikarja. Za predsednico sestanka 

je bila imenovana ga. Martina Holešek, za zapisnikarico pa Milena Černe. Za overitelja 

zapisnika sta bila imenovana g. Jože Iskra in ga. Danica Iskra. 

 

K točki 2 

Predsednik Slavističnega društva Ljubljana je podal poročilo o delu društva v prejšnjem letu. 

Pogovarjali smo se o tem, kaj storiti za promocijo društva. 



2 
 

Ob predložitvi članske izkaznice SD Ljubljana lahko člani koristijo številne popuste v 

različnih založbah oz. gledališčih. 

Predsednik g. Peter Planinc je pozval člane k uporabi nove spletne strani društva, ki je dobila  

novo podobo. Naslov delujoče spletne strani je naslednji: www.sdlj.si  Želeli bi pridobiti še 

več članov, ki bi tudi objavljali svoje prispevke, kar bi prispevalo k večji promociji društva, 

angažirali pa bomo tudi upokojence in brezposelne slaviste. 

Število članov društva se je letos nekoliko povečalo. Po statutu in pravilniku je član tisti, ki 

plača članarino. Imamo največje število članov od vseh pokrajinskih društev. 

Natisnili smo nove članske izkaznice in letne nalepke ter rešili problem izkaznic za najmanj 

pet let. 

Bili smo soorganizatorji 25. slavističnega kongresa, ki je bil v Ljubljani. Poleg pomoči pri 

organizaciji je društvo sofinanciralo kongres s skoraj 700 EUR. Kupili smo rože za 

nagrajence, prispevali dve sliki za nagrade ter financirali dvoje pogostitev za udeležence. 

Redno smo sodelovali na sestankih zveze SDS. Na Zvezi SDS smo se dogovorili, da bi za 

večjo referenčnost združenja slavistov povečali število članov. Zato smo poslali na vse 

osnovne in srednje šole dopis nove predsednice Andreje Žele s prošnjo, da bi izmed slavistov 

posredovali kontaktno osebo, da bi ji lahko pošiljali obvestila in različna poročila o 

dejavnostih. Odziv ni bil prav velik. 

Na regijskem nivoju smo ocenili izdelke dijakov za tekmovanje Slovenščina ima dolg jezik. 

Pripravili smo osnutek ankete o željah in pričakovanjih slavistov glede prihodnjih slavističnih 

kongresov. Odgovore so obdelali na Zvezi SDS. Jasnega odgovora nam še niso posredovali.  

Od letošnjega leta dalje bo prispevek pokrajinskih društev 15 % sredstev pridobljenih s 

članarinami (do sedaj 50 %). Tako bo ostalo več sredstev za delovanje regijskih društev. 

Slovenisti se zelo malo srečujemo, ker so črtani številni seminarji.  

V preteklem letu smo zaradi nove zakonodaje izgubili status društva v javnem interesu. 

Odločbo o izbrisu smo posredovali predsednici Zveze in jo zaprosili, da razčisti z 

Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport o razmerju med pokrajinskimi društvi in 

Slavističnim društvom Slovenije.  

Sklep: Letno poročilo je bilo soglasno sprejeto. 

 

K točki 3 

 

Predsednik društva g. Peter Planinc je podal finančno poročilo. Predstavil je razdelitev 

stroškov v letu 2014. Nadzorni odbor ni imel vprašanj, glede poslovanja ni bilo nobenih 

pripomb.  

 

http://www.sdlj.si/
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K točki 4 

Sledilo je poročilo nadzornega odbora, ki mu je bilo finančno poročilo posredovano. Nadzorni 

odbor je potrdil, da je vse v redu. Finančno stanje je pozitivno. 

Članarino lahko pobirajo samo pokrajinska društva, ki so del Zveze društev Slovenije. 

Sklep: Nadzorni odbor je pregledal poročilo in ni opazil nepravilnosti. Finančno 

poročilo je bilo soglasno sprejeto. 

 

K točki 5 

Tudi letos je razpisano tekmovanje Slovenščina ima dolg jezik.  

Do 29. 1. 2015 so potekala šolska tekmovanja. Regijsko tekmovanje bo od 2. 3. 2015 do 6. 3. 

2015. Oceniti bo potrebno izdelke. Imenovali smo komisijo za ocenjevanje prispelih izdelkov. 

V komisijo so bili imenovani: Boštjan Miha Jambrek, Peter Planinc, Martina Holešek in 

Milena Černe. 

Društvo bo sodelovalo pri aktivnostih, ki jih bo organizirala Zveza društev SDS. Povečali 

bomo sodelovanje z drugimi regijskimi društvi. Prizadevali si bomo ohraniti status društva, ki 

deluje v javnem interesu na področju VIZ. 

G. Planinc je izrazil pričakovanje, da bi člani društva podali čim več pobud za delo društva. 

Članom naj bi se še vedno nudilo popuste, razširiti je potrebno ponudbo pri nakupu 

elektronske opreme in omogočiti članom sodelovanje pri vseh dejavnostih. 

Z novo spletno stranjo je omogočeno boljše komuniciranje in obveščanje članov. Potrebna bo 

promocija spletne strani in povečanje števila spletnih obiskovalcev. 

Na Zvezi bi radi ponudili krajša triurna izobraževanja za slaviste o aktualnih temah. Dobre 

delavnice ima društvo lektorjev. Po tem vzoru naj bi tudi mi pripravili predavanja, in sicer 26. 

3. 2015 in 9. 4. 2015 na SMGŠ. (To bi bile četrtkove delavnice SD,  teme pa bodo naslednje: 

uporaba spletišča fran pri pouku slovenščine in razvijanje bralne pismenosti s tesnim branjem. 

Metodo razvija ga. Krakarjeva, in sicer je primerna za branje težjih tekstov.) Društvo bo 

plačalo članom obe delavnici. 

Letos je štirideseta obletnica ustanovitve regijskih društev. Zato na Zvezi predlagajo, da bi 

bila osrednja tema na Slavističnem kongresu delovanje regijskih društev v tem času. Društva 

naj bi napisala pregled delovanja in ga objavila v zborniku ter predstavila svoje aktivnosti na 

kongresu. Predsednik je povabil vse člane, da aktivno sodelujejo pri oblikovanju pogleda v 

preteklo delovanje društva. Predvsem bo potrebno povabiti k sodelovanju starejše člane. Ga. 

Vita Žerjal Pavlin pa je poudarila, da ne smemo ostati zazrti samo v preteklost, da je na voljo 

še vrsta drugih sodobnih aktualnih tem. 

Članarina ostane 25 evrov in se ne poveča. Upokojeni in brezposelni slavisti ter slavisti 

študenti plačajo 12 evrov. 
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Sklep: Načrt društva so prisotni člani soglasno sprejeli. 

K točki 6 

Izvoljen je bil nov upravni odbor SDLJ. Za predsednico je bila imenovana Vita Žerjal, Betka 

Pohlin je podpredsednica, tajnica je Breda Bernetič Pal. 

Prejšnji nadzorni odbor je bil razrešen. Predlagan je bil nov nadzorni odbor. Prisotni smo 

glasovali javno. Vsi smo se z vsemi predlogi strinjali, nihče ni glasoval proti, nihče se ni 

vzdržal.  

Novi nadzorni odbor sestavljajo: Martina Holešek, Peter Planinc in Milena Černe.  

 

K točki 7 

Peter Planinc je predlagal aneks k Pravilom Slavističnega društva Ljubljana in sicer: 1. 

odstavek 2. člena se spremeni tako, da se glasi: 

 Društvo je pravna oseba. 

   Sedež društva je v Ljubljani, Gosposka ulica 18. 

   Sedež društva se lahko menja z menjavo predsednika. 

Sklep: Soglasno se sprejme predlog aneksa k drugemu členu Pravil.  

 

Sestanek se je končal ob 17. 40. 

V Ljubljani, 16. 2. 2015 

Zapisnikarica:  

Milena Černe                                                                                Predsednik SDLJ 

                                                                                                          Peter Planinc                                                                                                             

 

                                                                                                Overitelja:                                                                                   

                                                                                                Jože Iskra 

                                                                                                Danica Iskra 

 Priloge: 

- lista prisotnih 

 


