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POROČILO O DELU SLAVISTIČNEGA DRUŠTVA LJUBLJANA 

ZA LETO 2012 

 

1.   Redni občni zbor.   

Izpeljali smo redni občni zbor, na katerem smo potrdili uspešno delovanje 
društva v preteklem letu in sprejeli načrt za leto 2012. 

Izvoljen je bil nov upravni in nadzorni odbor. S pomočjo ga. Andreje Pavle 
Jurman smo prenesli sedež društva, dopolnili registracijo na upravni enoti ter 
prenesli pooblastila na banki. Redno delovanje društva se ni prekinilo. 

 2.   Pridobivanje ugodnosti za člane društva. 

Člani društva smo tudi v preteklem letu imeli popust pri nekaterih založbah in 
 gledališčih. To prakso smo na njihovo željo predstavili tudi Zvezi SDS, ki jo 
bodo morda posnemali. 

3. Sodelovanje z Zvezo slavističnih društev – Slavističnim društvom 
Slovenije. 

 Udeležili smo se dveh sestankov:  spomladanskega ter jesenskega. 
Spomladanski je bil predsem namenjen slavističnemu kongresu. Eden od 
dogovorov pa je bil, da se začne s pripravo za kandidaturo predstavnika, ki bi 
ga predlagala Zveza SDS, za volitve v Državni svet. Na Slavističnem kongresu 
v Kopru smo bili potrjeni elektorji. Kandidiral je g. Zoran Božič. Predstavniki 
predvsem Slavističnega društva Ljubljana, pa smo ga  na jesenskih volitvah 
tudi izvolili. 

 3.   Udeležba na kongresu v Kopru. 

Člani društva smo se udeležili 23. Slavističnega kongresa v Kopru, z naslovom 
Slavistika v regijah, kjer so podrobneje spoznali delovanje slovenistov  v 
Kopru. Poleg predstavitve delovanja različnih institucij, je bila posebej dobro 
sprejeto srečanje lektorjev. Organizacijsko pa je bila odlična zamisel, da je 
bila možna tudi le enodnevna udeležba. 

Za letošnji kongres se pripravljajo ugodnosti za upokojene člane. Člani 
društva so imeli 50 % popust pri kotizaciji. 
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Na kongresu je bilo potrjeno, da bo letos kongres v Novi Gorici. Prihodnje leto 
pa naj bi se cikel zaključil s kongresom v Ljubljani. 

4. Priprava nove spletne strani in seznam elektronskih naslovov 
članov. 

 Uredili  smo bazo elektronskih naslovov in upam, da bo obveščanje članov 
sedaj lažje, enostavnejše in bolj operativno. 

Na Arnesu smo uredili vse potrebno za novo spletno stran društva, ki jo sedaj 
poskušamo oblikovati še vsebinsko in čimbolj enostavno za vzdrževanje. 

5.   Potrditev statusa društva v javnem interesu in vpis na seznam 
upravičencev za namenitev dela dohodnine. 

 Poslali smo poročilo o delovanju društva na Ministrstvo za šolstvo in šport in 
potrdili status društva v javnem interesu, s čimer smo ohranili mesto na 
seznamu upravičencev za namenitev dela dohodnine. 

6.   Članske izkaznice, pridobivanje novih članov. 

 Število članov je ostalo nespremenjeno. Upamo pa lahko, da se bo letos 
morda še nekoliko povečalo. Vsem smo poslali nalepko za člansko izkaznico. 

  

Menim, da dejavnosti društva opravičujejo dejstvo, da Slavistično 
društvo Ljubljana deluje v javnem interesu, saj naši člani preko 
društva pridobivajo številne informacije, ki jim koristijo pri vzgojno-
izobraževalnem delu. 

Sprejeto na rednem občnem zboru SD Ljubljana dne 21. februarja 2013. 

  

Poročilo pripravil:                                             Peter Planinc 

                                                      predsednik Slavističnega društva Ljubljana 

 

 


