
 

 

 

 

 

PROGRAM DELOVANJA SLAVISTIČNEGA DRUŠTVA 

LJUBLJANA ZA LETO 2016 

 

1. Slavistično društvo Ljubljana bo tudi v letu 2016 delovalo v skladu s Pravili 

slavističnega društva Ljubljana. Prizadevali si bomo uresničiti kar največ ciljev,  

kot so zapisani v 4. in 5. členu Pravil. 

2. V društvu si bomo prizadevali, da bi ohranili število članov vsaj na sedanji 

ravni, in tako ostali še naprej najštevilčnejše regijsko društvo. Prizadevali si 

bomo, da bi se naši člani bolj aktivno vključili v delovanje društva: promocijo 

dosežkov članov, organiziranje kakšne ekskurzije, pogovornega večera ... 

Članarina za leto 2016 znaša 25,00 evra (kot že vsaj 3 leta), za upokojene 

člane in študente pa 12 evrov. Vsem članom smo o tem istočasno z vabilom 

na občni zbor poslali dopis in jih povabili k sodelovanju po klasični pošti. 

Poročilo in načrt bosta objavljena tudi na spletni strani društva. 

3. 28. januarja letos smo že organizirali ogled razstave Poljub jezika v NUK z 

vodstvom soavtorja razstave dr. Kozme Ahačiča. Tudi v prihodnje bomo sledili 

podobnim razstavam, prireditvam, filmom ipd. s slovenistično vsebino in 

povabili člane k skupinskemu ogledu. Če bo interes, bomo organizirali 

predstavitve strokovnih del. Vodstvo bo veselo pobud članov. 

4. Organizirali bomo vsaj eno enodnevno ekskurzijo (predloga: ob 

Toporišičevem letu ob pomoči novoustanovljenega SD Zasavja ali po poteh 

romana M. Haderlap Angel spomina in slovenska Koroška).  

5. SDLJ bo tudi v letošnjem letu sodeloval pri izvedbi tekmovanja Slovenščina 

ima dolg jezik. Na regijskem nivoju bomo ocenili prispele prispevke 



osnovnošolcev in dijakov. V komisijo bomo vključili profesorje Petra Planinca, 

Tino Holešek, Mileno Černe in Boštjana Miho Jambreka. 

6. O popustih za člane SDL se bomo poskušali dogovoriti še z založbo 

Modrijan in še kakšnim ponudnikom kulturnih storitev v Ljubljani (MGL, 

Mladinsko gledališče). 

7. Tvorno bomo sodelovali s Slavističnim društvom Slovenije in se udeleževali 

sej, na katere bomo vabljeni. SDS bo letos ponovno organizirala Slavistični 

kongres v Ljubljani, vendar naj naše društvo ne bi bilo več soorganizator, pač 

pa bo to Društvo prevajalcev Slovenije. Zavzeli se bomo za vsebino, ki bo 

primerna tudi za učitelje.  

 

V  Ljubljani, 24. 2. 2016       dr. Vita Žerjal Pavlin 

     predsednica Slavističnega društva Ljubljana 

 

Sprejeto na rednem občnem zboru SD Ljubljana, 24. februarja 2016.  

 

 

 

 

 

 


