SLAVISTIČNO DRUŠTVO LJUBLJANA
Gosposka ulica 18
1000 Ljubljana

Zapisnik rednega občnega zbora Slavističnega društva Ljubljana, 24. 2. 2016, ob 16.00 v
učilnici U6 na Srednji šoli za oblikovanje in fotografijo Ljubljana

Prisotni: 10 članov slavističnega društva (Vita Žerjal Pavlin, Jerica Planinc, Peter Planinc, Martina
Holešek, Milena Černe, Breda Bernetič Pal, Lidija Jesenovec, Jože Iskra, Barbara Iskra Šarec, Betka
Pohlin)
Dnevni red:
1. Izvolitev delovnega predsedstva in zapisnikarja
2. Poročilo predsednice Upravnega odbora SDL o delu društva v letu 2015
3. Obravnava finančnega poročila za leto 2015
4. Poročilo nadzornega odbora
5. Predstavitev in sprejem načrta dela društva za leto 2016
6. Razno

Udeleženci sestanka so predlagali, da se dnevnemu redu kot 2. točka doda Aneks k 13. členu
Pravil SDL. Pri prvotni 3. točki se poleg finančnega zapiše še poslovno poročilo. Z naslednjimi
točkami dnevnega reda so se udeleženci strinjali in spremenjeni dnevni red sprejeli.
Spremenjeni dnevni red:
1. Izvolitev delovnega predsedstva in zapisnikarja
2. Aneks k 13. členu Pravil SDL
3. Poročilo predsednice Upravnega odbora SDL o delu društva v letu 2015
4. Obravnava finančnega in poslovnega poročila za leto 2015
5. Poročilo nadzornega odbora
6. Predstavitev in sprejem načrta dela društva za leto 2016
7. Razno

K točki 1: Izvolitev delovnega predsedstva in zapisnikarja
Ob 16.00 je bilo prisotnih 10 udeležencev. Po preteku 30 minut je bila s tem potrjena sklepčnost.
Predsednica Slavističnega društva Ljubljana dr. Vita Žerjal Pavlin je pozdravila vse navzoče člane in
jih pozvala k izvolitvi delovnega predsedstva in zapisnikarja. Za predsednico sestanka je bila
imenovana ga. Breda Bernetič Pal, za zapisnikarico pa ga. Betka Pohlin. Za overitelja zapisnika sta
bila imenovana g. Peter Planinc in ga. Jerica Planinc.
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K točki 2: Aneks k 13. členu Pravil SDL
G. Peter Planinc je predlagal, da se glede na vsakoletne težave pri zagotavljanju sklepčnosti na
občnem zboru v pravilih drugih društev preveri možnosti za zapis aneksa k 13. členu Pravil SDL, da v
prihodnje na občnem zboru ne bi bilo potrebna udeležba desetih članov za doseganje sklepčnosti.
Sklep: Predsednica Slavističnega društva Ljubljana bo preverila možnosti za spremembo 13.
člena Pravil SDL. Predlog je bil soglasno sprejet.
K točki 3: Poročilo predsednice Upravnega odbora SDL o delu društva v letu 2015
Predsednica je podala poročilo o delu društva v prejšnjem letu: Izpeljali smo redni občni zbor, na
katerem smo potrdili uspešno delovanje društva v preteklem letu in sprejeli načrt za leto 2015.
Poročilo o delovanju društva in načrt za leto 2015 smo objavili na spletni strani SDL.
V letu 2015 je bilo število članov, ki so plačali članarino, 43, torej se je glede na leto 2014, ko jih je bilo
46, nekoliko zmanjšalo in je enako kot leta 2013 (leto pred tem 40). 4 člani so plačali polovično
članarino 12 evrov, ki je določena za študente in upokojence. Članstvo in plačevanje članarine je
pomembno, ker le s članarino društvo krije nujne stroške: plačilo bančnega računa, izdelavo
finančnega poročila in tudi druge dejavnosti društva.
Na občnem zboru društva smo imenovali komisijo za ocenjevanje izdelkov osnovnošolcev in dijakov
na regijskem nivoju tekmovanja Slovenščina ima dolg jezik. Komisija v sestavi: Peter Planinc, Martina
Holešek, Milena Černe ter zunanji strokovni sodelavec Boštjan Miha Jambrek je vse prispele izdelke
ocenila in najboljše v posameznih kategorijah poslala v ocenjevanje na državno tekmovanje.
15 % denarja, zbranega s članarinami (do lani 50 %), smo prispevali Slavističnemu društvu Slovenije.
Udeležili smo se dveh sestankov, ki jih je sklicala predsednica SDS. Prvi je bil namenjen pripravi
kongresa, drugi pa pregledu finančnega stanja po njem in pripravi naslednjega. Predsednica SDL se
je s predsednico SDS sestala tudi pred pripravo Občnega zbora glede kongresa SDS v letu 2016. Dva
naša člana sta se udeležila delavnice SDS, ki jo je vodila dr. Boža Krakar Vogel o tesnem branju. V
skladu s sklepom prejšnjega Občnega zbora je kotizacijo za izobraževanje plačalo SDL. Predsednica
je kot poslušalka sodelovala tudi na posvetu SDS o maturi.
Člani društva smo kot soorganizatorji sodelovali pri pripravi 26. slavističnega kongresa 25. 9. 2015 v
Ljubljani. Predsednica SDL je deloma vplivala že na njegovo vsebinsko zasnovo (delavnice) in
sodelovala na kongresu kot moderatorka dopoldanskega dela. Pripravila in predstavila je tudi poročilo
o delovanju SDL od njegove ustanovitve leta 1975. To besedilo je sedaj objavljeno v kongresnem
zborniku in na spletni strani SDL. Poskrbeli smo še za nekaj kongresnih organizacijskih del (za kavo,
pijačo in pogostitev med kongresom ter za cvetlične aranžmaje), za kar smo tudi poravnali račune v
višini 715 evrov. Kongres je imel dokaj dobro udeležbo in je dosegel svoj namen – predstaviti delo
posamičnih pokrajinskih slavističnih društev ter ponuditi nekaj vsebine za učitelje.
17. 10. 2015 se je 18 članov in nečlanov društva udeležilo ekskurzije v Gorico in Novo Gorico, ki jo je
organizirala predsednica SDL ob pomoči članov SD Nova Gorica (predvsem prof. Sonje Žežlina,
predsednice prof. Erneste Dejak Furlan in dr. Zorana Božiča) in posameznikov v Gorici, kjer so nas
gostoljubno sprejeli in razkazali slovenske vzgojne in kulturne ustanove (Licej Simona Gregorčiča,
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Center Lojzeta Bratuža, Kulturni dom, Katoliško knjigarno, časnik Novi glas, Kinoatelje). Našima
gostiteljema gospe Eriki Jazbar in prof. Petru Černicu smo poklonili letošnji zbornik Slavističnega
kongresa, ki prinaša tudi zgodovino našega društva. Po ekskurziji pa je založba Modrijan poklonila
našemu društvu 7 knjig, ki jih bomo v prihodnje lahko imeli za taka darila. Eno od njih je predsednica
že poklonila pesnici Vidi Mokrin Pauer, ki je imela za naše društvo na ekskurziji krajši literarni nastop.
Člani društva smo tudi v preteklem letu imeli popust pri nekaterih založbah in v gledališčih.
Spletna stran društva omogoča, da tako člani kot nečlani lahko najdejo podatke o našem društvu
(sedež, kontakti, statut, načrti, poročila). Objavili smo tudi nekaj fotografij z ekskurzije v Gorico in Novo
Gorico. Skrbnik naše spletne strani g. Gorazd Krumpak je že predlagal, da bi spletno stran posodobili,
vendar se v odboru takrat za to nismo odločili. Predsednica je za informiranje članov uporabila tudi
bazo elektronskih naslovov, čeprav v njej niso zajeti prav vsi člani. Zato je o delovanju društva in
članarini člane vseeno obvestila tudi po klasični pošti, istočasno, ko je poslala nalepke ob plačilu
članarine.
Poslali smo poročilo o delovanju društva na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Žal se je
pravilnik o ohranitvi in pridobitvi statusa društva v javnem interesu spremenil in zato so našo vlogo
zavrnili. Na Zvezi sem predstavil nova dejstva in predal Dokumentacija je bila že lani predana
predsednici Zveze društev, vendar novih informacij nimamo.
Sklep: Letno poročilo je bilo soglasno sprejeto.
K točki 4: Obravnava finančnega in poslovnega poročila za leto 2015
Predsednica društva dr. Vita Žerjal Pavlin je podala finančno poročilo. Predstavila je razdelitev
stroškov v letu 2015. Nadzorni odbor ni imel vprašanj, glede poslovanja ni bilo nobenih pripomb.
Predstavila je tudi Poslovno poročilo in tudi glede tega ni bilo pripomb.
K točki 5: Poročilo nadzornega odbora
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.
Sklep: Nadzorni odbor je pregledal finančno poročilo in ni opazil nepravilnosti. Finančno in
poslovno poročilo sta bili soglasno sprejeti.
K točki 6: Predstavitev in sprejem načrta dela društva za leto 2016
Tudi letos je razpisano tekmovanje Slovenščina ima dolg jezik. Do 29. 1. 2016 so potekala šolska
tekmovanja. Regijsko tekmovanje bo od 2. 3. 2016 do 6. 3. 2016. 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.

Sklep: Štiričlanska komisija za ocenjevanje izdelkov na regijskem tekmovanju Slovenščina ima
dolg jezik je bila soglasno potrjena.
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.
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Predsednica društva je izrazila pričakovanje, da bi člani društva podali čim več pobud za delo društva.
Članom bo še vedno nudilo popuste, poskusili jih bomo razširiti še na Mestno in Mladinsko gledališče
in na založbo Modrijan.
Z novo spletno stranjo je omogočeno boljše komuniciranje in obveščanje članov. Potrebna bo
promocija spletne strani in povečanje števila spletnih obiskovalcev. Udeleženci sestanka so bili
mnenja, da se v tem letu spletna stran zaradi finančnih omejitev ne prenavlja in se to izvede v
prihodnjih letih.
Ostali predlogi in pobude prisotnih: podprli so oba predloga za enodnevni strokovni ekskurziji, v
Toporišičevo Zasavje, glede katere bi se za pomoč obrnili na novoustanovljeno SD Zasavja, in na
slovensko Koroško, vendar so v primeru izvedbe le ene dali prednost prvi; strokovna predavanja,
morda predavanja naših članov SDL (npr. ga. Katarina Podbevšek, g Vladimir Osolnik …),
sooblikovanje programa Slavističnega kongresa z aktualnimi vsebinami za učitelje.
Članarina ostane 25 evrov in se ne poveča. Upokojeni in brezposelni slavisti ter slavisti študenti
plačajo 12 evrov.
Sklep: Načrt društva so prisotni člani soglasno sprejeli.
K točki 7: Razno
K točki Razno ni bilo pobud. Prisotni so si z vinom, ki smo ga prejeli od SD Nova Gorica ob jesenskem
obisku pri njih, nazdravili, namesto skupnega ogleda filma, ki smo ga prejeli od Kinoateljeja Gorica, si
je nekaj članov od predsednice izposodilo nekaj DVD-jev. To je mogoče tudi za ostale člane, če se
obrnejo na predsednico.
Sestanek se je končal ob 17. 40.
V Ljubljani, 24. 2. 2016
Zapisnikarica:
Betka Pohlin, prof.

Predsednica SDL
dr. Vita Žerjal Pavlin, prof.

Overitelja:
Jerica Planinc, prof.
Peter Planinc, prof.
Priloge:
-

Lista prisotnih

-

Finančno poročilo SDL 2015

-

Poslovno poročilo SDL 2015
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