POROČILO O DELU SLAVISTIČNEGA DRUŠTVA LJUBLJANA
ZA LETO 2013

1. Redni občni zbor
Izpeljali smo redni občni zbor, na katerem smo potrdili uspešno delovanje društva
v preteklem letu in sprejeli načrt za leto 2013. Poročilo o delovanju društva in
načrt za leto 2013 smo objavili na spletni strani SDLJ.

2. Število članov društva
Število članov, ki so plačali članarino, je glede na preteklo leto nekoliko padlo. V
preteklem letu jih je bilo 40. 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.

3. Ocenjevanje prispelih izdelkov za tekmovanje Slovenščina ima
dolg jezik
Februarja smo na občnem zboru društva imenovali komisijo za ocenjevanje
izdelkov osnovnošolcev in dijakov na regijskem nivoju. Komisija v sestavi: Vita
Žerjal Pavlin, Andreja Pavle Jurman ter Peter Planinc je vse prispele izdelke
ocenila in najboljše v posameznih kategorijah poslala v ocenjevanje na državno
tekmovanje.

4. 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.
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5. Sodelovanje z Zvezo slavističnih društev – Slavističnim
društvom Slovenije
Udeležili smo se vseh sestankov, ki jih je sklicala predsednica Slavističnega
društva Slovenije. Verjetno najpomembnejša debata tega leta je potekala okrog
smiselnosti organiziranja slavističnega kongresa. Zastopali smo stališče, da je
kongres smiselen, da bo pa v tem letu potrebno prisluhniti predlogom slavistov
in druge zainteresirane javnosti.

6. Udeležba na slavističnem kongresu v Novi Gorici
Člani društva smo se udeležili 24. Slavističnega kongresa v Novi Gorici, z
naslovom Slavistika v regijah, kjer so podrobneje spoznali delovanje slovenistov
v Novi Gorici. Kongres je bil dobro organiziran, žal pa se ga je udeležilo le malo
slavistov.

7. Nova spletna stran in seznam elektronskih naslovov članov
V letošnjem letu je v celoti zaživela nova spletna stran društva. Člani so bili
obveščeni o njej in tudi naprošeni za pogostejši obisk ter sodelovanje pri
objavljanju člankov na društveni strani. Vendar pravega odziva ni bilo. Vsekakor
pa so podatki o društvu in njegovem delovanju (sedež, kontakti, statut, načrti,
poročila) sedaj dostopni na spletu tako članom kot nečlanom.
Baza elektronskih naslovov je sedaj uporabna. Naše člane pa smo o delovanju
društva in članarini vseeno obvestili tudi po klasični pošti.

8. 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.
Menim, da dejavnosti društva opravičujejo dejstvo, da Slavistično društvo
Ljubljana deluje v javnem interesu, saj člani lahko preko društva
pridobivajo informacije, ki jim koristijo pri njihovem delu in imajo
nekatere ugodnosti založbah in v gledališču. Predvsem pa društvo krepi
stanovsko povezanost.
Sprejeto na rednem občnem zboru SD Ljubljana dne 10. marca 2014.
Poročilo pripravil:

Peter Planinc
predsednik Slavističnega društva Ljubljana
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