POROČILO O DELU SLAVISTIČNEGA DRUŠTVA LJUBLJANA
ZA LETO 2014

1. Redni občni zbor
Izpeljali smo redni občni zbor, na katerem smo potrdili uspešno delovanje društva v
preteklem letu in sprejeli načrt za leto 2014. Poročilo o delovanju društva in načrt za leto
2014 smo objavili na spletni strani SDLJ.

2. Število članov društva
Število članov, ki so plačali članarino, se je glede na preteklo leto nekoliko povečalo. V
preteklem letu jih je bilo 43 (leto prej 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. Izdelava novih članskih izkaznic
V začetku leta 2014 smo, tako kot smo načrtovali, dali v oblikovanje in tisk nove članske
izkaznice, ker so stare potekle. Izdelane so bile tudi letne nalepke za izkaznice ter
ažurirana baza izdanih izkaznic.
Z novimi izkaznicami smo rešili problem članskih izkaznic za nekaj naslednjih let.

4. Ocenjevanje prispelih izdelkov za tekmovanje Slovenščina ima dolg
jezik
Na občnem zboru društva smo imenovali komisijo za ocenjevanje izdelkov osnovnošolcev
in dijakov na regijskem nivoju. Komisija v sestavi: Peter Planinc, Martina Holešek, Milena
Černe ter zunanji strokovni sodelavec Miha Jambrek, je vse prispele izdelke ocenila in
najboljše v posameznih kategorijah poslala v ocenjevanje na državno tekmovanje.

5. Pridobivanje ugodnosti za člane društva
Člani društva smo tudi v preteklem letu imeli popust pri nekaterih založbah in v
gledališčih. To prakso smo na njihovo željo predstavili tudi Zvezi SDS.

6. Sodelovanje z Zvezo slavističnih društev – Slavističnim
društvom Slovenije
Udeležili smo se vseh sestankov, ki jih je sklicala predsednica Slavističnega društva
Slovenije. Pripravili smo osnutek ankete o delovanju slavističnih društev ter o obliki
slavističnih kongresov v bodoče. Končno obliko ankete so pripravili na zvezi in jo poslali
vsem osnovnim in srednjim šolam. Dobili smo skoraj dvesto odgovorov iz katerih je bilo
razvidno, da je delovanje društev zaželeno in da naj kongresi ostanejo tudi v bodoče. Pri
vprašanju, kako dolgi naj bodo, pa so bili odgovori zelo različni. Zato smo sprejeli sklep,
da naj bo 25. kongres enodneven.
Zveza slavističnih društev – Slavistično društvo Slovenije ima novo vodstvo. Sprejet je bil
sklep, da v letu 2015 pokrajinska društva prispevajo 15 % denarja zbranega s
članarinami (do letos 50 %). To bo razbremenilo pokrajinska društva pri njihovem
delovanju.

7. Soorganizatorji 25. slavističnega kongresa v Ljubljani 3. 10. 2014
Člani društva smo sodelovali pri pripravi kongresa. Dogovor z zvezo je bil, da
sofinanciramo izvedbo kongresa z zneskom, ki bi ga nakazali Zvezi kot delež od
članarin. Zato je SDLJ prevzelo račune v višini 691 evrov. Jubilejni 25. kongres je bil
izpeljan dostojno in je dosegel svoj namen – spoznanje, da je delo slavističnih društev –
tako zveze kot tudi regijskih društev – pomembno in potrebno.

8. Nova spletna stran in seznam elektronskih naslovov članov
Spletna stran društva obstaja in omogoča, da vsak lahko najde podatke o našem društvu.
Podatki o društvu in njegovem delovanju (sedež, kontakti, statut, načrti, poročila) so
sedaj dostopni na spletu tako članom kot nečlanom.
Dvakrat smo uporabili bazo elektronskih naslovov. Naše člane pa smo o delovanju
društva in članarini vseeno obvestili tudi po klasični pošti.

9. Potrditev statusa društva v javnem interesu in vpis na seznam
upravičencev za namenitev dela dohodnine
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
dokumentacijo predsednici, da posreduje na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in
šport, ker status ni odvisen samo od delovanja regijskega društva temveč tudi zveze. V
naslednjih mesecih pričakujemo razrešitev zapleta.

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 pri
založbah in v gledališčih. Predvsem pa društvo krepi stanovsko povezanost.

Sprejeto na rednem občnem zboru SD Ljubljana dne 9. februarja 2015.

Poročilo pripravil:

Peter Planinc
predsednik Slavističnega društva Ljubljana

