POROČILO O DELU SLAVISTIČNEGA DRUŠTVA LJUBLJANA ZA LETO 2015

1. Redni občni zbor
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 SDLJ.
2. Število članov društva
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.
3. 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 Boštjan Miha Jambrek je vse prispele izdelke
ocenila in najboljše v posameznih kategorijah poslala v ocenjevanje na državno
tekmovanje.
4. Sodelovanje z Zvezo slavističnih društev – Slavističnim društvom Slovenije
SDS smo prispevali 15 % denarja, zbranega s članarinami (do lani 50 %).Udeležili smo se
dveh sestankov, ki jih je sklicala predsednica Slavističnega društva Slovenije. 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.
5. Soorganizacija 26. slavističnega kongresa v Ljubljani 25. 9. 2015
Člani društva smo sodelovali pri pripravi kongresa. 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.
6. Ekskurzija v Gorico in Novo Gorico
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, 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 več 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.
7. Pridobivanje ugodnosti za člane društva
Člani društva smo tudi v preteklem letu imeli popust pri nekaterih založbah in v
gledališčih.
8. Informiranje članov
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.

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
Dokumentacija je bila že lani predana predsednici Zveze društev, vendar novih informacij
nimamo.

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

Poročilo pripravila:

dr. Vita Žerjal Pavlin
predsednica Slavističnega društva Ljubljana

