
Poročilo o delu slavističnega društva Ljubljana za leto 2016

1. Redni občni zbor 

24. februarja smo izpeljali redni občni zbor, na katerem smo potrdili uspešno delovanje 
društva v preteklem letu in sprejeli načrt za leto 2016. Poročilo o delovanju društva in 
načrt za leto 2016 smo objavili na spletni strani SDLJ.

2. Število članov društva 

Število članov, ki so plačali članarino, se je glede na preteklo leto zmanjšalo in 
trenutno znaša samo 26. V preteklem letu jih je bilo 43. Vprašanje je, kaj je povzročilo 
skoraj polovičen osip: je to slabo delo društva ali kaj drugega.

3. Ocenjevanje prispelih izdelkov za tekmovanje Slovenščina ima dolg jezik

Pri izvedbi regijskega tekmovanja je žal prišlo do nekaj zapletov pri prevzemu pošiljk. 
Z dobro voljo vseh vpletenih, vključno z vodjo tekmovanja Mojca Nidorfer Šiškovič, 
se je zaplet iztekel brez škode za vključene šole. 

4. Sodelovanje z Zvezo slavističnih društev – Slavističnim društvom Slovenije

Predsednica se je udeležila sestanka SDS 23.6.2016 o pregledu finančnega stanja po 
kongresu 2015 in pripravi naslednjega. Za kongresni zbornik je pripravila vmesno 
poročilo o delovanju SDL med septembrom 2015 in junijem 2016. Članom je po e-
pošti poslala tudi povabilo k podpisu protestnega pisma SDS o izrinjanju slovenščine iz 
visokega šolstva. 

5. Ogled razstave Poljub z jezikom 

28. januarja 2016 si je štirinajst slavistov oz. drugih ljubiteljev slovenske kulture v 
NUK ogledalo razstavo Poljub z jezikom, na kateri so bili na ogled stare slovenske 
slovnice in slovarji. Po razstavi nas je vodil njen soavtor dr. Kozma Ahačič, ki se je z 
veseljem odzval na prošnjo SDL.

6. Ogled razstave Prof. dr. Marja Boršnik, prva dama slovenske književnosti

12. aprila 2016 smo organizirali ogled razstave Prof. dr. Marja Boršnik, prva dama 
slovenske književnosti v Prešernovi dvorani SAZU. Po razstavi nas je po izčrpnem 
uvodu vodila dr. Eva Premk Bogataj, soavtorica razstave in vnukinja profesorice 
Boršnik. 

7. Ekskurzija ob Toporišičevem letu

26 udeležencev ekskurzije se je 13. septembra 2016 napotilo v Posavje na odprtje 
jezikoslovne učne poti z naslovom Korenine jezika. Povsod smo bili deležni gostoljubja 
(tudi s pogostitvami v Krškem in na Mostecu), za kar se zahvaljujemo tako Davidu 
Križmanu, predsedniku Slavističnega društva Posavja, kot vsem drugim, ki so sooblikovali 
to prireditev. 



8. Urejali smo lastništvo zemljišča na Špici na Drulovki, ki so v delni lasti društva 

9. Pridobivanje ugodnosti za člane društva

Člani društva smo tudi v preteklem letu imeli popust pri nekaterih založbah in v gledališčih. 
O novih popustih za člane SDL se kljub dogovoru na lanskem občnem zboru zaradi 
zapletov z zemljišči nismo dogovarjali z nobenim novim ponudnikom. 

10. Informiranje članov

Spletna stran društva omogoča, da tako člani kot nečlani lahko najdejo podatke o našem 
društvu (sedež, kontakti, statut, načrti, poročila). 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. 


