Poročilo o delu slavističnega društva Ljubljana za leto 2017
1. Redni občni zbor
13. februarja 2017 smo izpeljali redni občni zbor, na katerem smo potrdili uspešno
delovanje društva v preteklem letu in sprejeli načrt za leto 2017. Poročilo o delovanju
društva in načrt za leto 2017 smo objavili na spletni strani SDL.
2. Število članov društva
Število članov, ki so plačali članarino, se je glede na preteklo leto malenkostno
povečalo in je znašalo, 31, od tega je kar 8 upokojencev z znižano članarino.V
preteklem letu jih je bilo 26, leto pred tem pa 43. Dejavnosti društva torej za večino
slovenistov ni dovolj zanimivo. Čeprav se je predsednica preko e-pošte že nekajkrat
obrnila na sedanje in tudi nekdanje člane, nazadnje z vabilom na občni zbor, bo to
ponovila še takoj po občnem zboru z vabilom k plačilu članarine ter po potrebi tudi
pred kongresom, saj je bila v preteklih letih prav znižana kotizacija za marsikoga
spodbuda za plačilo. S klasično pošto bo poslana nalepka po plačilu članarine in ob tem
še poročilo o delu v 2017 ter načrt za 2018.
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,
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. Komisija je po 5 letih delovanja svoje delo zaključila in je zaprosila za
zamenjavo. Ob tej priložnosti se je SDL članom zahvalilo z boni za nakup knjig v
knjigarnah Mladinske knjige.
4. Sodelovanje z Zvezo slavističnih društev – Slavističnim društvom Slovenije
Predsednica se je udeležila vseh sestankov Slavističnega društva Slovenije in se 22. 9.
2017 ob še nekaj članih udeležila kongresa SDS.
Člani SDL Peter Planinc, Vita Žerjal Pavlin in Milena Černe so kot elektorji SDS
sodelovali na volitvah svetnikov v Državni svet, na katerih pa naš kandidat dr. Zorana
Božiča ni prejel dovolj glasov. Na te volitve in njihov rezultat se je SDS pritožilo.
SDL je želelo pomagati SDS pri kandidaturi za državna sredstva za projekt tekmovanj
iz znanja slovenščine »Dajmo priložnost slovenščini«, saj je SDS že nosilka enega
projekta, za dva pa ne sme kandidirati, vendar je bila vloga zavrnjena. Predsednica
SDL se je udeležila prireditve »Dajmo priložnost slovenščini«, ki jo je 28.11. 2017 v
knjižnici Prežihovega Voranca v Ljubljani vodila njena pobudnica prof. Boža Krakar
Vogel.
5. Prenos arhiva SDL v Mestni arhiv Ljubljana od leta 1962 do 2005 in od 2009 do 2012

Predsednica je popisala arhivsko gradivo SDL in ga izročila Arhivu mesta Ljubljana.
Pri tem je bila pripravljena pogodba o prevzemu.
6. Uničenje računovodske dokumentacije od 1990 do 2005
Od računovodstva je predsednica pridobila navodila za pripravo Zapisnika o uničenju
računovodske dokumentacije, ki ga je pripravila in s članicama UI izvedla uničenje.
Najdaljši rok za hrambo te dokumentacije (razen tiste, ki se hrani trajno) je 10 let, zato
je bilo smiselno uničiti dokumentacijo od 1990 do 2005.
7. Ogled razstave o Tolstoju v Cankarjevem domu
Po razstavi nas je 16. marca 2017 vodil rusist doc. dr. Blaž Podlesnik z oddelka za
slavistiko Filozofske fakultete v Ljubljani, ki je skupini petnajstih udeležencev
pojasnjeval ključne prelomnice življenja in dela velikega ruskega pisatelja.
8. Ogled razstave Beseda Božja ostane na veke v NUK
Po razstavi je 15. maja 2017 vodil njen avtor izr. prof. dr. Jonatan Vinkler. Zasnovana
je ob 500. obletnici začetka Luthrove verske reforme in je bila ena od osrednjih
prireditev v okviru leta reformacije 2017 v Sloveniji.
9. Ekskurzija po Jenkovi poti
21. 10. 2017 smo se člani SDL podali na krajšo ekskurzijo Po Jenkovi poti. Najprej smo se
ustavili ob Jenkovem spomeniku v Podreči, kjer je včasih stala njegova rojstna hiša. Tam
nam je o Jenkovih začetkih spregovoril slavist in Kranjčan Miha. Spotoma smo zavili do
Trbojskega jezera. Po ogledu cerkve na Bregu smo krenili na urejeno gozdo pot Jeprškega
učitelja, na kateri so nas na naravne in kulturne znamenitosti soteske Zarice opozarjale
table. Ena od njih predstavlja tudi profesorico dr. Marjo Boršnik, ki je na tem delu med
Savo in Kokro, na t. i. Špiku, že pred vojno odkupila nekaj zemlje, na kateri je po vojni
nastalo več lesenih hišic zanjo in za nekaj drugih literarnih zgodovinarjev. Po spletu
okoliščin je bilo SDL do nedavno na tem prostoru lastnik nekaj deležev parcel in člani so
lahko spoznali ta kotiček Drulovke. Do spominske plošče na hišici profesorice Boršnik
zaradi nestrinjanja lastnikov sicer nismo šli. Pot smo nadaljevali po Kranju, kjer smo se na
nekdanji Jenkovi ulici ustavili ob hiši, v kateri je Jenko umrl, obiskali pa še nekaj lepih
predelov Kranja, povezanih s kulturo. Ekskurzijo smo zaključili v Prešernovem gaju, kjer
smo svečko prižgali ob nagrobnikih Prešerna in Jenka, ter z družabnostjo ob kosilu.
10. Zemljišča na Špici na Drulovki v delni lasti društva

Predsednica je v skladu s sklepoma, sprejetima na lanskem občnem zboru, nadaljevala z
urejanjem deležev zemljiških parcel na Drulovki.
Izpeljan je bil prenos lastništva deleža dveh parcel iz SDL na potomce Viktorja Smoleja, in
sicer tako, da so vse stroške, nastale ob tem prenosu, nosili ti. Sklep o prenosu lastništva je
bil poslan 1. 2. 2017.
Go. Jožica Triler, solastnica še dveh parcel na Drulovki, je vodila vse upravne prodajne
postopke in odkupila 3/13 in 8/243 deleža prvih dveh parcel, ki so bili v lasti SDL. Go.
Triler je SDL pooblastilo za izvedbo prenosa lastništva 11/166 deleža parcele, na kateri je
cesta, na Občino Kranj, vendar do tega še ni prišlo.
11. Pridobivanje ugodnosti za člane društva
Člani društva smo tudi v preteklem letu imeli popust pri nekaterih založbah in v gledališčih.
V Mladinskem gledališču smo smo se dogovorili za dve ugodnost, in sicer: cena ene
vstopnice za ogled predstave v SMG za 9,5 eur (redna cena 15,5 eur). Ob nakupu dveh
vstopnic eno podarijo.
12. Informiranje članov
Spletna stran društva omogoča, da tako člani kot nečlani lahko najdejo podatke o našem
društvu. Objavili smo tudi nekaj fotografij in poročil z ekskurzij. Predsednica je za
informiranje članov uporabila 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.

