
POROČILO O DELU SLAVISTIČNEGA DRUŠTVA LJUBLJANA ZA LETO 2018 

 

1. Redni občni zbor  

 

1. februarja 2018 smo izpeljali redni občni zbor, na katerem smo potrdili uspešno 

delovanje društva v preteklem letu in sprejeli načrt za leto 2018. Poročilo o delovanju 

društva in načrt za leto 2018 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 39, od tega je nekaj upokojencev z znižano članarino. Mlajših članov je 

malo. V preteklem letu je bilo članov 31, leto prej samo 26, leto pred tem pa 43. Torej je 

bil tudi kongres v Vidmu z znižano kotizacijo za člane le šibka spodbuda. 

 

3. Ocenjevanje prispelih izdelkov za tekmovanje Slovenščina ima dolg jezik 

 

Komisija v sestavi Betka Pohlin, Marko Gregorič in Vita Žerjal Pavlin je ocenila izdelke 

osnovnošolcev in dijakov na regijskem tekmovanju Slovenščina ima dolg jezik. Pri tem 

je imela obsežno delo, saj je prejela kar 22 filmov, in sicer 8 iz osnovnih šol in 14 iz 

srednjih šol.  

 

4. Sodelovanje z Zvezo slavističnih društev – Slavističnim društvom Slovenije 

 

Predsednica se je udeležila vseh sestankov Slavističnega društva Slovenije, zadnjega 30. 

11. 2018 že pod vodstvom novega predsednika SDS Mateja Šeklija, ki je temeljito 

pregledal organizacijsko stanje zveze društev. Ustanovljena je bila nova sekcija, ki bo 

vodila projekt tekmovanj v znanju slovenščine za odrasle Všeček za slovenščino. Vodila 

jo bo Petra Jordan. Pripravljen je tudi program za letošnji kongres v Novem mestu pod 

naslovom Slovenski jezik in njegovi sosedje. Kot mesto naslednjega kongresa je bila 

predlagana Idrija. V tem primeru bi bilo SDL soorganizator, vendar se morajo glede tega 

najprej odločiti naše članice iz Idrije. 

 

 

5. Ekskurzija Po poti Cankarjeve mladosti na Vrhniki 

 

V soboto, 5. 5. 2018, smo organizirali enodnevno ekskurzijo Po poti Cankarjeve mladosti 

na Vrhniki, ki se je je udeležilo 21 udeležencev. Za vodstvo po poti, ki smo jo začeli ob 

Cankarjevem spomeniku, so poskrbeli v TIC Vrhnika in ob sedemnajstih obeležjih, od 

začetne »enajste šole pod mostom«, mimo spominske hiše na mestu Cankarjeve rojstne 

hiše, cerkve sv. Trojice do groba Cankarjevih staršev in mlajše sestre, smo lahko ponovili 

že znana dejstva o Cankarjevem otroštvu in zvedeli tudi kaj novega o njegovi družini ter 



doživljanju malega Ivana. Predvsem pa smo vse skupaj doživeli na vrhniških pomladnih 

ulicah in v zanimivi družbi. Po kosilu smo obiskali še cerkev Žalostne Matere Božje v 

župniji Preserje pod Krimom, kamor je romala Cankarjeva Francka. Bogato opremljeno in 

lepo vzdrževano romarsko cerkev, izpred katere je lep razgled tako do Ljubljane kot do 

Vrhnike, nam je razkazala ga. Majda Kržič iz bližnje vasi.   

 

 

6. Slovar sopomenk sodobne slovenščine in njegova uporabnost pri pouku slovenščine  

 

Slovar sopomenk sodobne slovenščine, ki je izdelek Centra za jezikovne vire in tehnologije 

Univerze v Ljubljani, smo spoznali udeleženci delavnice, ki jo je SD Ljubljana organiziralo 

9. 10. 2018. Predstavila nam ga je Andreja Pavle Jurman, prof. slovenščine na Gimnaziji 

Ledina in nekdanja predsednica SDL. Dala nam je vrsto predlogov za uporabo slovarja pri 

pouku slovenščine v vseh letnikih. Slovar je dostopen na 

https://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/2018/006279.html 

 

7. Pridobivanje ugodnosti za člane društva 

 

Člani društva smo tudi v preteklem letu imeli popust pri nekaterih založbah in v gledališčih, 

vendar spiska v tem letu nismo razširili.  

 

8. Nismo realizirali predlaganega ogleda dragocenih rokopisov iz NUK. 

 

9. Informiranje članov 

 

Predsednica je za informiranje članov največ uporabljala elektronsko pošto. Nazadnje je 

tako člane seznanila s pismom SD Dolenjske in Bele krajine o položaju slovenistov ob 

novem načinu urejanja in določanja delovnega časa. Sredi leta 2018 je bila prenovljena 

spletna stran društva, nespremenjena že od leta 2012, saj se je medtem marsikaj spremenilo, 

in sicer od tehnologije do zakonodaje, zato smo bili v prenovo prisiljeni.  S klasično pošto 

so bile poslane le nalepke za članske izkaznice, ki so potrdilo o plačilu članarine, istočasno 

pa še letni načrt.  

 

Sprejeto na rednem občnem zboru SD Ljubljana, 19. 2. 2019.  

 

 

Poročilo pripravila:                                             dr. Vita Žerjal Pavlin, 

                                                                               predsednica SDL 

                               

https://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/2018/006279.html

