
 

 

 

 

 

PROGRAM DELOVANJA SLAVISTIČNEGA DRUŠTVA 

LJUBLJANA ZA LETO 2014 

 

1. Slavistično društvo Ljubljana bo tudi v letu 2014 delovalo v skladu  s  

Pravili slavističnega društva Ljubljana. Prizadevali si bomo uresničiti kar največ 

ciljev,  kot so zapisani v 4. in 5.  členu Pravil. 

2.  V društvu si bomo prizadevali, da bi ohranili število članov vsaj na sedanji 

ravni, in tako ostali še naprej najštevilčnejše regijsko društvo. Še naprej pa si 

bomo prizadevali, da bi se naši člani bolj aktivno vključili v delovanje društva: 

promocijo dosežkov članov, organiziranje kakšne ekskurzije ... 

Članarina za leto 2014 znaša 25,00 eura. Vsem članom bomo poslali dopis in 

jih povabili k sodelovanju po klasični pošti. Poročilo in načrt bo objavljen tudi 

na spletni strani društva. 

3. Zveza – Slavistično društvo Slovenije bo letos, namesto Slavističnega 

kongresa, organizirala slavnostni dan ob osemdeseti obletnici ustanovitve 

Slavističnega društva. Ta dan bo namenjen pregledu delovanja društva ter 

razmisleku o slavističnih kongresih v bodoče. Naše društvo je zadolženo za 

izdelavo vprašalnika slavistom o organizaciji slavističnih kongresov v bodoče. 

Anketo med slavisti bomo izpeljali do maja.  

4. SDLJ bo tudi v letošnjem letu sodeloval pri izvedbi tekmovanja Slovenščina 

ima dolg jezik 2. Na regijskem nivoju bomo ocenili prispele prispevke 

osnovnošolcev in dijakov. V komisijo bomo vključili tudi zunanjega 

strokovnjaka g. Boštjana Miha Jambreka. 



5.   Leta 2012 je začel veljati Pravilnik o določitvi kriterijev za izkazovanje 

pomembnejših dosežkov delovanja društva za podelitev statusa društva v 

javnem interesu, ki zaostruje pogoje za ohranitev statusa. Ministrstvo za 

izobraževanje, znanost in šport nas je z dopisom 3. 3. 2014 na to še posebej 

opozorilo. Zato bomo do konca marca poslali potrebno dokumentacijo. Če bo 

ministrstvo presodilo, da so naši dosežki dovolj tehtni, bomo status ohranili. 

6.  V preteklih letih je predsedstvo društva uredilo kar nekaj popustov za 

člane. V tem letu bomo poskusili povečati število založb in kulturnih ustanov, 

ki bodo ponudile popuste za člane društva.  

7. Društvo je prejelo obvestilo o podatkih o nepremičninah in informativno 

izračunanem davku na nepremičnine. Iz obvestila je razvidno, da je društvo 

lastnik manjšega deleža nekaj nepremičnin, in bo zato v bodoče moralo 

plačevati davek. 

Ker na društvu nimamo pravih podatkov za kakšne nepremičnine gre, bomo v 

tem letu poskušali pridobiti potrebne podatke. 

8. Upravni odbor je zaključil dveletno delovanje. Zato predlagamo, da v tem 

letu dobimo kandidate za novo vodstvo SDLJ, ki naj z naslednjim letom 

prevzame vodenje društva.  

 

 

V  Ljubljani, 10. 3. 2014       Peter Planinc 

     predsednik Slavističnega društva Ljubljana 

 

 


