
 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM DELOVANJA SLAVISTIČNEGA DRUŠTVA LJUBLJANA 
ZA LETO 2015 

 

1. Slavistično društvo Ljubljana bo tudi v letu 2015 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 še naprej povečevali število članov. S tem 

namenom je bil na vse osnovne in srednje šole poslan dopis, da bi vsaka šola imela 

vsaj enega predstavnika za komuniciranje z društvom in zvezo. Še lepše pa bi bilo, če 

bi imela vsaj enega člana društva. 

3.  Članarina za leto 2015 znaša 25,00 evra, za upokojence in brezposelne ter 

študente pa 12 evrov. Vsem članom smo poslali dopis z vabilom na občni zbor ter 

kratkim poročilom za preteklo leto in načrtom za letos. Dopis je objavljen tudi na 

spletni strani društva. 

3. Letos bo slavistični kongres posvečen regijskim društvom. V letu 2015 praznujemo 

štirideseto obletnico organiziranosti slavističnega društva, kot jo poznamo sedaj. 

Regijska društva naj bi pripravila prispevek o svojem delovanju in ta bo objavljen v 

kongresnem zborniku. Na slavističnem kongresu pa naj bi predstavili naše delovanje 

od leta 1975. Zato bo potrebno veliko angažmaja sedanjih pa tudi starejših članov, ki 

so delovali v društvu od samega začetka. 

 



4. V letošnjem letu bomo poskusili z aktualnimi izobraževanji za člane društva. Za 

začetek naj bi organizirali dve triurni predavanji. Srednja medijska in grafična šola je 

prijazno sprejela našo prošnjo za prostore. Za člane društva naj bi bila kotizacija 

občutno znižana, temi pa naj bi bili aktualni in koristni za vse učitelje. 

 

 5.  SDLJ bo tudi v letošnjem letu sodelovalo pri izvedbi tekmovanja Slovenščina ima 

dolg jezik 3. Na regijskem nivoju bomo ocenili prispele prispevke osnovnošolcev in 

dijakov. V komisijo bomo vključili tudi zunanjega strokovnjaka g. Boštjana Miha 

Jambreka. 

6.   S pomočjo Zveze se bomo trudili za ponovno pridobitev statusa društva v javnem 

interesu. 

7.  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.  

8.  Pred dvema letoma je društvo 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. 

To smo načrtovali že za lansko leto, vendar se nismo lotili tega projekta,  ker zakon 

ni bil sprejet. Zato ga bo potrebno realizirati letos. 

 

V  Ljubljani, 9. 2. 2015       Peter Planinc 

     predsednik Slavističnega društva Ljubljana 

 


