
Slovensko društvo za jezikovne tehnologije (SDJT) �Jamova 39, 1000 Ljubljana 
 

Zapisnik 
Ustanovnega občnega zbora 

Slovenskega društva za jezikovne tehnologije 
 

ki je bil 17. decembra 1998 ob 14.00 uri v diplomski sobi Fakultete za elektrotehniko 
v Ljubljani, Tržaška 25. 
 
Ustanovnega občnega zbora se je udeležilo 21 bodočih članov SDJT. 
 
Udeležence je pozdravila članica pripravljalnega odbora za ustanovitev SDJT Jerneja 
Gros in predlagala naslednji dnevni red: 
 

1. Izvolitev delovnega predsedstva, volilne komisije in dveh overoviteljev 
zapisnika. 

2. Ugotavljanje sklepčnosti in sprejem dnevnega reda. 
3. Uvodno poročilo Tomaža Erjavca o nastanku in razvoju pobude za 

ustanovitev Slovenskega društva za jezikovne tehnologije. 
4. Branje in obravnava statuta društva. 
5. Sprejem sklepa o ustanovitvi društva. 
6. Volitve predlaganih kandidatov v organe društva: 

a. upravni odbor: predsednik, tajnik, blagajnik in dva člana; 
b. nadzorni odbor: trije člani; 
c. častno razsodišče: predsednik in dva člana. 

7. Predstavitev programa dela društva v letu 1999. 
8. Razno 

 
Predlagani dnevni red je bil soglasno sprejet. 
 
1. V delovno predsedstvo so bili soglasno izvoljeni Miro Romih, France Mihelič, Jaro 
Lajovic, v volilno komisijo Bojan Imperl in Aleš Košir, za overovitelja zapisnika pa 
Jure Dimic in Janez Žibert. 
 
2. Delovno predsedstvo je ugotovilo, da je zbor sklepčen. Prisotni so soglasno sprejeli 
predlagani dnevni red. 
 
3. Tomaž Erjavec je podal uvodno poročilo o dosedanjem razvoju zamisli 
Slovenskega društva za jezikovne tehnologije. 
 
4. Prebran je bil statut društva, ki je bil po razpravi soglasno sprejet. 
 
5. Delovno predsedstvo je ugotovilo, da je pristopno izjavo podalo 22 bodočih članov. 
Prisotni so soglasno sprejeli ustanovitveni 



 
SKLEP: Pristopno izjavo k Slovenskemu društvu za jezikovne tehnologije je 
podpisalo 21 članov, s čimer je izpolnjen zakonski pogoj za njegovo ustanovitev. 
Ugotavljamo, da je Slovensko društvo za jezikovne tehnologije s tem ustanovljeno. 
Dodatno so sprejeli še 
 
1. SKLEP: Ustanovni občni zbor Slovenskega društva za jezikovne tehnologije 
sprejema predlagani statut društva. 
 
6. Člani so prejeli glasovalne lističe z imeni kandidatov za posamezna mesta v 
upravnem in nadzornem odboru ter častnem razsodišču in jih izpolnjene oddali volilni 
komisiji. Volilna komisija je po njihovem pregledu ugotovila, da so bili v organe 
SDJT izvoljeni: 
 
22 veljavnih glasovnic: 
‐ upravni odbor: 
o predsednik Tomaž Erjavec (22), 
o tajnik Jaro Lajovic (22), 
o blagajnik Jerneja Gros (22), 
o člana Miro Romih (10), Vojko Gorjanc (11) 

‐ nadzorni odbor: 
o Aleš Košir (18) 
o France Mihelič (16) 
o Irena Kovačič (14) 

‐ častno razsodišče: 
o predsednik prof. dr. Janez Orešnik (22), 
o člana Vladimir Batagelj (16), Aleš Dobnikar (14) 

 
7. Izvoljeni predsednik se je v svojem imenu in imenu preostalih članov, izvoljenih v 
organe društva, prisotnim zahvalil za izkazano zaupanje. Predlagal je, da sprejmejo še 
naslednje sklepe: 
 
2. SKLEP: Ustanovni občni zbor pooblašča upravni odbor društva za potrebne nujne 
spremembe statuta, ki bi se morda izkazale za potrebne po mnenju upravnih organov. 
 
3. SKLEP: Ustanovni občni zbor pooblašča tajnika, da odpre žiro račun Slovenskega 
društva za jezikovne tehnologije; predsednika, tajnika in blagajnika društva pa 
poooblašča, da upravljajo s sredstvi na njem. 
 
4. SKLEP: Članarina SDJT za leto 1999 bo 1.000 SIT za študente in 2.000 SIT za 
ostale člane. 
Sklepi so bili soglasno potrjeni. 



Predsednik je nato predstavil program SDJT v naslednjem enoletnem obdobju: 
‐ začasen strežnik na nl.ijs.si: informacije o članih društva, informacije o virih 

slovenskega jezika 
‐ registracija Internet domene društva 
‐ povezave na strani članov ter institucij, ki se v Sloveniji ukvarjajo z jezikovnimi 

tehnologijami, njihovih publikacij 
‐ ureditev poštnega seznama 
Tajnik je podal kratko poročilo o vabilu Službe Vlade RS za Evropske zadeve k 
oblikovanju interesnih skupin za pripravo pogajalskih izhodišč ob pridruževanju 
Slovenije Evropski skupnosti. 
Sprejet je bil predlog dela SDJT: 
‐ registracija društva, 
‐ prijava na vabilo Službe Vlade RS za Evropske zadeve (pooblastitev upravnega 

odbora, da sestavi seznam kandidatov za sodelovanje pri pripravah), 
‐ navezava stikov z domačimi in tujimi društvi, ki se ukvarjajo s podobnimi 

tematikami 
‐ organizacija delavnice s področja jezikovnih tehnologij v okviru Konference 

Evropskega lingvističnega združenja (Linguistics and Language Studies), ki bo 
julija '99 

‐ obvestilo o ustanovitvi društva (Razgledi, Delo) 
 
8. Ustanovni občni zbor je bil končan ob 15:20. 
 
Podpisani: 
Predsednik: Tomaž Erjavec �Tajnik: Jaro Lajovic �Overovitelja: Jure Dimec, Janez 
Žibert 
 

v Ljubljani, 17.12.1998 


