
Slovensko društvo za jezikovne tehnologije (SDJT)  Jam ova 39, 1000 Ljubljana  
 

Zapisnik 
OBČNEGA ZBORA 

Slovenskega društva za jezikovne tehnologije 
 

ki je bil 9. oktobra 2012 ob 17:00 na Institutu "Jožef Stefan", Jamova 39, Ljubljana. 
 
Dne 9. 10. 2012 je na Filozofski fakulteti potekal občni zbor Slovenskega 
društva za jezikovne tehnologije. 
 
Občnega zbora se je udeležilo 19 članov društva, in sicer: 
Špela Vintar, Darja Fišer, Tomaž Erjavec, Jerneja Žganec Gros, Aleš Košir, Polona Gantar, 
Kaja Dobrovoljc, Kristina Bizjak, Miloš Tavzes, Marko Stabej, Simon Krek, Jan Jona 
Javoršek, Zdravko Kačič, Peter Holozan, Nataša Logar Berginc, Polonca Kocjančič, Miro 
Romih, Iztok Kosem, Špela Vintar 
 
Sklepčnost: 
Udeležence občnega zbora je pozdravila predsednica Špela Vintar in 
ugotovila, da je občni zbor sklepčen, zato se je občni zbor začel. 
 
Predsednica Špela Vintar je predlagala izvolitev: 

- delovnega predsedstva v sestavi: Špele Vintar, Darje Fišer in Jerneje Žganec Gros 
- zapisnikarice: Darje Fišer 
- overovitelja zapisnika: Aleš Košir. 

Vsi predlagani so bili soglasno izvoljeni. Delovno predsedstvo je za predsednika delovnega 
predsedstva izbralo Špelo Vintar, ki je prevzela vodenje občnega zbora. 
 
Predsednica delovnega predsedstva Špela Vintar je predlagala naslednji dnevni red: 

1. Poročilo o delovanju društva od zadnjega občnega zbora 13.12.11 
2. Finančno poročilo o delovanju društva od zadnjega občnega zbora 
3. Novi jezikovnotehnološki strežnik in HLTVO 
4. Oblikovanje skupnega stališča in odziva v zvezi z odločbo informacijske 

pooblaščenke o korpusu Nova beseda 
5. Oblikovanje konzorcija CLARIN 
6. Razno 

Udeleženci občnega zbora so predlagani dnevni red soglasno sprejeli. 
 
Ad 1. Poročilo o delovanju društva od zadnjega občnega zbora 13.12.11 
 
Špela Vintar je podala poročilo o delovanju društva SDJT od zadnjega 
občnega zbora. SDJT je v tem času: 

- organiziralo izobraževanje srednješolskih učiteljev v jezikovnih tehnologijah; 
- soorganiziralo konferenco JEZIKOVNE TEHNOLOGIJE, ki je potekala 
- od 8. do 9. oktobra 2012 na Institutu Jožef Stefan; 
- organiziralo sestanek s pravnico na temo varovanja osebnih podatkov; 
- predavanj v okviru JOTE v minulem letu ni bilo 

Poročilo je bilo soglasno sprejeto. 
Nato je predsednica predstavila še program dela v naslednjem letu: 



- Revitalizacija Jezikovnotehnološkega abonmaja oz. JOTE. 
- Organizacija predstavitve izvedbe jezikovnotehnološkega izobraževanja za 

srednješolske učitelje, ki pravkar poteka. 
- V primeru pridobitve sredstev bodo organizirani jezikovnotehnološki posveti. 
- Nagrada za najboljše diplomsko in magistrsko delo s področja jezikovnih tehnologij. 

 
Program dela za naslednje leto je bil soglasno sprejet. 
 
Ad 2. Finančno poročilo o delovanju SDJT od 13.12.2011 do 9.10.2012 
 
Predsednica Špela Vintar je podala finančno poročilo na presečni datum 9.10.2012. 
 
Staro stanje ob začetku 2012: 13.563,18 EUR 
Stanje na dan 9.10.2012: 7.706,06 EUR 
 
K finančnemu poročilu za leto 2011, oddano DURS-u, ni bilo pripomb. V razpravi o 
finančnem poročilu je bilo izpostavljeno, da so podrobni finančni podatki na voljo članom na 
vpogled. Finančno poročilo je bilo soglasno sprejeto.  
 
Ad 3. Novi jezikovnotehnološki strežnik in HLTVO 
Predstavitev novega strežnika za jezikovne tehnologije je podal Jan Jona Javoršek. Ker je bil 
stari strežnik že v zelo slabem stanju, smo kupili novega, pri čemer se bo stari strežnik v 
prihodnje uporabljal za varnostne kopije podatkov uporabnikov. Novi strežnik bo 
vzpostavljen do konca oktobra, uporabljali ga bodo lahko vsi člani SDJT, na njem bodo 
dostopni številni jezikovni viri in orodja, pa tudi spletne strani za projekte, delavnice in ostale 
dejavnosti, povezane z delovanjem društva. Preko strežnika bo mogoče poganjati računske 
naloge na računskem omrežju Arnes, zagotovljena bo tudi pomoč in izobraževanje 
uporabnikov mreže (an. grid).Vzpostavljen bo terminalski dostop prek ssh pa tudi orodja za 
vzdrževanje spletnih strani. Jona Javoršek je opozoril na upoštevanje določil in omejitev pri 
zahtevnejšem zajemanjem podatkov in podal navodila o pridobitvi uporabniškega imena in 
gesla za strežnik. 
 
Člani društva so sprejeli sklep, da se v zvezi z uporabo novega strežnika v najkrajšem 
možnem času izvede izobraževanje v obliki delavnice na JOTI. 
 
Ad 4. Oblikovanje skupnega stališča in odziva v zvezi z odločbo informacijske 
pooblaščenke o korpusu Nova beseda 
Predsednica društva Špela Vintar je podala ozadje dogajanja in poročala o sestanku članov 
društva s pravnico o možnostih pravnih akcij v primeru novih podobnih odločb, kjer je bila 
sprejeta pobuda za oblikovanje skupnega stališča na to temo s strani članov društva. Medtem 
pa je bila nova prijava proti Gigafidi tudi dejansko že podana, zato je sestanek z informacijsko 
pooblaščenko dogovorjen za 16.10. O tem dogajanju je poročal Simon Krek. Nataša Logar 
Berginc je poročala o sestanku z novo pravnico in pripravah na sestanek z informacijsko 
pooblaščenko in odprla debato o podpori društva pri sofinanciranju pravnih stroškov. Miro 
Romih je povedal, da v zvezi s tem potekajo tudi sestanki na ministrstvu. Razprava je tekla v 
smeri iniciativ za urejanje in spreminjanje zakonodaje na tem področju na nacionalni in 
evropski ravni. 
 
Člani društva so sprejeli sklep, da pripravi izjavo v znak podpore za zaščito neokrnjenih 
jezikovnih virov, ki bi bila objavljena tudi v medijih. 



 
Člani društva so sprejeli sklep, da SDJT podpre sofinanciranje pravne pomoči pri strokovnih 
sestankih  z informacijsko pooblaščenko. 
 
Ad 5. Oblikovanje konzorcija CLARIN 
Simon Krek je predstavil pobudo CLARIN ERIC in obrazložil pogoje za vstop v združenje. 
 
Člani društva so sprejeli sklep, da društvo objavi poziv in organizira sestanek za vse 
zainteresirane člane konzorcija, ki se nato na sestanku dogovorijo o morebitnem sodelovanju. 
 
Ad 6. Razno 
Nataša Logar Berginc je predstavila novo revijo Slovenščina 2.0 – empirične in 
interdisciplinarne raziskave ter povabila vse člane, da prispevajo v revijo. 
 
Občni zbor je bil zaključen ob 19:00. 
 

Zapisala: Darja Fišer 
Overovitelj: Aleš Košir 

Datum: 9.10.2012 
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