
Zapisnik ob!nega zbora SDJT z dne 25.11.2009 
 
 
Prisotni: 
 
Marko Stabej , Simon Krek, Špela Vintar, Darja Fišer, Senja Pollak, Kristina Hmeljak 
Sangawa, Mojca Stritar, Aleš Košir, Jaro Lajovic, Jana Zemljari! Miklav!i!, Meta Grosman, 
Mateja Gajgar 
 
 
Zapisnik 
 
Dne 25. 11. 2009 je potekal ob!ni zbor Slovenskega društva za jezikovne tehnologije z 
naslednjim dnevnim redom: 
 
1. Izvolitev delovnega predsedstva  
2. Izvolitev zapisnikarja in dveh overoviteljev zapisnika  
3. Ugotavljanje sklep!nosti in sprejem dnevnega reda  
4. Poro!ilo o delovanju društva od zadnjega ob!nega zbora; obravnava in sprejem poro!ila  
5. Poro!ilo o finan!nem poslovanju društva v obdobju od zadnjega ob!nega zbora; obravnava 
in sprejem poro!ila  
6. Volitve  
7. Predstavitev programa o delu v naslednjem letu in razprava  
8. Razno 
 
 
Ad 1. 
V delovno predsedstvo so bili izvoljeni naslednji !lani: Darja Fišer, Špela Vintar in Kristina 
Hmeljak Sangawa. Izmed njih je bila izbrana Darja Fišer za delovno predsednico.  
 
Ad 2. 
Za zapisnikarja je bil izvoljen Simon Krek, za overovitelja zapisnika pa Aleš Košir in Marko 
Stabej. 
 
Ad 3.  
Po 30 minutah ob!ni zbor še vedno ni bil sklep!en, vendar je bila ugotovljena prisotnost 10 
!lanov društva, zato se je ob!ni zbor nadaljeval po dnevnem redu. Dnevni red je bil soglasno 
sprejet. 
 
Ad 4. 
Marko Stabej je podal poro!ilo o delovanju društva SDJT v zadnjih dveh letih oziroma od 
zadnjega ob!nega zbora. SDJT je v tem !asu: 

! organiziralo 3 jezikovnotehnološke posvete, in sicer  
o POSVET "Est modus in korpus: ni korpusov brez divizij", oktober 2008, 

Ljubljana  
o POSVET "Vsi ozna!eni, vsi druga!ni?", april 2008, Koper  
o POSVET ""as za vire se izteka...", oktober 2007, Maribor; 

! organiziralo 6 sre!anj Jezikovnotehnološkega abonmaja oz. JOTE 
(http://lojze.lugos.si/jota), 

! soorganiziralo multikonferenco IS-LTC 2008 (http://nl.ijs.si/is-ltc08/index-sl.html), 



! soorganiziralo te!aj Perla, ki ga je vodil Jan Jona Javoršek in je potekal na IJS, 
! uspešno konkuriralo na razpisu MK 2007 in prejelo 1023,20 EUR sredstev. 

  
Poro!ilo je bilo soglasno sprejeto. 
 
Ad 5. 
V imenu blagajni!arke društva Darinke Verdonik je predsednik Marko Stabej podal finan!no 
poro!ilo o delovanju društva v letu 2009. Pozitivno stanje iz leta 2008 je znašalo 1.504 EUR, 
po odhodkih, povezanih s stroški za ra!unovodstvo in stroški za zadnjega od posvetov pa je 
trenutno ra!unovodsko stanje na ra!unu društva 954 EUR. 
 
Ad 6. 
Kandidatka za novo predsednico društva SDJT Špela Vintar  je predstavila program delovanja 
društva v obdobju 2010-2011. Ta program obsega: 

1. Nadaljevanje vseh dosedanjih periodi!nih dejavnosti SDJT: 
a. JOTA, 
b. jezikovnotehnološki posveti (!e bo prijava na MzK uspešna), 
c. soorganizacija konference ISJT. 

2. Organizacija poletne šole ESSLLI 2011.  
SDJT je že oddalo prijavo za organizacijo te velike in prestižne prireditve, 
organizacijski odbor vodi Darja Fišer. 

3. Vzpostavitev kataloga jezikovnotehnoloških študijskih vsebin na vseh stopnjah in na 
vseh slovenskih univerzah z namenom boljše povezljivosti programov. (Koordinira: 
Špela Vintar) 

4. Posodobitev društvenih spletnih strani. (Koordinira: Tomaž Erjavec) 
 
V razpravi, ki je sledila, so !lani društva predlagali še druge dejavnosti v naslednjem 
delovnem obdobju, ki so bile prav tako soglasno uvrš!ene na program dela: 

5. Udeležba na razpisu MZVT za infrastrukturne projekte (Koordinirata: Simon Krek in 
Špela Vintar) 

6. Izvedba nate!aja diplomskih del s podro!ja jezikovnih tehnologij (Koordinira: Senja 
Pollak) 

7. Preu!itev možnosti za uvrstitev društva na seznam možnih prejemnikov 0,5 % 
dohodnine (Koordinira: Aleš Košir). 

8. Vzdrževanje povezav in dobrih odnosov z društvi LUGOS in DUJS. 
 
Ad 7. 
Predstavitvi programa dela so sledile volitve. Volilo komisijo je vodila Mojca Stritar. Za 
funkcije predsednika, tajnika in blagajnika društva so bili soglasno izvoljeni Špela Vintar 
(predsednica, 10), Darja Fišer (tajnica, 10) in Aleš Košir (blagajnik, 10).  
 
Ad 8. 
Pod to!ko razno je Simon Krek podal pobudo za priklju!itev mednarodni jezikovnotehnološki 
infrastrukturi CLARIN ter za preu!itev možnosti za udeležbo na razpisu MZVT za nacionalne 
infrastrukture.  
 
Marko Stabej je poleg tega omenil že ve!krat izraženo pobudo, da bi SDJT za!el z 
dejavnostmi za oblikovanje Bele knjige razvoja jezikovnih tehnologij; v tem sklopu so bila 
organizirana tudi posvetovanja v letih 2007 in 2008. Prisotni so se strinjali, da je treba s 
tovrstnimi dejavnostmi nadaljevati. 



 
  
 
Zapisal: Simon Krek 
 
Overovitelja: 
 
Aleš Košir       Marko Stabej 
 
 
Datum: 7.12.2009 
  


