
Zapisnik občnega zbora SDJT z dne 1.12.2010 
 
Zapisnik 
Dne 1. 12. 2010 je na Filozofski fakulteti potekal občni zbor Slovenskega 
društva za jezikovne tehnologije.  
 
Prisotni: 
Špela Vintar, Darja Fišer, Tomaž Erjavec, Senja Pollak, Aleš Košir, Primož 
Ponikvar (ni član) 
 
Sklepčnost: 
Udeležence občnega zbora je pozdravila predsednica Špela Vintar in 
ugotovila, da občni zbor ni sklepčen. Pričetek občnega zbora je bil zato 
prestavljen za 30 minut. Ker tudi ob 16.30 sklepčnost ni bila dosežena, se je 
občni zbor pričel. 
 
Delovno predsedstvo: 
Predsednica Špela Vintar je predlagala:  
- delovno predsedstvo v sestavi: Tomaž Erjavec, Darja Fišer, Aleš Košir. 
- zapisnikarja: Senjo Pollak. 
- overovitelja zapisnika: Primoža Ponikvarja. 
 
Vsi predlagani so bili soglasno izvoljeni. Delovno predsedstvo je za 
predsednika delovnega predsedstva izbralo Tomaža Erjavca, ki je prevzel 
vodenje občnega zbora. 
 
Predsednik delovnega predsedstva je predlagal naslednji dnevni red: 
1. Poročilo o delovanju društva od zadnjega občnega zbora; obravnava in 
sprejem poročila 
2. Poročilo o finančnem poslovanju društva v obdobju od zadnjega občnega 
zbora; obravnava in sprejem poročila 
3. Predstavitev programa o delu v naslednjem letu in razprava 
4. Razno 
 
Udeleženci občnega zbora so predlagani dnevni red soglasno sprejeli. 
 
1. Poročilo o delovanju društva od zadnjega občnega zbora; obravnava 
in sprejem poročila 
Špela Vintar je podala poročilo o delovanju društva SDJT od zadnjega 
občnega zbora.  
 
SDJT je v tem času: 

- organiziralo 5 srečanj Jezikovnotehnološkega abonmaja oz. JOTE 
(http://lojze.lugos.si/jota); 

- soorganiziralo konferenco JEZIKOVNE TEHNOLOGIJE, ki je potekala 
od 14. do 15. oktobra 2010 na Institutu Jožef Stefan; 

- bilo izbrano za organizacijo mednarodne poletne šole ESSLLI 2011. 
Poleg SDJT sta soorganizatorja tudi Fakulteta za matematiko in fiziko 
ter Institut Jožef Stefan. SDJT je za organizacijo že pridobilo 
sponzorska sredstva od EACL, oddalo vlogo za pridobitev 



sredstev na ARRS ter oddalo prošnjo za sponozrstvo dogodka pri 
različnih institucijah. Izdelana je bila tudi spletna stran 
(esslli2011.ijs.si/); 

- posodobilo spletne strani društva; 
- zbralo informacije o jezikovnotehnoloških  vsebinah in jih objavilo na 

spletnih straneh.  Predvideni katalog  o jezikovnotehnoloških študijskih 
vsebinah na vseh slovenskih univerzah pa še ni bil izdelan; 

- oddalo prijavo na razpis MZVT za infrastrukturne projekte (odgovor 
bo znan do poletja 2011). Na pogovoru na MZVT, ki so se ga udeležili 
T. Erjavec, J. Gros in S. Krek je potekala tudi razprava o možni izdelavi 
Bele knjige razvoja jezikovnih tehnologij; 

- določilo nagrado natečaja diplomskih del s področja jezikovnih 
tehnologij v obliki šolnine za ESSLLI 2011 (sam natečaj je še v 
pripravi) ; 

- je  pridobilo status društva, ki deluje v javnem interesu na področju 
raziskovalne  dejavnosti. S tem statusom lahko SDJT kandidira na 
razpisih  ARRS. 

 
Poročilo je bilo soglasno sprejeto. 
 
Finančno poročilo o delovanju društva 
Blagajnik Aleš Košir je podal finančno poročilo. 

- Oddana je bila davčna napoved. 
- Prihodki društva so bili le v obliki štirih članarin. Večji priliv je 

pričakovati do konca leta, ko bodo plačane še ostale članarine. 
 
 Poročilo je bilo soglasno sprejeto. 
 
Predstavitev programa o delu v naslednjem letu 

- Nadaljevanje z organizacijo Jezikovnotehnološkega abonmaja oz. 
JOTE. 

- Izvedba organizacije natečaja za diplomske naloge s področja JT. 
- Organizacija in izvedba poletne šole ESSLLI 2011. 
- V primeru pridobitve sredstev bodo organizani jezikovnotehnološki 

posveti. 
- Snemanje predavanj v okviru JOTE – Videolectures. 
- Vzpostavitev kataloga jezikovnotehnoloških študijskih vsebin na vseh 

stopnjah 
- Uvrstitev SDJT med možne prejemnike 0,5% dohodnine. 

 
Razno 
Udeleženci so ugotovili, da je udeležba na Jezikovnotehnološkem abonmaju 
slaba ter razpravljalo o možnostih o boljšem obveščanju. 
 
 
Zapisala: Senja Pollak 
 
Overovitelj: 
Primož Ponikvar 
Datum: 7.12.2010 


