
Zapisnik občnega zbora SDJT z dne 13.12.2011 
 
Dne 13. 12. 2011 je na Filozofski fakulteti potekal občni zbor Slovenskega 
društva za jezikovne tehnologije.  
 
Prisotni: 
Špela Vintar, Darja Fišer, Tomaž Erjavec, Aleš Košir, Simon Krek 
 
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 17.30 sklepčnost ni bila dosežena, se je 
občni zbor pričel. 
 
Delovno predsedstvo: 
Predsednica Špela Vintar je predlagala:  
- delovno predsedstvo v sestavi: Špela Vintar, Tomaž Erjavec, Darja Fišer. 
- zapisnikarja: Špela Vintar. 
- overovitelj zapisnika: Darja Fišer. 
 
 
Predsednica delovnega predsedstva je predlagala 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 2 srečanji Jezikovnotehnološkega abonmaja oz. JOTE 
(http://lojze.lugos.si/jota), gosta Aljoša Vrščaj in prof. dr. Thomas 
Hanke; 

- organiziralo mednarodno poletno šolo ESSLLI 2011. Poleg SDJT sta 
soorganizatorja tudi Fakulteta za matematiko in fiziko ter Institut Jožef 
Stefan. Darja Fišer je podala vsebinsko poročilo o poletni šoli 
(glej prilogo). 

- izvedlo natečaj diplomskih del s področja jezikovnih tehnologij. Natečaj 
je koordinirala Senja Pollak. Na natečaj sta se prijavili dve deli, in sicer: 
PETER HOLOZAN, magistrsko delo "Samodejno izdelovanje 
besedilnih logičnih nalog v slovenščini" pod mentorstvom doc. dr. 
Izidorja Hafnerja in somentorstvom prof. dr. Marjana Krisperja,in 
SIMON ČERNE, diplomsko delo "Japonski tvorjeni glagoli s pomenom 



dovršenosti dejanja in njihovi slovenski ustrezniki" pod mentorstvom 
doc. dr. Chikako Shigemori Bučar. Obe deli sta bili nagrajeni. 

- Društvo je kandidiralo na dveh razpisih ARRS, in sicer uspešno na 
Javnem razpisu za sofinanciranje mednarodnih znanstvenih sestankov. 

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

- Oddana je bila davčna napoved za leto 2010. 
- Prihodki društva so bili v veliki meri povezani s poletno šolo ESSLLI: 

o ESSLLI: Kompas 112.328 EUR 
o članarine: 1.200 EUR 
o bančne obresti: ca. 100 EUR 

- Odhodki:  
o potni stroški, hoteli, računi, catering, Kompas d.d., avtorske, 

napotnice 
o trenutno stanje: ca. 15.000 EUR 

- 0,5% dohodnine 
 Poročilo je bilo soglasno sprejeto. 
 
Predstavitev programa o delu v naslednjem letu 

- Nadaljevanje z organizacijo Jezikovnotehnološkega abonmaja oz. 
JOTE. V razpravi so člani ugotovili, da je udeležba slaba in da bi bilo 
predavanja smiselno snemati v sklopu Videolectures, s tem bi namreč 
prodrli do večjega kroga ljudi.  

- Organizan bo najmanj en jezikovnotehnološki posvet. 
- Simon Krek je predstavil dogajanje v zvezi z mednarodno mrežo 

CLARIN. V prihodnjem letu je za sodelovanje v tej mreži potrebno 
vzpostaviti nacionalne konzorcije deležnikov s področja jezikovnih 
tehnologij; SDJT bi lahko bila odkočna deska za te dejavnosti. 
Nadaljnje dejavnosti v zvezi s CLARIN-om koordinira Simon Krek. 

- Člani so razpravljali o dolgoročni potrebi vzpostavitve študijskega 
programa jezikovnih tehnologij na magistrski in/ali doktorski stopnji. 
SDJT bi taka prizadevanja podprlo, v naslednjem letu bo preliminarno 
ugotovljeno zanimanje posameznih visokošolskih institucij za 
vzpostavitev takega programa. Nadaljnje dejavnosti s tega področja 
koordinira Špela Vintar. 

- 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. 
Sklenjeno je bilo, da višina članarine ostane še naprej 20 EUR.  
 
Zapisala: Špela Vintar 
 
Overovitelj: 
Darja Fišer 
Datum: 15.12.2011 


