
Zapisnik sestanka občnega zbora Slovenskega društva za jezikovne tehnologije (SDJT),  20. 09. 2018, 
Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani 

Prisotni: Špela Arhar Holdt, Simon Dobrišek, Kaja Dobrovoljc, Tomaž Erjavec, Darja Fišer, Polona Gantar, Simon 
Krek, Nataša Logar, Andrej Pančur, Marko Robnik Šikonja, Izza Škrjanec, Tadej Škvorc, Katja Zupan, Jerneja 
Žganec Gros 

1. Občni zbor je bil sklican ob 17:30. Predsednica društva Darja Fišer pozdravi prisotne in predstavi dnevni red: 

 Izvolitev delovnega predsedstva 

 Izvolitev zapisnikarja in dveh overoviteljev zapisnika 

 Ugotavljanje sklepčnosti in sprejem dnevnega reda 

 Poročilo o delovanju društva od zadnjega občnega zbora; obravnava in sprejem poročila 

 Poročilo o finančnem poslovanju društva v obdobju od zadnjega občnega zbora; obravnava in sprejem 
poročila 

 Volitve organov SDJT 
o     Upravni odbor (predsednik, tajnik, blagajnik, 2 člana UO) 
o     Nadzorni odbor (predsednik, 2 člana NO) 
o     Častno razsodišče (predsednik, 2 člana ČR) 

 Glasovanje na daljavo 

 Program dela v naslednjem letu in razprava  

 Razno 
 

2. Izvoljeno je delovno predsedstvo - predsednik: Simon Krek in člana: Nataša Logar, Tomaž Erjavec. Priprava 
zapisnika: Špela A. Holdt, overitelja zapisnika: Marko Robnik Šikonja in Jerneja Žganec Gros. 

3. Ob 18:00 predsednik delovnega predsedstva na osnovi podpisane prezenčne liste potrdi sklepčnost občnega 
zbora. Dnevni red je sprejet brez dopolnil. 

4. Predsednica društva Darja Fišer predstavi poročilo o delu 2018, pokrite teme so:  

 obveščanje (spletna stran, poštni seznami, Facebookova stran); 

 članstvo: 5 novih članov; 48 članov s plačano članarino; 100+ članov brez plačane članarine; 

 aktivnosti: 10 rednih seminarjev Jota; 4. planinski pohod v spomin Adamu Kilgarriffu (EURALEX); razpis za 2 
štipendiji za poletno šolo. 

Na vseh točkah se kaže porast od začetka mandata UO. Poročilo je soglasno sprejeto. 

5. Blagajničarka društva Katja Zupan predstavi finančno poročilo: skupni prihodki: 4.482 EUR; skupni odhodki: 
5.027 EUR; tekoče stanje: 10.185,12 EUR. Poročilo je soglasno sprejeto. 

6. Predlagani in izvoljeni so novi člani organov SDJT: 
– Upravni odbor (predsednik: Simon Dobrišek, tajnik: Kaja Dobrovoljc, blagajnik: Martin Pernuš, 2 člana UO: 
Jerneja Žganec Gros in Darja Fišer) 
– Nadzorni odbor (predsednik: Simon Krek, 2 člana: Marko Robnik Šikonja in Špela Arhar Holdt) 
– Častno razsodišče (predsednik: Tomaž Erjavec, 2 člana: Polona Gantar, Nataša Logar)  

Rok za izvedbo primopredaje je 8 delovnih dni. 

7. Spričo zapletov pri podpori Matjažu Gamsu upravni odbor društva (UO) predlaga spremembe statuta z 
vključitvijo možnosti elektronskega glasovanja. UO nadalje predlaga, da se iz statuta umakne eksplicitna 
opredelitev, katero banko društvo uporablja. Predloga sta prediskutirana in sprejete so naslednje spremembe 
statuta:  

- / 12. člen se dopolni z naslenjim odstavkom/: Za odločitve, potrebne za tekoče delovanje društva, lahko 
upravni odbor izvede elektronsko glasovanje, ki je odprto najmanj dva delovna dneva in se ga udeleži 
najmanj deset rednih članov društva. Odločitev je sprejeta, če za predlog glasuje večina glasujočih. 

- /zadnji stavek 24. člena se spremeni na naslednji način/: Društvo ima račun pri banki, ki jo izbere Upravni 
odbor. 

8. Novi predsednik društva na predlog predhodnega predsedstva predstavi načrt dela za leto 2019:  



 ohranitev rednih in izobraževalnih JOT 

 ohranitev spominskega planinskega pohoda  

 vlaganje v izobraževanje mlajših raziskovalcev 

 sodelovanje JT-DH pri organizaciji konference Text, Speech and Dialogue, TSD 2019 

 sodelovanje s sorodnimi združenji in institucijami: CLARIN.SI (viri in orodja), DARIAH-SI (dogodki, posveti), 
ReLDI (izobraževanja) 

 izbira orodja in uvedba glasovanja na daljavo 
 

Načrt je soglasno sprejet. 

Občni zbor se je zaključil ob 19:15. 

V Ljubljani, 21. 09. 2018 

 

Priprava zapisnika: Špela Arhar Holdt 

 

 

Overitelj zapisnika: Marko Robnik Šikonja 

 

 

Overiteljica zapisnika: Jerneja Žganec Gros 
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