
Zapisnik sestanka občnega zbora Slovenskega društva za jezikovne tehnologije
(SDJT), 25. septembra 2020, Videokonferenčna platforma ZOOM. 

Prisotni: Simon Dobrišek, Martin Pernuš, Polona Gantar, Simon Krek, Andrej Žgank, 
Marko Robnik Šikonja, Iztok Kosem, Jerneja Žganec Gros, Kristina Hmelj, Špela Arhar 
Holdt, Andrej Pančur, Darinka Verdonik, Tomaž Erjavec, Jaka Čibej, Darja Fišer.

1. Občni zbor je bil sklican ob 16:00. uri. Zaradi zdravstvenih priporočil NIJZ RS je bil 
občni zbor izveden na daljavo prek videokonferenčne platforme ZOOM, in sicer kot 
zaključni dogodek konference JTDH 2020, ki jo je društvo soorganiziralo. Predsednik 
društva Simon Dobrišek na začetku zbora pozdravi vse prisotne in predstavi dnevni red: 

 Izvolitev delovnega predsedstva
 Izvolitev zapisnikarja in dveh overiteljev 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
 Program dela v naslednjem letu in razprava
 Razno

2. Izvoljeno je delovno predsedstvo - predsednik: Simon Dobrišek, članici delovnega 
predsedstva: Darja Fišer in Jerneja Žganec Gros. Priprava zapisnika: Martin Pernuš, 
overitelja zapisnika: Andrej Pančur in Darinka Verdonik. 

3. Na podlagi prezenčne liste predsednik delovnega predsedstva ugotovi, da je navzočih 
15 članov, kar je manj od polovice članov, kolikor jih je potrebnih za sklepčnost. V skladu 
z 12. členom statuta predsednik predlaga polurno odložitev začetka zbora, oziroma do 
16.30. ure, ko se zaključi podelitev študentskih nagrad in zaključna razprava v okviru 
konference JTDH 2020, ki je ob tem času prav tako potekala na daljavo prek 
videokonferenčne platforme ZOOM.

4.  Ob 16:30. uri predsednik delovnega predsedstva na osnovi podpisane prezenčne liste 
potrdi sklepčnost občnega zbora, saj je navzočih vsaj 10 članov. Dnevni red je sprejet 
brez dopolnil. 

5. Predsednik društva predstavi poročilo o delu od zadnjega občnega zbora društva 18. 
10. 2019. Pokrite teme so: 

- obveščanje - spletna stran, poštni seznami, Facebook stran;
- članstvo -  3 novi člani; 55 članov s plačano članarino za 2019; 0 članov s plačano 

članarino za 2020; 150+ pasivnih članov (arhivi iz preteklosti, brez plačanih 
članarin v 2019 ali 2020); 

- sodelovanje pri organizaciji dogodkov - soorganizacija konference Jezikovne 
tehnologije in digitalna humanistika – JTDH 2020;

- drugi izvedeni dogodki - 1 redna JOTA, 1 spominska JOTA, razpis za štipendije za 
poletno šolo.

Poročilo o delu je soglasno sprejeto.
 
6. Blagajnik društva Martin Pernuš predstavi finančno poročilo za leto 2020: skupni 
prihodki – 1.147,00 EUR (donacije iz dohodnine, članarine in obresti), skupni odhodki – 
407,50 EUR (vodenje računa in drugi administrativni stroški, zakup domene, honorar 
računovodje). Tekoče stanje na društvenem računu je 9.499,16 EUR.

Predsednik pove, da bo poziv za plačilo letnih članarin za leto 2020 objavljen v kratkem, s
podrobnimi navodili na spletni strani tako za člane samoplačnike kot tudi za člane, ki jim 
članarino poravna ustanova, v kateri so zaposleni.

Finančno poročilo je soglasno sprejeto. 



7. Predsednik društva na predstavi načrt dela za leto 2021: 
- organizacija predavanj v okviru jezikovno-tehnološkega abonmaja JOTA;
- vlaganje v izobraževanje mlajših raziskovalec in njihovo štipendiranje;
- sodelovanje s sorodnimi združenji in institucijami;
- sodelovanje v okviru projekta RSDO.

Podan je predlog predstavitve projektov institucije CLARIN.SI in predavanjih JOTA. Člani 
se strinjajo, da se lahko vodje projektov povabi na predavanje JOTA in se jih posname.

8. V zadnji točki razprave (Razno in razprava) se predlaga ohranitev občnih zborov na 
daljavo prek videokonferenčnih platform. Prisotni člani se v razpravi se strinjajo, da pa se
je vsaj občasno potrebno srečati na dogodkih društva tudi v živo. 

Občni zbor se je zaključil ob 16.50. uri. 

V Ljubljani, 25. septembra 2020

Priprava zapisnika: Martin Pernuš

Overitelj zapisnika: Andrej Pančur

Overitelj zapisnika: Darinka Verdonik

Predsednik delovnega predsedstva: Simon Dobrišek


