
 
Zapisnik sestanka občnega zbora Slovenskega društva za jezikovne tehnologije (SDJT), 18. 10. 2019, 
Fakulteta za računalništvo, Univerza v Ljubljani  
 
Prisotni: Simon Dobrišek, Kaja Dobrovoljc, Tomaž Erjavec, Polona Gantar, Vojko Gorjanc, Iztok Kosem, Nika 
Langus, Nataša Logar, Marko Robnik Šikonja, Blaž Trebar, Slavko Žitnik 
 
1. Občni zbor je bil sklican ob 12:00. Predsednik društva Simon Dobrišek pozdravi 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 

 Sprememba statuta za ohranitev statusa društva, ki deluje v javnem interesu 

 Program dela v naslednjem letu in razprava 

 Razno 
 
2. Izvoljeno je delovno predsedstvo - predsednik: Simon Dobrišek in člana: Nataša Logar, Tomaž Erjavec. 
Priprava zapisnika: Kaja Dobrovoljc, overitelja zapisnika: Marko Robnik Šikonja in Blaž Trebar.  
 
3. Na podlagi podpisane prezenčne liste predsednik delovnega predsedstva ugotovi, da je navzočih 11 članov, 
kar je manj od polovice članov, kolikor jih je potrebnih za sklepčnost. V skladu z 12. členom statuta predsednik 
predlaga vsaj polurno odložitev začetka zbora, oziroma do 13.15. ure, ko se zaključi predavanje, ki ga društvo 
organizira v okviru svojega Jezikovno-tehnološkega abonmaja.  
 
4. Ob 13:15 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 20. 9. 2018. Pokrite teme 
so:  

 obveščanje: spletna stran, poštni seznami, Facebookova stran; 

 članstvo: 13 novih članov; 50 članov s plačano članarino za 2018; 5 članov s plačano članarino za 2019; 
150+ pasivnih članov (arhivi iz preteklosti, brez plačanih članarin v 2018 ali 2019);  

 sodelovanje pri organizaciji dogodkov: soorganizacija razstave Boj za slovenščino (FF UL), 
soorganizacija konference Text, Speeech and Dialogue TSD 2019 (FE UL), sodelovanje pri organizaciji 
posveta o digitalni prihodnosti slovenščine Kako bo mogoče? (UL); 

 drugi izvedeni dogodki: 5 rednih predavanj JOTA, 1 spominska JOTA (planinski pohod), podeljeni 2 
študentski štipendiji za udeležbo na poletnih šolah. 

 
Poročilo o delu je soglasno sprejeto. 
  
6. Predsednik društva ob odsotnosti blagajničarja Martina Pernuša predstavi finančno poročilo za leto 2019: 
skupni prihodki - 275 EUR (donacije iz dohodnine in članarine), skupni odhodki - 1.692 EUR (štipendiranje 
poletnih šol, sponzorstvo razstave, vodenje računa in drugi administrativni stroški, zakup domene, honorar 
računovodje). Tekoče stanje na društvenem računu je 8.760,52 EUR. 
 
Predsednik obvesti, da mora po novi ureditvi društvo za ohranitev statusa nevladne organizacije v javnem 
interesu odslej s finančnimi poročili izkazovati, da se večina odhodkov nanaša na dejavnost, ki jo je možno 
predstaviti kot javni interes.  
 
V diskusiji člani podajo nekaj predlogov za optimizacijo načina pobiranja članarin (začasna ukinitev članarin 
glede na dobro finančno stanje društva, donacija iz dohodnine kot alternativno plačilo članarine, plačevanje 
članarin za dvoletno obdobje), da bi se olajšalo administrativno delo vodstva. Predsednik pojasni, da je to delo 



za zdaj obvladljivo, vodstvo pa se bo vseeno v naslednjem letu pozanimalo o možnosti pobiranja dvoletnih 
naročnin. Prisotni člani so se strinjali, da se pobiranje članarin zaenkrat ne ukinja. 
 
Predsednik pove, da bo poziv za plačilo članarin v 2019 objavljen v kratkem, s podrobnimi navodili na spletni 
strani tako za člane samoplačnike kot člane, ki jim članarino poravna ustanova, v kateri so zaposleni. 
 
Finančno poročilo je soglasno sprejeto.  
 
7. Predsednik poroča o pozivu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport v septembru 2019, da mora  
za nadaljnjo ohranitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu društvo spremeniti ubeseditev v členu, 
ki se nanaša na morebitno prenehanje in neprofitnost društva, da bo ta bolj splošna. 
 
Trenutna ubeseditev 26. člena: 
 

Društvo preneha obstajati: 
‐ če tako sklene zbor z dvotretjinsko večino; 
‐ po zakonu. 
V slučaju prenehanja društva zbor določi, komu se izroči njegovo premoženje. Če do tega 
ne pride, preide premoženje društva na Zvezo društev slepih in slabovidnih Slovenije. 
 

Predsednik predlaga, da se zadnji odstavek 26. člena izbriše in nadomesti z naslednjo ubeseditvijo: 
 

V primeru prenehanja, po poravnavi vseh obveznosti, Slovensko društvo za jezikovne tehnologije svoje 

premoženje prenese na drugo nevladno organizacijo z enakim ali podobnim namenom ali nepridobitno 

pravno osebo javnega prava. 

Predsednik napove, da bo o spremembi statuta obvestil tudi ostalo članstvo. 
 
Sprememba statuta je soglasno sprejeta. 
 
8. Predsednik društva na predlog predhodnega predsedstva predstavi načrt dela za leto 2020:  

 izbira orodja in uvedba glasovanja na daljavo (napovedano že za 2019); 

 ohranitev rednih in izobraževalnih JOT; 

 ohranitev spominskega planinskega pohoda; 

 vlaganje v izobraževanje mlajših raziskovalcev  in njihovo štipendiranje; 

 sodelovanje s sorodnimi združenji in institucijami: CLARIN.SI (viri in orodja), DARIAH-SI (dogodki, 
posveti), CJVT (dogodki, posveti), ISJFR ZRC SAZU (dogodki, posveti); 

 organizacija konference Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika 2020. 

 
Načrt delovanja v naslednjem letu je soglasno sprejet.  
 
9. V zadnji točki razprave (Razno) predsednik člane obvesti o predvideni enoletni odsotnosti z dela v letu 2020 
tajnice društva Kaje Dobrovoljc.  Člani se strinjajo, da se namesto volitve novega tajnika društva njene naloge 
začasno porazdelijo med druge člane vodstva. 
 
Občni zbor se je zaključil ob 13:45.  
 
V Ljubljani, 18. 10. 2019  
 
 
 
Priprava zapisnika: Kaja Dobrovoljc  
 
 
 
 



Overitelj zapisnika: Marko Robnik Šikonja 
 
 
 
 
Overitelj zapisnika: Blaž Trebar 
 
 
 
 
 
 
Predsednik delovnega predsedstva: Simon Dobrišek 
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