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Zapisnik sestanka občnega zbora Slovenskega društva za jezikovne tehnologije (SDJT) 
 


16. 9. 2022 
Fakulteta za družbene vede UL, Kardeljeva ploščad 5, Ljubljana; videokonferenčna platforma ZOOM 


 
 
Prisotni: Simon Dobrišek, Kaja Dobrovoljc, Martin Pernuš, Jerneja Žganec Gros, Nikola Ljubešić, Aleš Žagar, 
Matej Klemen, Nejc Robida, Polona Gantar, Kristina Hmeljak, Jaka Čibej, Jakob Lenardič, Katja Meden, Mojca 
Šorn, Mateja Jemec Tomazin, Darja Fišer, Tomaž Erjavec, Špela Arhar Holdt, Simon Krek, Luka Terčon, Slavko 
Žitnik (zoom), Mojca Brglez (zoom) 
 
1. Občni zbor je bil sklican ob 14:30. Predsednik društva Simon Dobrišek pozdravi prisotne in predstavi dnevni 
red:  


1. Izvolitev delovnega predsedstva 
2. Izvolitev zapisnikarja in dveh overiteljev zapisnika 
3. Ugotavljanje sklepčnosti in sprejem dnevnega reda 
4. Poročilo o delovanju društva od zadnjega občnega zbora; obravnava in sprejem poročila 
5. Poročilo o finančnem poslovanju društva v obdobju od zadnjega občnega zbora; obravnava in sprejem 


poročila 
6. Volitve organov SDJT za naslednje 4-letno mandatno obdobje 


a. Upravni odbor (predsednik, tajnik, blagajnik, 2 člana) 
b. Nadzorni odbor (predsednik, 2 člana) 
c. Častno razsodišče (predsednik, 2 člana) 


7. Program dela v naslednjem letu in razprava 
8. Razno 


 
2. Izvoljeno je delovno predsedstvo - Simon Dobrišek (predsednik), Darja Fišer, Simon Krek. Priprava zapisnika: 
Kaja Dobrovoljc, overitelja zapisnika: Jerneja Žganec Gros, Jaka Čibej.  
 
V skladu z 12. členom statuta predsednik za vzpostavitev sklepčnosti predlaga polurno odložitev začetka 
oziroma do zaključka predstavitve vmesnih rezultatov projekta Razvoj slovenščine v digitalnem okolju. 
 
3. Ob 16:10 predsednik delovnega predsedstva na osnovi prezenčne liste potrdi sklepčnost občnega zbora, saj 
je navzočih vsaj 10 članov. Dnevni red je sprejet brez dopolnil.  
 
4. Predsednik društva predstavi poročilo o delu od zadnjega občnega zbora društva 12. 11. 2021. Pokrite teme 
so:  


− obveščanje: spletna stran, poštni seznami, Facebook stran; 


− članstvo: 11 novih članov, 58 članov s plačano članarino za 2021, 198 vseh arhiviranih članov (arhiv ali 
poštni seznam);  


− izvedeni dogodki:  
o konferenca JT-DH 2022 15.-16. 9. 2022 
o planinski pohod v spomin Adamu Kilgarriffu, najavljen za 17. 9. 2022 
o udeležba predstavnika SDJT (Simon Krek) na razširjeni 57. seji Komisije Državnega sveta za 


kulturo, znanost, šolstvo in šport 27. 6. 2022 
o napoved udeležbe predstavnika SDJT (Simon Dobrišek) na okrogli mizi Dobrobit stroke za 


digitalno družbo (19. 9. 2022, konferenca ERK 2022) 


− podeljeni 2 študentski štipendiji za udeležbo na poletnih šolah (Mojca Brglez FF UL, Simona Majhenič 
FERI UM) 


 
Poročilo o delu je soglasno sprejeto. 
  
5. Predsednik društva predstavi finančno poročilo za leto 2021: skupni prihodki – 1.242,93 EUR (donacije iz 
dela dohodnine, članarine in obresti), skupni odhodki – 1.730,86 EUR (honorar računovodje, sofinanciranje 
poletnih šol, obnova digitalnega potrdila, stroški vodenja računa). Tekoče stanje na društvenem računu je 
9.616,81 EUR. 







 
Finančno poročilo je soglasno sprejeto. 
 
6. Predsednik napove volitve organov za naslednje 4-letno mandatno obdobje. Predlagani kandidati so: 
 


Upravni odbor: 
- predsednik: Slavko Žitnik 
- tajnica: Mojca Brglez 
- blagajnik: Timotej Knez 
- člana UO: Simon Dobrišek, Kaja Dobrovoljc 


Vsi kandidati za upravni odbor so soglasno potrjeni. 
 
Nadzorni odbor: 


- Špela Arhar Holdt 
- Jaka Čibej 
- Jerneja Žganec Gros 


Vsi kandidati za nadzorni odbor so soglasno potrjeni. 
 


Častno razsodišče: 
- Tomaž Erjavec 
- Polona Gantar 
- Špela Vintar 


Vsi kandidati za častno razsodišče so soglasno potrjeni. 
 
7. Novo izvoljeni predsednik društva predstavi načrt aktivnosti v letu 2023. Napove izvajanje rednih aktivnosti 
društva (organizacija predavanj JOTA, spominski pohod Adama Kilgarriffa, vlaganje v izobraževanje mlajših 
raziskovalcev in njihovo štipendiranje, sodelovanje s sorodnimi združenji in institucijami), sodelovanje v okviru 
projekta RSDO ter soorganizacijo poletne šole ESSLLI 2023 v Ljubljani. 
 
8. V zadnji točki razprave (Razno) Simon Dobrišek napove, da bo društvo čez dve leti ponovno sodelovalo pri 
soorganizaciji konference JT-DH 2024, pri čemer Darja Fišer odstopa z mesta predsednice programskega 
odbora. Za imenovanje novega predsednika programskega odbora konference je med dvema možnostma 
(bodisi se objavi razpis bodisi se Darja Fišer osebno obrne na potencialne kandidate), Simon Dobrišek glede na 
izkušnje predlagal osebni pristop, s čimer so se člani strinjali. V roku enega leta se torej predlaga in izbere nova 
predsednica oz. predsednik programskega odbora konference JT-DH. 
 
Slavko Žitnik napove, da se v prvi polovici oktobra sreča organizacijski odbor poletne šole ESSLLI 2023, na 
katerem bo podrobneje opredeljena vloga SDJT.  
 
Simon Dobrišek znova povabi na planinski pohod v spomin na Adama Kilgarriffa (spominska JOTA), ki je zaradi 
slabe vremenske napovedi prestavljen na nedeljo, 18. 9. 2022, in se zahvali prisotnim za udeležbo. 
 
9. Občni zbor se je zaključil ob 16:40.  
 
 
V Ljubljani, 19. 9. 2020 
 
 
 
Priprava zapisnika: Kaja Dobrovoljc    Overiteljica zapisnika: Jerneja Žganec Gros 
 
 
 
 
 
 
Overitelj zapisnika: Jaka Čibej    Predsednik delovnega predsedstva: Simon Dobrišek 
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