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ZAPISNIK REDNE LETNE SKUPŠČINE SDUF 

 

Kraj: Ljubljana, FF 

Datum: 22. marec 2015 

Prisotni: dr. Jacqueline Oven, Hilda Zalokar, Marija Vreček S., Marko Drobne, Gregor Majnik, Andrej 

Zalokar, Tadeja Dermastja,  Daša Oberč (pooblastilo), Metka Šorli (pooblastilo), Nataša Žugelj 

(pooblastilo), dr. Meta Lah, Miranda Bobnar, Mija Knific (pooblastilo) in Leon Perčič (pooblastilo). 

 

Za predsednico skupščine je bila izvoljena dr. Jacqueline Oven, za zapisnikarja Marko Drobne in za 

overitelja zapisnika Hilda Zalokar in Tadeja Dermastja. 

 

Dnevni red: 

1. Poročilo o delu društva v letu 2014. 

2. Potrditev zaključnega računa  za  leto 2014. 

3. Načrt dela društva za leto 2015. 

4. Razno.  

  

Ad1) 

Predsednica društva, dr. J. Oven je predstavila aktivnosti, ki so bile izvedene v preteklem letu:  

- 13. Frankofonski festival v Kranju, maja 2014; 

- Podelitev nagrad in priznanj najbolj uspešnim učencem na državnem tekmovanju iz francoščine za 

osnovne šole, maja na Gimnaziji Franceta Prešerna v Kranju; 

- Izpeljava bralne značke za učence OŠ: Vivre avec le livre; 

- Izpeljava tekmovanja iz znanja francoščine za osnovne šole aprila na OŠ Orehek v Kranju,  

- Izpeljava državnega tekmovanja iz znanja francoščine za gimnazije novembra na Gimnaziji Poljane v 

Ljubljani; 

- Projekt »Théâtre en classe« (gledališče v razredu); 

- Projekt FIPF- FIP: projekt se je zaključil. Podeljene so nagrade najboljšim v kategoriji osvnovne šole, 

srednje šole in fakultete. Vzpostavljena je spletna stran z digitalnimi gradivi-pripomočki za promocijo 

francoščine (dostopna s spletne strani društva). 

 

Ad2) 

Predsednica društva je predstavila finančno poročilo za obdobje lanskega leta. 

 

SKLEP 1: 

http://www.sduf.si/
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Letno poročilo in zaključni račun za leto 2014 sta bila soglasno sprejeta. 

 

 

Ad3) 

Predsednica društva je predstavila aktivnosti društva, ki so predvidene za letošnje leto : 

- 9. (mednarodno) konferenco društva v sodelovanju z APFA, društvom profesorjev francoščine v Avstriji, 

ki bo potekala od 23. do  25. 9. 2015 v Celovcu v Avstriji. Potekajo priprave na dogodek. Izobraževanje 

bo objavljeno tudi v dodatnem katalogu izobraževanja ZRSŠ. 

- Frafest-frankofonski festival se bo tudi letos odvijal v prostorih Gimnazije Franceta Prešerna v Kranju in 

sicer 22. maja 2015; 

- Istega dne bo potekala tudi svečana podelitev nagrad in priznanj najboljšim učencem, ki se bodo udeležili 

državnega tekmovanja iz francoščine; 

- Priprava in izpeljava državnega tekmovanja iz francoščine za osnovne šole, ki bo letos tudi potekal na OŠ 

Orehek pri Kranju, in sicer 17. aprila 2015; 

- Priprava in izpeljava državnega tekmovanja iz francoščine za gimnazijce, ki bo potekalo spet jeseni leta 

2015, izbere se šolo gostiteljico in organizatorko tekmovanja; 

- Nadaljevanje projekta »Théâtre en classe«; 

- Nadaljevala se bo promocija francoščine tako v osnovnih kot tudi v srednjih šolah oz. gimnazijah; 

 

SKLEP 2: 

Financiranje kongresa bo, če bo potrebno, zagotovljeno s sredstvi društvenega sklada. 

 

 

Ad4) 

Imenovanje novega zakonitega zastopnika društva SDUF. 

 

SKLEP 3: 

Za novega zakonitega zastopnika društva se imenuje dr. Jacqueline Oven. 

 

 

 

Zapisal: Marko Drobne                                                                  Predsednica društva: dr. Jacqueline Oven 

 

Overitelja zapisnika: 

 

Tadeja Dermastja:…………………………………… 

Hilda Zalokar:……………………………………….. 

http://www.sduf.si/

