SLOVENSKO DRUŠTVO UČITELJEV FRANCOŠČINE
ASSOCIATION SLOVÈNE DES PROFESSEURS DE FRANÇAIS

Filozofska fakulteta Ljubljana, oddelek za romanistiko, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana

ZAPISNIK SKUPŠČINE SDUFa,
ki je bil 29. marca 2013, ob 16. uri, na Filozofski fakulteti v sobi 427.
Prisotni: Gregor Majnik, Hilda Zalokar, Janja Lebar, Tadeja Dermastja, Daša
Oberč, Nataša Ţugelj, Meta Lah, Jacqueline Oven, Mija Knific in Marija VrečekS.
Dnevni red:
1. Poročilo o delu društva v letu 2012.
2. Potrditev zaključnega računa za leto 2012.
3. Načrt dela društva za leto 2013.
4. Volitve novih članov in predsednika Upravnega odbora
5. Razno.

Ad1)
Predsednica društva dr. Jacqueline Oven je predstavila poročilo o delu društva v letu
2012. Izpostavila je naslednje dejavnosti:
1. Letna konferenca društva, ki je bila 24. novembra 2012 v Kranju (gimnazija
ESIC).
2. Frafest-frankofonski festival za osnovnošolce, ki je potekal 25. maja 2012, v
Kranju.
3. Podelitev nagrad drţavnega tekmovanja iz francoščine za OŠ in SŠ, ki je bil na
gimnaziji ESIC Kranj, 25. maja 2012.
Društvo je v lanskem letu pripravilo naslednja tekmovanja:
- Tekmovanje za OŠ iz bralne značke »Vivre avec le livre« v februarju in marcu
2012;
- Drţavno tekmovanje iz znanja francoščine za OŠ, v OŠ Orehek, 21.4.2012
- Drţavno tekmovanje iz znanja francoščine za SŠ, na Gimnaziji Ledina v
Ljubljani, 14.4.2012.
Društvo je v letu 2012 nadaljevalo projekt: »Le théâtre en classe« za OŠ, SŠ in
študente, sodelovalo je v projektih FIPFe:
- Formation d'experts FIPF, izobraţevanje je potekalo od 2.-6.7.2012 na
Filozofski fakulteti v Ljubljani.
- Top 50 francophone, od novembra 2011 do maja 2012.

V sklopu sodelovanja z organizacijo FIPF, se je predsednica društva udeleţila
svetovnega kongresa FIPFe, ki je bil julija 2012 v JAR.
V novembru 2012, se je članica UO društva, dr. Meta Lah udeleţila seminarja za
člane društev, ki je bil v Parizu.
Društvo je v letu 2012 sodelovalo tudi pri promociji francoščine v OŠ in SŠ, ter v
Mariboru, ki je bil v letu 2012 Evropska prestolnica kulture.

Ad2)
Predsednica je predstavila zaključni račun za leto 2012 (glej prilogo 1).
SKLEP:
Zaključni račun je bil soglasno sprejet.
Ad3)
Predsednica društva je predstavila načrt dela za leto 2013. Društvo bo v letošnjem letu
izvajalo naslednje dejavnosti:
1. Redna letna konferenca, ki bo 24. novembra 2013, v Kranju, na Gimnaziji
Franceta Prešerna (bivši ESIC)
2. Festival Frafest (festival de la Francophonie pour collégiens), ki bo ravno tako
na GFP v Kranju, 24. maja 2013.
3. Podelitev nagrad in priznanj za udeleţence drţavnega tekmovanja iz znanja
francoščine za OŠ in SŠ, v Kranju, na GFP, 24. maja 2013, po Frafestu.
Društvo bo tudi v letošnjem letu pripravilo naslednja tekmovanja:
- Tekmovanje iz francoske bralne značke »Vivre avec le livre« za OŠ, ki bo
potekalo od februarja do maja 2013.
- Drţavno tekmovanje iz znanja francoščine za OŠ, ki bo na OŠ Orehek, 19.4.
2013.
- Drţavno tekmovanje iz znanja francoščine za SŠ, ki bo 6. 4. 2013 na Gimnaziji
Nova Gorica.
Društvo bo v letošnjem letu nadaljevalo s projekti:
- »Le théâtre en classe« za OŠ, SŠ in študente;
- Projekti FIPFe: nadaljevanje izobraţevanje za bodoče eksperte FIPFe (8
izbranih profesorjev);
- Projekt Florilège;
- Projekt Passlang (v sklopu CECO);
Predsednica društva naj bi se udeleţila tudi srečanja CECO, katere članica je, ki je
predviden v jeseni 2013 v Varšavi.

Društvo bo poleg omenjenih dejavnosti v letošnjem letu še naprej sodelovalo pri
promocije francoščine v OŠ in SŠ in pri izmenjavi z drugimi čezmejnimi
frankofonskimi društvi.
V okviru promocije francoščine v Slovenije, je ga. Meta Lah povedala, da bo odprla
Facebook-stran društva, kjer bodo vsi člani ali simpatizerji lahko spremljali dogodke
oz. dejavnosti društva in jih seveda komentirali.
SKLEP: Dejavnosti društva za leto 2013 se sprejmejo.

Ad4)
Predsednica društva je najprej predlagala volilno komisijo, ki bo izpeljala volitve v
UO društva in predsednika društva. Predlagala je tajno glasovanje.
SKLEPI: 1. Volilna komisija v sestavi: Gregor Majnik, Nataša Ţugelj, Janja Lebar in
Mija Knific se sprejme.
2. Volitve članov UO SDUFa in predsednika so tajne.
Predsednica je predstavila kandidate, ki so se prijavili za kandidatno listo za volitve v
UO SDUFa. Kandidatna lista šteje 8 članov: 1. Jacqueline Oven, 2. Meta Lah, 3.
Marija Vreček Sajovic, 4. Hilda Zalokar, 5. Jezerka Beškovnik, 6. Marko Drobne, 7.
Daša Deţelak (Oberč- sprememba priimka) in 8. Miranda Bobnar.
Voli se 7 članov.
Za kandidata za predsednika SDUFa je bila prijavljena samo ena kandidatka in sicer
dr. Jacqueline Oven.
Volilna komisija je razdelila volilne listke in jih po končanem glasovanju pobrala ter
preštela glasove.
Volilo je 10 prisotnih članov društva, 4 člani so priloţili pooblastila za glasovanje.
Skupaj je torej glasovalo 14 članov.
SKLEPI:
1. Volilna komisija je ugotovila, da so kandidati prejeli navedeno število glasov.
1. Jacqueline Oven – 14 glasov, 2. Meta Lah – 13 glasov, 3. Marija Vreček
Sajovic – 14 glasov, 4. Hilda Zalokar – 12 točk, 5. Jezerka Beškovnik – 5
glasov, 6. Marko Drobne – 13 glasov, 7. Daša Deţelak (Oberč) – 14 glasov ter 8.
Miranda Bobnar – 13 glasov. Člani novoizvoljenega UO SDUF so: Jacqueline
Oven, Meta Lah, Marija Vreček S., Hilda Zalokar, Marko Drobne, Daša
Deţelak (Oberč) in Miranda Bobnar.
2. Kandidatka Jacqueline Oven za predsednico društva je prejela vseh 14 glasov
in tako bila izvoljena za predsednico SDUFa.
Predsednica društva je predlagala, da so volitve članov nadzornega sveta in častnega
razsodišča društva javne in predlagala kandidate.

SKLEPI:
1. Volitve članov nadzornega sveta in častnega razsodišča so javne.
2. Za člane nadzornega sveta se sprejmejo: Nataša Ţugelj, Janja Lebar in Tadeja
Dermastja.
3. Za člane častnega razsodišča se sprejmejo: Metka Šorli, Miji Knific in Gregor
Majnik.

Zapisala:
Marija Vreček Sajovic, mag.

Predsednica SDUFa:
dr. Jacqueline Oven

Overovatelja zapisnika:
mag. Nataša Žugelj

dr. Meta Lah

