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Spoštovane članice, spoštovani člani!
Jesenske Novičke SDUTSJ vam pošiljamo pozno.
Za to obstaja več razlogov, med drugim se je
zgodila menjava uredništva. Krmilo prevzemam iz
rok Nataše Gajšt, ki je delo opravljala skrbno in
uspešno ter nas s svojimi uvodniki ne samo
prepričala, da novice preberemo in se na
društvene pozive odzovemo, ampak je znala z
besedami tudi pobožati, kar v strokovnem
diskurzu – kjer se članice in člani društva
počutimo kot riba v vodi – ni ravno običajno.
Hvala, Nataša!
Tokratni uvodnik pa je v mojem stilu in kratek – z
branjem Novičk morate namreč pohiteti, saj smo
že tik pred izidom zimskih.
Ne pustite novembrski sivini, da bi se zasidrala v
vas, in uspešno prekrmarite vesele decembrske
dneve.
Tadeja Rozman
urednica
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(1) 2. mednarodna znanstvena konferenca SDUTSJ
Od 14. do 16. maja 2020 bo v Rimskih termah potekala 2. mednarodna znanstvena konferenca SDUTSJ z
naslovom Tuji jeziki stroke: Priložnosti in izzivi poučevanja in raziskovanja. Oddaja povzetkov je možna do 1.
decembra 2019, prijave na konferenco pa bodo odprte od 21. januarja 2020. Vse informacije o konferenci
najdete na spletni strani http://sdutsjkonferenca.splet.arnes.si/, kjer so med drugim že objavljeni podatki o
glavnih govornikih in vabilo avtorjem. Vabljeni k oddaji prispevkov!

(2) Vabilo skupine za e-učenje: jesenska jezikovalnica
Skupina za e-učenje SDUTSJ pripravlja spletno jezikovalnico, na kateri bo lekt. dr. Polona Svetlin Gvardjančič
predstavila izsledke svoje doktorske disertacije z naslovom ‘Učiteljevi kriteriji za ocenjevanje znanja pri tujem
jeziku stroke’. Dobili se bomo v četrtek, 28. novembra 2019, ob 19. uri. Podrobne informacije sledijo kmalu v
posebnem vabilu.
(3) Ustanovitev Skupine za slovenščino kot drugi in tuji jezik stroke
Tik pred poletnimi počitnicami smo v društvu ustanovili novo interesno skupino, ki se bo ukvarjala z razvojem
slovenščine kot drugega in tujega jezika stroke. Skupina se bo na začetku svojega delovanja posvetila
predvsem diagnosticiranju potreb po poučevanju slovenščine kot tujega strokovnega jezika, nato pa
nadaljevala z jezikovnimi raziskavami ter pripravo jezikovnih gradiv. Več o skupini si lahko preberete na
spletni strani http://sdutsj.si/arhivi/2251.
(4) Podaljšan rok za prijavo na Razpis za sofinanciranje raziskovalnih projektov
Podaljšali smo rok za prijavo na Razpis za sofinanciranje raziskovalnih projektov na temo tujega jezika stroke,
in sicer do 5. decembra 2019. Več informacij najdete tukaj: http://sdutsj.si/stipendijski-sklad.
(5) Finance društva
Septembra 2019 smo kot društvo iz naslova darovane dohodnine za 2018 prejeli 785 EUR. Članicam/članom
in drugim, ki ste darovali, se najlepše zahvaljujemo za zaupanje in podporo.
Davčni zavezanec rezident lahko zahteva, da se do 0,5 % dohodnine, odmerjene po zakonu o dohodnini, od
dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, nameni za financiranje splošnokoristnih namenov in za
financiranje političnih strank in reprezentativnih sindikatov.
Višina donacije je odvisna od višine odmerjene dohodnine. Ta donacija za državljane ne predstavlja
dodatnega stroška, saj gre za dohodnino, ki smo jo obvezani plačati, vendar pa lahko del le-te namenimo
organizacijam po lastni izbiri, namesto da se vplača v proračun države. Dosedanje izkušnje kažejo, da vsako
leto kar 70 odstotkov državljanov pusti denar državnemu proračunu. Davčni organ upošteva veljavne
zahteve, s katerimi razpolaga 31. decembra tistega leta, za katero se dohodnina odmerja. Zahteva velja do
trenutka, ko davčni organ prejme novo zahtevo ali preklic zahteve. Obrazec za zahtevo je dostopen tukaj,
davčna številka SDUTSJ je 52645096.
Veselilo nas bo, če boste k doniranju dela dohodnine spodbudili tudi svojce in prijatelje.
Prav tako prosimo članice in člane, ki še niso poravnali letne članarine, da to storijo čim prej.
(6) Vabilo članicam in članom društva k oddaji prispevkov za Novičke SDUTSJ
Vljudno vabljeni, da informacije, ki bi bile po vašem mnenju koristne za članice in člane društva SDUTSJ,
pošljete novi urednici na naslov tadeja.rozman@fu.uni-lj.si.
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