STATUT DRUŠTVA UČITELJEV GEOGRAFIJE SLOVENIJE
Na podlagi Zakona o društvih – Zdru-1 (Uradni list RS, št. 61/06 z dne 13. 6. 2009) in spremembah in
dopolnitvah Zakona o društvih – ZDru-1A (Uradni list RS, št. 58/09 z dne 27. 7. 2009) in – ZDru-1B (Uradni list
RS, št. 39/11 z dne 25. 5. 2011) je Društvo učiteljev geografije Slovenije na izrednem občnem zboru dne 4. 10.
2019 sprejelo spremenjen 2. člen (naslov društva):
STATUT
I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta statut je temeljni akt Društva učiteljev geografije Slovenije.
2. člen
Ime društva je: DRUŠTVO UČITELJEV GEOGRAFIJE SLOVENIJE (v nadaljnjem besedilu: društvo).
Sedež društva je v Ljubljani.
Društvo ima svoj pečat s svojim znakom v okrogli obliki in besedilom: Društvo učiteljev geografije Slovenije.
Logotip znaka simbolizira Zemljo. Struktura slikovnega znaka daje možnost za različne izpeljave na področju
ilustracije ter uporabo celotne podobe v povezavi z dejavnostjo društva.
Društvo je prostovoljno samostojno nepridobitno združenje učiteljev geografije osnovnih in srednjih šol ter
visokih šol ter fakultet v Republiki Sloveniji.
3. člen
Društvo je pravna oseba zasebnega prava.
4. člen
Društvo zastopa predsednik društva ali njegov pooblaščenec (praviloma podpredsednik).
5. člen
Društvo se lahko včlani v ZGS in sodeluje v drugih sorodnih organizacijah v Republiki Sloveniji, katerih
delovanje sega na področje geografskega raziskovanja in področje vzgoje in izobraževanja.
6. člen
Društvo se lahko včlani v sorodno tuje ali mednarodno organizacijo s podobnimi nameni in cilji, predpisani s
tem statutom.
7. člen
Delovanje društva in njegovih organov temelji na načelih javnosti delovanja.
8. člen
Društvo obvešča o svojem delovanju širšo in ožjo javnost. Ožjo javnost obvešča:
- z izdajanjem strokovnega glasila društva;

- s tem, da so zapisniki vseh organov društva dostopni na vpogled članom društva;
- z organizacijo okroglih miz in drugih srečanj.
Širšo javnost:
- s tem, da so seje organov društva javne in, da se nanje vabijo novinarji ter druge osebnosti,
ki izkažejo tak interes;
- preko drugih sredstev javnega obveščanja.
Za zagotovitev javnosti dela in dajanje informacij, je odgovoren predsednik društva.
9. člen
Namen društva je:
1. na prostovoljni osnovi združevati učitelje geografije z vseh nivojev izobraževanja;
2. posredovati svojim članom novosti s področja geografije in omogočati strokovno rast;
3. aktivno spremljati zakonodajo, usklajevati morebitne predloge njenih sprememb in dopolnitev ter skrbeti za
razvoj geografskega kurikuluma;
4. vzpodbujati člane za sodelovanje na različnih ravneh strokovnega delovanja.
5. skrbeti za popularizacijo šolske geografije in njeno kakovostno rast.
6. predstavljanje dosežkov šolskih geografov in njihovih učencev, dijakov ter študentov javnosti.
10. člen
Društvo uresničuje svoje namene z naslednjimi nalogami:
1. redna srečanja članov in organov društva;
2. izobraževanje članov društva preko predavanj, seminarjev, raziskovalnih taborov in ekskurzij;
3. sodelovanje društva z vladnimi in drugimi organizacijami ter dajanje pobud za organizacijo različnih
aktivnosti s področja delovanja društva;
4. sodelovanje članov društva na mednarodnih srečanjih in tekmovanjih;
5. sodelovanje v domačih in mednarodnih projektih;
6. preizkušanje opreme za terensko delo s področja geografije;
7. izdajanje strokovne revije v skladu z veljavnimi predpisi;
8. izdajanje priročnikov in druge strokovne literature s področja dejavnosti društva v skladu s predpisi;
9. sodelovanje pri sprejemanju predpisov s področja šolstva in izobraževanja.
II. ČLANSTVO
11. člen
Član društva postane učitelj geografije v osnovni , srednji ali visoki šoli ter fakulteti oziroma drugi študent
geografije ali diplomirani geograf, ki sprejme ta statut, se ravna po njem ter izrazi željo postati član društva in v
ta namen poda pismeno pristopno izjavo in plača članarino. Članstvo v društvu je prostovoljno. Vsak član
društva lahko iz društva izstopi, ne da bi mu bilo potrebno navesti razloge izstopa.
12. člen
Pravice članov društva so:
- da volijo in so izvoljeni v organe društva,
- da so vabljeni na in se udeležujejo občnega zbora,
- da sodelujejo pri delu organov društva,
- da dajejo predloge ter sugestije organom društva k izpopolnjevanju nalog,
- da sodelujejo na internih prireditvah društva ter zastopajo društvo na prireditvah in
tekmovanjih v tujini,
- da sprejmejo nagrade ter pohvale za delo v društvu ter dosežene uspehe,
- da so informirani o delu društva in njegovih organov.

13. člen
Dolžnosti članov društva so:
- da volijo in so izvoljeni v organe društva
- da sodelujejo pri delu organov društva
- da z osebnim prizadevanjem in vzorom pripomorejo k uresničitvi namenov
društva,
- da spoštujejo ta statut, sklepe in stališča organov društva,
- da redno plačujejo članarino.
14. člen
Častni član društva lahko postane oseba neoporečnih moralnih lastnosti, ki je s svojim strokovnim delovanjem
prispevala k izjemni kvaliteti dela na področju pouka geografije. Če oseba ni član društva, nima pravice
odločanja.
15. člen
Pravice in dolžnosti članov organov društva so častne. Za delo v organih društva člani praviloma ne prejemajo
plačila, razen morebiti potnih stroškov za sodelovanje na sejah organov društva. Za izredne dosežke in
požrtvovalnost pri svojem delu, lahko izvršni odbor prizna takemu članu ustrezno nagrado.
16. člen
Članstvo v društvu preneha:
- z izstopom,
- s črtanjem,
- z izključitvijo zaradi grobe kršitve statuta po sklepu disciplinske komisije,
- s smrtjo.
17. člen
Član izstopi iz društva prostovoljno, kadar poda izvršni odbor (v nadaljevanju besedila: IO) društvu pismeno
izjavo o izstopu.
18. člen
Član se črta iz društva, če ne plačuje članarine v dobi zadnjih dveh let, iz članstva ga črta IO.
19. člen
Član se izključi iz društva, če grobo krši pravice in dolžnosti naštete v 13. ali 14. členu statuta in, če zavestno
ravna proti interesom društva. Proti sklepu o izključitvi je dovoljena pritožba v roku 15 dni od dneva prejema
sklepa. O pritožbi odloča Občni zbor društva.

III. ORGANIZACIJA DRUŠTVA
20. člen
Organi društva so:
- občni zbor
- izvršni odbor
- uredniški svet revije

- nadzorni odbor
- disciplinska komisija
IO društva lahko za posamezna področja iz svoje pristojnosti oblikuje stalne ali začasne organe (komisije in
odbore).

Občni zbor

21. člen
Občni zbor je najvišji organ društva in voli druge njegove organe. Sestavljajo ga vsi aktivni in častni člani
društva.
22. člen
Občni zbor je redni in ga sklicuje IO enkrat na leto. Izredni občni zbor pa se skliče po sklepu izvršnega odbora,
na zahtevo nadzornega odbora ali na zahtevo najmanj 1/3 članov društva. Izvršni odbor je dolžan sklicati izredni
občni zbor v roku 30 dni od prejema zahteve za sklic. Če izvršni odbor izrednega občnega zbora ne skliče v
predpisanem roku, ga skliče predlagatelj, ki mora predložiti tudi dnevni red z ustreznimi materiali. Izredni občni
zbor sklepa le o zadevi, za katero je bil sklican.
23. člen
Občni zbor sprejema svoje sklepe z večino glasov navzočih članov. Če odloča o spremembi statuta ali o
prenehanju delovanja društva, je potrebno, da za to glasujeta najmanj 2/3 navzočih članov in da prisostvuje
občnemu zboru najmanj polovica članov. Način glasovanja določi občni zbor. Ko se glasuje o razrešnici organov
društva, ne morejo o tem glasovati člani organov društva.
24. člen
Občnemu zboru smejo prisostvovati učitelji geografije, ki niso člani društva, a želijo biti neposredno ali
posredno povezani z delovanjem društva, nimajo pa pravice odločanja; lahko le razpravljajo.
25. člen
Občni zbor je sklepčen, če je ob predvidenem začetku navzočih več kot polovica vseh članov društva. Če občni
zbor ni sklepčen, se zasedanje odloži za 30 minut, nakar občni zbor veljavno sklepa, če je prisotnih najmanj 10
članov.
26. člen
Občni zbor odpre predsednik društva in ga vodi, dokler občni zbor ne izvoli delovnega predsedstva. Poleg tega
občni zbor izvoli še zapisnikarja, po potrebi pa tudi volilno komisijo, verifikacijsko komisijo in druge delovne
organe.
27. člen
Občni zbor:
- sklepa o dnevnem redu
- razpravlja o delu in poročilih izvršnega in nadzornega odbora ter sklepa o njem
- sklepa o finančnem načrtu za prihodnje leto ter potrjuje zaključni račun za minulo leto
- sprejema, spreminja ter dopolnjuje statut ter druge splošne akte društva
- z javnim glasovanjem neposredno voli in razrešuje izvršni odbor, nadzorni odbor in
disciplinsko sodišče

- na predlog izvršnega odbora potrdi urednika revije in člane uredniškega sveta
- daje smernice za delo društva in sprejema program dela društva
- odloča o pritožbah glede na odločitve izvršnega odbora o sprejemanju novih članov
- odloča o prenehanju in združitvi društva
- določa višino članarine
- odloča o pristopu ali izstopu k drugim društvom doma in v tujini
- odloča o pritožbah zoper sklepe disciplinskega sodišča.
28. člen
O delu občnega zbora se piše zapisnik, ki ga podpišejo predsednik delovnega predsedstva in tajnik.
Izvršni odbor
29. člen
Izvršni odbor opravlja organizacijske, upravne, administrativne in strokovno tehnične zadeve. Je izvršilni organ
društva in opravlja zadeve, ki po svoji naravi spadajo v njegovo delovno področje.

30. člen
Izvršni odbor predstavlja društvo pri povezovanju z drugimi sorodnimi društvi.
31. člen
Izvršni odbor je za svoje delo odgovoren občnemu zboru.
32. člen
Izvršni odbor sestavljajo:
predsednik, podpredsednik, tajnik, blagajnik, predsedniki komisij, ki se oblikujejo po potrebi kot stalne ali
začasne komisije ter izvoljeni člani. Izvršni odbor šteje do 12 članov.
33. člen
Predsednik (v primeru njegove odsotnosti, pa podpredsednik ali od predsednika imenovani član izvršnega
odbora) izvršnega odbora samostojno zastopa društvo pred državnimi organi ter drugimi organizacijami in
tretjimi osebami po navodilih izvršnega odbora.
34. člen
Izvršni odbor upravlja društvo med dvema občnima zboroma po smernicah sprejetih na občnem zboru. Sestaja se
dvakrat letno, po potrebi pa tudi bolj pogosto.
35. člen
Člane izvršnega odbora voli občni zbor za 2 leti in so lahko večkrat zaporedoma izvoljeni. Mandat vodilnih
funkcionarjev društva ( predsednik izvršnega odbora in predsednik nadzornega odbora ) traja 2 leti in so lahko
po poteku mandata ponovno izvoljeni.

36. člen
V okviru svojega delovnega področja iz 30. člena statuta, opravlja izvršni odbor zlasti le-te naloge:
- sklicuje občni zbor in pripravlja poročila o delu ter predloge za občni zbor

- pripravlja predloge za splošne akte društva
- skrbi za materialno- finančno poslovanje in za sredstva društva
- pripravlja in sestavlja predlog za finančni načrt in zaključni račun
- vodi evidenco članov
- izdela predlog letnega delovnega načrta v okviru smernic, določenih na občnem zboru
- predlaga članarino za člane društva
- predlaga urednika revije in člana uredniškega sveta revije
- neposredno skrbi za uresničevanje ciljev in nalog, ki jih določajo 8., 9. in 10. tega statuta.
- upravlja s premoženjem društva
37. člen
Izvršni odbor veljavno sklepa, če je na seji navzoča vsaj polovica članov odbora. Izvršni odbor društva veljavno
sprejme odločitev z večino glasov navzočih članov.
Seje izvršnega odbora sklicuje in vodi predsednik (ali pa podpredsednik po njegovem pooblastilu).
38. člen
V primeru izpraznjenih mest, lahko izvršni odbor kooptira v svoj sestav največ tri člane.
Nadzorni odbor
39. člen
Nadzorni odbor je sestavljen iz treh članov, ki jih izvoli občni zbor za dobo enega leta. Nadzorni odbor izvoli iz
svoje sredine predsednika, Občni zbor izvoli tudi dva namestnika članov nadzornega odbora.
40. člen
Naloga nadzornega odbora je, da spremlja delo izvršnega odbora med dvema občnima zboroma in da nadzira
finančno-materialno poslovanje društva. Nadzorni odbor je odgovoren občnemu zboru in mu mora pismeno
poročati vsaj enkrat v koledarskem letu.
41. člen
Nadzorni odbor sprejema veljavne sklepe, če so prisotni vsi trije člani in če zanje glasujeta vsaj dva člana. Člani
nadzornega odbora ne morejo biti hkrati člani izvršilnega odbora, imajo pa pravico udeleževati se vseh sej
izvršnega odbora, vendar brez pravice odločanja.
Uredniški svet revije
42. člen
Uredniški svet revije je strokovni organ, ki je odgovoren za uredniško politiko strokovne revije, ki jo izdaja
društvo.
Uredniški svet ima tri člane, ki so člani društva in jih na predlog izvršnega odbora potrdi občni zbor.
Seje uredniškega sveta vodi predsednik, ki ga člani sveta izvolijo izmed sebe. Svet deluje v skladu z veljavnimi
predpisi s tega področja.
IV. MATERIALNO- FINANČNO POSLOVANJE DRUŠTVA
43. člen

Dohodki društva so:
- članarina
- dohodki od sponzorjev
- dohodki od donatorjev
- namenska sredstva pridobljena na podlagi razpisa sredstev za delovanje strokovnih društev
- kandidiranje na razpisanih razvojno-raziskovalnih ali aplikativnih projektih
- lastni prihodki iz publicistične dejavnosti
- drugi dohodki
Društvo razpolaga s finančnimi sredstvi v mejah sprejetega finančnega načrta.
44. člen
Premoženje društva sestavljajo vse premičnine in nepremičnine , ki so last društva in so kot take vpisane v
inventarno knjigo. S premoženjem društva upravlja izvršni odbor.
Premičnine se lahko nakupijo le na podlagi sklepa seje izvršnega odbora. O nakupu in odtujitvi nepremičnin
društva odloča občni zbor društva.
45. člen
Materialno in finančno poslovanje mora biti v skladu z načeli, ki veljajo za društva ter veljavnimi predpisi.
Materialna in finančna evidenca se opravlja po načelih blagajniškega in materialnega poslovanja.
46. člen
Finančno poslovanje društva se odvija preko tekočega računa. Blagajnik vodi finančno poslovanje društva s
knjigo prejemkov in izdatkov (blagajniški dnevnik), ki mora biti v skladu z računovodskimi standardi za društva.
Denarna sredstva društva vodi blagajnik v blagajniški knjigi. Blagajnik poroča o finančnem poslovanju
izvršnemu odboru.
47. člen
Finančne in materialne listine podpisujeta blagajnik in predsednik društva.
Finančno poslovanje se opravlja v okviru finančnega načrta društva, ki ga sprejme občni zbor.

48. člen
Delo blagajnika je javno. Vsak član društva lahko zahteva vpogled v finančno in materialno poslovanje društva.
Premičnine se lahko nakupijo le na podlagi sklepa seje izvršnega odbora. O nakupu in odtujitvi nepremičnin
društva odloča občni zbor društva.

Disciplinska komisija
49. člen
Disciplinsko komisijo sestavljajo trije člani, ki jih voli občni zbor za dobo enega leta. Predstojnika disciplinskega
komisije izvolijo člani disciplinskega komisije izmed sebe. Disciplinsko komisijo vodi disciplinski postopek in
izreka kazni po disciplinskem pravilniku.
V. DISCIPLINSKA ODGOVORNOST

50. člen
Za disciplinski prekršek članov društva se šteje hujše nespoštovanje statuta in sklepov organa društva ter vsako
drugo ravnanje, ki utegne huje prizadeti interese in ugled društva.
51. člen
O prekrških odloča na prvi stopnji disciplinsko sodišče, ki posluje po disciplinskem pravilniku društva.
Disciplinsko sodišče lahko izreče članom društva naslednje ukrepe:
- opomin
- javni opomin
- izključitev
Za disciplinski postopek se smiselno uporabljajo določbe Kazenskega zakonika RS. O pritožbah proti ukrepom
disciplinskega sodišča odloča na svojem prvem naslednjem sklicu občni zbor društva kot drugostopenjski organ.
Predsednik društva
52. člen
Predsednik zastopa in predstavlja društvo pred državnimi in drugimi organi in organizacijami v domovini in
tujini. Predsednik društva je hkrati predsednik izvršnega odbora in ga izvoli občni zbor za dobo dveh let.
Predsednik je odgovoren za delovanje društva v skladu s statutom in pravnim redom Republike Slovenije. Za
svoje delo je odgovoren izvršnemu odboru in občnemu zboru.
Podpredsednik društva
53. člen
Če predsednik društva iz kakršnih koli razlogov me more opravljati svojih nalog, jih opravlja podpredsednik. Na
svoji prvi seji ga za obdobje dveh let izmed svojih članov izvoli izvršni odbor. Za svoje delo je odgovoren
izvršnemu odboru in občnemu zboru.
Tajnik
54. člen
Za opravljanje strokovno tehničnega in administrativnega dela ter za koordinacijo med organi društva skrbi
tajnik društva, ki ga izmed sebe izvolijo člani izvršnega odbora za dobo dveh let. Za svoje delo je odgovoren
izvršnemu odboru in občnemu zboru.
55. člen
Društvo ima lahko tudi sponzorje. Sponzorji so lahko fizične ali pravne osebe, ki društvu materialno ali kako
drugače pomagajo. Sponzorji lahko sodelujejo ali razpravljajo na sejah občnega zbora, nimajo pa pravice
odločanja.
VI. KONČNE DOLOČBE
56. člen
Delovanje društva preneha:
- s sklepom občnega zbora z dvotretjinsko večino navzočih članov
- po zakonu

57. člen
V primeru prenehanja delovanja društva, pripadajo njegova sredstva Zvezi geografov Slovenije.
58. člen
V skladu s temi pravili ima društvo še naslednje splošne akte:
- pravilnik o vpisnini in članarini
- pravilnik o materialno-finančnem poslovanju
59. člen
Ta statut društva je sprejel občni zbor na svoji seji, dne 6. 11. 1998. Spremenjen in dopolnjen je bil na občnem
zboru, dne, 23. 3. 2013 in na občnem zboru 4. 10. 2019.
Spremembe začnejo veljati takoj, uporabljati pa se smejo, ko pristojni upravni organ za notranje zadeve ugotovi,
da so v skladu z veljavnimi zakoni in predpisi.
Ljubljana, 4. 10. 2019

