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Na podlagi 9. in 20. člena Zakona o društvih (Ur. list RS, št. 60/95) in četrtega odstavka 31.
člena Zakona o nevladnih organizacijah je skupščina dne 30. januarja 2020 sprejela naslednja
dopolnjena

P R A V I L A
SLOVENSKEGA
ZA

GEODEZIJO

ZDRUŽENJA
IN

GEOFIZIKO

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ime društva je "Slovensko združenje za geodezijo in geofiziko"(skrajšano SZGG) , v
nadaljnjem besedilu: društvo. Sedež društva je v Ljubljani: Jamova 2, 1000 Ljubljana.
2. člen
Društvo je prostovoljno združenje posameznikov, ki se ukvarjajo s strokovno in
znanstveno raziskovalno dejavnostjo na področju geodezije ali geofizike (v nadaljnjem
besedilu: člani).
3. člen
Društvo deluje na območju Republike Slovenije.
4. člen
Društvo je pravna oseba zasebnega prava s sedežem v Republiki Sloveniji. Je
nepridobitna in neprofitna organizacija.
5. člen
Društvo ima svoj znak in pečat. Znak društva je znak Mednarodne zveze za geodezijo in
geofiziko, znotraj katerega je izrisan obris Slovenije. Pečat društva je krog s premerom 3 cm,
ki ima v osrednjem delu znak društva, ob robu pa krožni napis "Slovensko združenje za
geodezijo in geofiziko".
6. člen
Društvo uresničuje članstvo Slovenije v Mednarodni zvezi za geodezijo in geofiziko MZGG (Union Géodésique et Géophysique Internationale - UGGI ali International Union of
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Geodesy and Geophysics - IUGG) kot priključeno administrativno telo MZGG v skladu s
pravili MZGG in tega društva. Izvršni odbor je po pravilih MZGG v funkciji Nacionalnega
komiteja in skrbi za sodelovanje slovenskega združenja v dejavnostih MZGG.
7. člen
Delovanje društva in njegovih organov je javno. Društvo obvešča o svojem delovanju
ožjo in širšo javnost in sicer:
 z objavljanjem vabil in zapisnikov sestankov organov društva na spletni strani
društva,
 s tem, da so zapisniki vseh sestankov vseh organov društva na vpogled članom
društva;
 s tem, da so seje organov društva javne in so nanje vabljeni tisti, ki kažejo za to
interes;
 prek drugih sredstev javnega obveščanja;
 z organizacijo tiskovnih konferenc in okroglih miz.
Za zagotavljanje javnosti dela in dajanje informacij je odgovoren predsednik društva.
8. člen
Cilji društva so:
 vsestransko pospeševati napredek geodezije, geofizike in sorodnih znanosti;
 omogočiti članom društva sodelovanje pri mednarodnih projektih v okviru MZGG;
 sodelovati pri reševanju problematike s področja geodezije in geofizike, ki zadevajo
trdno Zemljo, vode in ozračje, s posebnim poudarkom na varstvu okolja;
 prizadevati si za vpeljavo izsledkov geodezije, geofizike in sorodnih znanosti v naše
gospodarstvo in družbeno življenje;
 skrbeti za popularizacijo teh znanosti;
 pomagati članom pri proučevanju in reševanju praktičnih geodetskih ali
geofizikalnih problemov;
 spodbujati in usklajevati znanstvene aktivnosti na področju standardizacije meritev
ter zbiranja, analize in objave geodetskih in geofizikalnih podatkov.
9. člen
Društvo uresničuje svoje cilje z naslednjimi nalogami:
 s članstvom v Mednarodni zvezi za geodezijo in geofiziko ter v njenih združenjih;
 s spodbujanjem, pomočjo, svetovanjem in sodelovanjem pri usklajevanju znanstveno
raziskovalnega dela in razvoja na področju geodezije in geofizike, ki zadevajo trdno
Zemljo, vode in ozračje, s posebnim poudarkom na varstvu okolja;
 z znanstvenim svetovanjem in pomočjo članom pri proučevanju in reševanju
praktičnih geodetskih ali geofizikalnih problemov;
 s spodbujanjem in usklajevanjem znanstvenih aktivnosti članov, ki omogočajo
standardizacijo meritev ter zbiranje, analizo in objavo geodetskih in geofizikalnih
podatkov, upoštevajoč mednarodne standarde;
 v sodelovanju s pristojnimi institucijami v meddržavnih in mednarodnih projektih na
področju geodezije in geofizike.
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II. ČLANSTVO
10. člen
Član društva lahko postane državljan Republike Slovenije, ki se ukvarja z znanstveno
raziskovalno in strokovno dejavnostjo na področju geodezije in geofizike, ki poda pismeno
pristopno izjavo ter sprejme ta pravila in se po njih ravna. V članstvo sprejema izvršni odbor.
Zunanji član društva lahko postane tudi državljan druge države, ne more pa biti izvoljen v
organe društva. V drugih pravicah in dolžnostih je izenačen z drugimi člani.
Članstvo v društvu je prostovoljno.
11. člen
Pravice članov društva so:
 da volijo in so izvoljeni v organe društva;
 da sodelujejo pri delu društva;
 da dajejo predloge organom društva k delu in izpopolnjevanju nalog;
 da sprejmejo priznanja in nagrade društva za posebne zasluge.
12. člen
Dolžnosti članov društva so:
 da po svojih možnostih in zmožnostih sodelujejo pri delu in uresničevanju ciljev
društva;
 da se ravnajo po teh pravilih ter odločbah in sklepih organov društva;
 da redno plačujejo članarino;
 da skrbijo za sredstva in lastnino društva.
13. člen
Častni član društva lahko postane oseba s primernimi moralnimi lastnostmi, ki je storila
društvu usluge neprecenljive vrednosti in ko jo društvo kot tako imenuje.
14. člen
Pravice in dolžnosti v organih društva so častne. Delo v organih društva se praviloma ne
plačuje, razen določena tajniška in blagajniška dela. Za druga dela lahko izvršni odbor le
izjemoma in v izrednih primerih prizna članu društva ali drugi osebi denarno nagrado.
15. člen
Članstvo v društvu preneha:
 z izstopom,
 s črtanjem,
 z izključitvijo na podlagi odločbe častnega sodišča društva,
 s smrtjo.
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Član izstopi iz društva prostovoljno, kadar poda izvršnemu odboru društva pisno izjavo o
izstopu.
Član se črta iz društva, če po predhodnem opominu ne plačuje članarine zadnji dve leti.
Član se izključi iz društva, če grobo krši dolžnosti, ki so naštete v 12. členu, ali če
zavestno ravna proti interesom in ciljem društva.

III. ORGANIZACIJA DRUŠTVA
16. člen
Društvo ima osem sekcij, ki se pokrivajo s področji združenj v okviru mednarodne
organizacije, katere član je društvo. Ta področja so:
 geodezija,
 seizmologija in fizika notranjosti Zemlje,
 vulkanologija in kemija notranjosti Zemlje,
 geomagnetizem in aeronomija,
 meteorologija in atmosferska fizika,
 hidrologija,
 fizikalna oceanografija,
 kriosfera.

17. člen
Organi društva so:
 skupščina,
 izvršni odbor,
 nadzorni odbor in
 častno sodišče.

Skupščina
18. člen
Skupščina je najvišji organ društva in voli druge njegove organe. Sestavljajo jo vsi člani
društva.
19. člen
Skupščina je lahko redna ali izredna. Redno skupščino sklicuje izvršni odbor enkrat letno.
Izredna skupščina se sklicuje po potrebi. To lahko napravi izvršni odbor na svojo pobudo, na
zahtevo nadzornega odbora ali na zahtevo tretjine članov društva. Izredna skupščina
obravnava samo stvari, za katere je sklicana. Skupščino sestavljajo vsi člani društva.
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Izvršni odbor je dolžan sklicati skupščino najkasneje v roku enega meseca potem, ko je
prejel tako zahtevo. V nasprotnem primeru lahko skliče skupščino predlagatelj, ki mora
predložiti tudi dnevni red z ustreznimi materiali.
Vabila z dnevnim redom za skupščino morajo biti dostavljena članom najmanj deset dni
pred dnevom, za katerega se sklicuje.
20. člen
Skupščina sprejema svoje sklepe z večino glasov prisotnih članov, če ta pravila ne
določajo drugače. Način glasovanja določa skupščina sproti razen za volitve, razrešitve in
izključitve, ki so tajne, razen če skupščina z dvotretjinsko večino ne sklene drugače.
21. člen
Če se odloča o spremembi pravil ali o prenehanju delovanja društva, je potrebno, da za to
glasujeta najmanj dve tretjini prisotnih članov.
Predlogi članov za spremembo kateregakoli člena teh pravil morajo biti podani glavnemu
tajniku dva meseca pred napovedanim datumom skupščine, na kateri naj bi se ti predlogi
obravnavali. Glavni tajnik bo obvestil vse člane o vseh predlaganih spremembah vsaj en
mesec pred napovedanim datumom skupščine.
22. člen
Član, ki ni prisoten na skupščini, lahko glasuje pisno o vseh vprašanjih, če je bil predmet
glasovanja predhodno dovolj pojasnjen in vnaprej na zapisnikih pisno posredovan vsem
članom in če razprava o njem ni prinesla kakih novih zaključkov ali sprememb vsebine in če
je bil glas dostavljen glavnemu tajniku v pisni obliki pred glasovanjem.
O veljavnosti pisnega glasovanja odloča skupščina z večino glasov za vsak primer
posebej tik preden se glasuje o danem predmetu. Ob tako potrjeni veljavnosti so pisno oddani
glasovi enakovredni glasovom prisotnih članov.
23. člen
Člani, ki do sklica skupščine niso poravnali svojih finančnih obveznosti do društva, se
črtajo.
24. člen
Skupščini smejo prisostvovati vsi, ki so ali želijo biti neposredno ali posredno povezani z
delovanjem društva, predstavniki državnih organov in občani nasploh, vendar imajo le
pravico posvetovalnega glasu, ne morejo pa glasovati ter odločati o zadevah, o katerih sklepa
skupščina.
25. člen
Skupščina je sklepčna, če je ob predvidenem začetku navzočih več kot polovica članov
društva. Če ob predvidenem začetku skupščina ni sklepčna, se začetek odloži za 30 minut,
nakar skupščina veljavno sklepa, če je prisotnih več kot tri desetine članov. Če skupščina tudi
tedaj ni sklepčna, se začetek ponovno odloži za nadaljnjih 30 minut, nakar je skupščina
sklepčna, če je navzočih vsaj 15 članov.
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26. člen
Skupščino začne in vodi predsednik društva ob pomoči predsedstva. Skupščina izvoli
delovno predsedstvo, zapisnikarja in dva overitelja zapisnika, po potrebi pa tudi volilno
komisijo, kandidacijsko komisijo, verifikacijsko komisijo in druge delovne organe.
27. člen



Skupščina:
sklepa o dnevnem redu,
 razpravlja o delu in poročilih izvršnega in nadzornega odbora ter sklepa o njem,
 sprejema delovni program društva,
 odloča o pritožbah proti sklepom izvršnega odbora ali odločbam častnega sodišča,
 sklepa o finančnem načrtu za prihodnje leto ter potrjuje zaključni račun za minulo
leto,
 sprejema, spreminja ter dopolnjuje pravila ter druge splošne akte društva,
 voli in razrešuje predsednika, podpredsednika, glavnega tajnika in blagajnika društva
ter druge člane izvršnega odbora, člane nadzornega odbora ter člane častnega
sodišča,
 imenuje predstavnike, ki zastopajo društvo doma in v tujini,
 sprejema člane in dokončno odloča o njihovi izključitvi,
 določa višino članarine,
 podeljuje priznanja in nagrade društva in potrjuje predloge za državna priznanja in
nagrade,
 odloča o prenehanju društva.
28. člen

Na skupščini se piše zapisnik, ki ga podpišejo predsednik delovnega predsedstva,
zapisnikar in oba overitelja zapisnika.

Izvršni

odbor
29. člen

Izvršni odbor opravlja organizacijske, upravne, administrativne in strokovnotehnične
zadeve. Je izvršilni organ skupščine in opravlja zadeve, ki mu jih naloži skupščina ter zadeve,
ki po svoji naravi spadajo v njegovo delovno področje.
30. člen
Izvršni odbor je za svoje delo odgovoren skupščini.
31. člen
Izvršni odbor sestavljajo predsednik, podpredsednik, glavni tajnik, blagajnik, zadnji
prejšnji predsednik društva in predstavniki področij, ki jih opredeljuje 16. člen.
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Izvršni odbor vodi predsednik društva, v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti pa
podpredsednik. Izvršni odbor šteje od 8 do 13 članov.
32. člen
Izvršni odbor upravlja društvo v času med dvema skupščinama po smernicah, sprejetih na
skupščini. Sestaja se praviloma enkrat na tri mesece, po potrebi tudi pogosteje.
33. člen
V okviru svojega delovnega področja iz 29. člena pravil opravlja izvršni odbor zlasti
naslednje zadeve:
 usmerja delo za doseganje ciljev društva,
 sklicuje skupščino in pripravlja poročila o delu ter predloge za skupščino,
 pripravlja predloge za splošne akte društva,
 pripravlja in sestavlja predlog finančnega načrta in zaključnega računa,
 vodi posle, ki zadevajo evidenco članov,
 imenuje izmed članov stalne in občasne komisije,
 skrbi za materialno-finančno poslovanje in za sredstva društva,
 neposredno skrbi za uresničevanje nalog, ki jih določa 9. člen teh pravil,
 določa denarne nagrade za glavnega tajnika in blagajnika ter v skladu s 14. členom
za druge člane društva ali druge osebe,
 pripravlja predloge za priznanja in nagrade.
34. člen
Izvršni odbor sprejema sklepe, če prisostvuje seji več kot polovica članov. Sklepi so
sprejeti, če zanje glasuje večina navzočih članov.
35. člen
V primeru največ treh izpraznjenih mest lahko izvršni odbor kooptira v svoj sestav nove
člane.
36. člen
Člane izvršnega odbora voli skupščina za štiri leta in so lahko potem ponovno izvoljeni.
37. člen
Predsednik izvršnega odbora zastopa društvo doma in v svetu po navodilih izvršnega
odbora.
V primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti ga zamenjuje podpredsednik.
Če predsednik ne more opravljati svoje dolžnosti, postane predsednik podpredsednik.
Predsednik društva je odgovoren tudi za zakonito delo društva. Za svoje delo je
odgovoren skupščini in izvršnemu odboru.
38. člen
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Glavni tajnik organizira sestanke teh teles, pripravlja in pravočasno razpošilja dnevne
rede in zapisnike sestankov, vodi korespondenco in kartoteko, daje informacije društva,
pripravlja poročila o aktivnostih društva ter opravlja druge naloge, ki mu jih določata
skupščina in izvršni odbor. Glavni tajnik tudi operativno vodi skupščino ter sestanke
izvršnega odbora.
Glavni tajnik je za svoje delo odgovoren skupščini in izvršnemu odboru.

Nadzorni

odbor
39. člen

Nadzorni odbor sestavljajo trije člani, ki jih izvoli skupščina za štiri leta in so lahko
potem ponovno izvoljeni.
Nadzorni odbor izvoli iz svoje srede predsednika.
Skupščina izvoli tudi dva namestnika članov nadzornega odbora.
40. člen
Naloga nadzornega odbora je, da spremlja delo izvršnega odbora in drugih organov med
dvema skupščinama in da vrši stalni nadzor nad finančnim poslovanjem društva.
Nadzorni odbor je odgovoren skupščini in ji mora pisno 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 izvršnega odbora ali častnega
sodišča, imajo pa pravico udeleževati se vseh sej izvršnega odbora, vendar brez pravice
glasovanja in odločanja.

Častno

sodišče
42. člen

Častno sodišče sestavljajo trije člani, ki jih voli skupščina za štiri leta in so lahko potem
ponovno izvoljeni.
Člani častnega sodišča izvolijo iz svoje srede predsednika.
43. člen
Častno sodišče razsoja v primeru hujših kršitev odločb in sklepov organov društva, teh
pravil ter nekorektnih odnosov med člani društva in odnosi članov društva do tretjih oseb.
Častno sodišče je za svoje delo odgovorno skupščini.
44. člen
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Častno sodišče veljavno odloča, če so prisotni vsi trije člani in če za sklepe glasujeta vsaj
dva člana.
Člani častnega sodišča ne morejo biti hkrati člani izvršnega odbora ali nadzornega
odbora.
V. PRIZNANJA SLOVENSKEGA ZDRUŽENJA ZA GEODEZIJO IN GEOFIZIKO

45. člen
Slovensko združenje za geodezijo in geofiziko vsako leto objavlja razpis za
predlaganje kandidatov za podelitev priznanj SZGG. Priznanja se lahko dodelijo posameznim
mlajšim raziskovalcem (do 35 let) za dosežke na področjih, ki jih pokriva osem sekcij
združenja.
46. člen
Za vsako od osmih sekcij SZGG se vsako leto podeli največ po eno priznanje. Eden
od prejemnikov priznanj SZGG lahko dobi tudi nagrado.
47. člen
Kandidatovo dosedanje delo in dosežki naj bi opredeljevali ustvarjalnost in
inovativnost, ter na ta način opazno prispevali k napredku in razvoju znanosti pri nas. Društvo
hkrati želi s podeljevanjem priznanja in nagrade spodbuditi raziskovalno delo med mlajšimi
raziskovalci in uveljaviti društvo v javnosti.
48. člen
Nominacija posameznih kandidatov se opravi znotraj sekcij. Delo koordinira
predstavnik sekcije, ki je hkrati član Izvršnega odbora SZGG. Kandidati, katerih primernost
predloženega dela potrdi Izvršni odbor, predstavijo svoje prispevke v strokovnem delu
srečanja skupščine SZGG. Priznanja in nagrado SZGG podeli predsednik društva na letni
skupščini.

IV. MATERIALNO-FINANČNO POSLOVANJE DRUŠTVA
49. člen
Dohodki društva so:

vpisnina,
 članarina,

dodeljena sredstva vlade Republike Slovenije in njenih organov,

druge dotacije,

darila,

drugi dohodki.
Društvo razpolaga s finančnimi sredstvi v mejah odobrenega finančnega načrta, ki ga
sprejme skupščina. Če društvo pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov
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nad odhodki, ga mora porabiti za namen in izvajanje dejavnosti, za katero je bilo
ustanovljeno. Vsaka delitev premoženja društva med njegove člane je nična.
Na rednem občnem zboru člani vsako leto obravnavajo in sprejmejo zaključni račun.
50. 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 ali odtujijo tretjim osebam le na podlagi sklepa seje
izvršnega odbora. O nakupu in odtujitvi nepremičnin društva odloča skupščina.
51. člen
Materialno in finančno poslovanje društva mora biti v skladu z veljavnimi predpisi.
Materialna in finančna evidenca se opravlja po načelih blagajniškega in materialnega
poslovanja, ki mora biti v skladu z računovodskimi standardi.
52. člen
Finančno poslovanje društva se odvija prek poslovnega računa pri Novi ljubljanski banki
d.d., Trg republike 2, 1520 Ljubljana.
Blagajnik vodi finančno poslovanje društva v skladu s 51. členom teh pravil.
Denarna sredstva društva vodi blagajnik v blagajniški knjigi. Blagajnik poroča o
finančnem poslovanju skupščini in izvršnemu odboru.
53. člen
Finančne in materialne listine podpisujeta blagajnik in predsednik društva.
Odredbodajalec je predsednik društva, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik.
54. člen
Delo blagajnika je javno. Vsak član društva lahko zahteva vpogled v finančno in
materialno poslovanje društva.

V. DISCIPLINSKA ODGOVORNOST
55. člen
Za disciplinske prekrške se šteje hujše nespoštovanje teh pravil in sklepov organov
društva ter vsako drugo ravnanje, ki utegne huje prizadeti interese in ugled društva.
56. člen
O prekrških odloča na prvi stopnji častno sodišče, ki posluje po disciplinskem pravilniku
društva.
57. člen
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Častno sodišče lahko izreče članu društva naslednje ukrepe:
 opomin,
 javni opomin,
 izključitev v skladu s 15. členom teh pravil.
O pritožbah proti ukrepom častnega sodišča odloča na prvi naslednji skupščini društva
kot drugostopenjski organ.

VI. KONČNE DOLOČBE
58. člen
Društvo preneha obstajati:
 s sklepom skupščine z dvotretjinsko večino prisotnih članov,
 po samem zakonu
59. člen
V primeru prenehanja obstoja društva pripade njegovo premoženje po poravnavi zapadlih
obveznosti Zvezi geodetov Slovenije (2/3) in Društvu meteorologov Slovenije (1/3).
60. člen
Spremembe v 2. in 10. členu je sprejela redna letna skupščina dne 20. decembra 1995 in
veljajo takoj.
61. člen
Novo V. poglavje (členi 45, 46, 47 in 48), ter spremembe v 7. , 16., 31. in 52. členu je
sprejela redna letna skupščina dne 29. januarja 2013 in veljajo takoj.
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