Na podlagi 9. in 20. člena Zakona o društvih (Ur. list RS štev. 60/95 in štev. 88/99) je
Ustanovni zbor Alumni kluba geografov Univerze v Ljubljani, na svojem ustanovnem zboru
dne 10.8.2001 sprejel

STATUT
Alumni kluba geografov Univerze v Ljubljani

I. Splošne določbe
1. člen
Ime kluba je Alumni klub geografov Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju klub). Skrajšano
ime kluba je AGUL. Angleški prevod imena se glasi Geography Alumni of the University of
Ljubljana.
2. člen
Sedež kluba je v Ljubljani, Aškerčeva 2. Klub deluje na območju Republike Slovenije.
3. člen
Klub je prostovoljno, neprofitno združenje diplomantov in podiplomskih študentov Oddelka
za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani ter ostalih prijateljev geografije na
Univerzi v Ljubljani.
Cilji kluba so:
-ohranjanje povezanosti in komunikacije med pripadniki vseh generacij diplomantov in
podiplomskih študentov geografije Oddelka za geografijo Filozofske fakultete Univerze v
Ljubljani ter ostalih prijateljev geografije na Univerzi v Ljubljani,
- sodelovanje med člani kluba,
- podpora članom kluba pri njihovem strokovnem in znanstvenem delu,
- vzpodbujanje povezovanja med člani kluba in diplomanti geografije drugih univerz,
- promoviranje dosežkov članov kluba v javnosti.
V ta namen klub izvaja naslednje naloge:
- vodi in ureja imenik vseh članov,
- ureja predstavitveno stran na svetovnem spletu,

- organizira strokovna in družabna srečanja,
- z ustanovitvijo Geografske fondacije Slovenije, podpirala strokovno in znanstveno delo
članov kluba.
4. člen
Klub se lahko povezuje z drugimi sorodnimi organizacijami doma in v tujini.
Klub se lahko vključi v eno ali več domačih in tujih organizacij kot polnopravni član, če
statuti teh organizacij niso v nasprotju s statutom kluba.
5. člen
Klub je pravna oseba zasebnega prava.
6. člen
Klub ima svoj znak in pečat. Znak ponazarjata dve krožni puščici, ki predstavljata krog. Ob
krogu je napis Alumni Klub Geografov Univerze v Ljubljani. Pečat je enak znaku kluba in je
kvadratne oblike.
7. člen
Delovanje kluba in njegovih organov temelji na načelih javnosti in demokratičnosti z
dajanjem pravočasnih, popolnih in resničnih informacij o vprašanjih s svojega delovnega
področja.
8. člen
Klub obvešča o svojem delu širšo in ožjo javnost. Ožja javnost je seznanjena z delom kluba
preko zapisnikov in s pomočjo spletne strani. Širša javnost je o delu kluba obveščana preko
medijev. Za informiranje javnosti o delu kluba in za zagotovitev javnosti dela kluba je
odgovoren predsednik kluba.
II. Članstvo
9. člen
Klub ima polnopravne člane in častne člane. Član kluba lahko postane vsakdo, ki je
diplomiral iz geografije na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Član kluba lahko postane
tudi študent podiplomskega študija geografije. Članstvo v klubu je prostovoljno. Kdor želi
postati član kluba, mora predložiti pristopno izjavo, v kateri izrazi željo postati član kluba in
se zaveže, da bo deloval v skladu s statutom kluba. Član kluba lahko postane na podlagi
odločitve Upravnega odbora kluba tudi oseba, ki je posredno ali neposredno dolgotrajno
povezana s stroko.
10. člen
Članstvo preneha:

- s prostovoljnim izstopom iz kluba,
- z izključitvijo na podlagi odločbe častnega razsodišča,
- če 1 leto ne plača članrine,
- v primeru smrti,
- s prenehanjem kluba.
Zoper sklep iz 2. alineje prejšnjega odstavka je možna pritožba v 1 mesecu skupščini kluba,
ki o pritožbi dokončno odloča.
Član izstopi iz kluba prostovoljno, ko poda predsedniku kluba pisno izjavo o izstopu.
Člana se črta iz kluba po predhodnem opominu, če ne poravna članarine v obdobju zadnjega
leta.
Član je izključen iz kluba, če grobo krši statut ali zavestno ravna proti interesu in ugledu
kluba. Člana izključi častno razsodišče z odločbo.
11. člen
Pravice člana so:
- da sodeluje v delu kluba,
- da aktivno oblikuje in uresničuje program dela,
- da uveljavlja svoje zamisli in predloge, s katerimi se uresničujejo cilji kluba,
- da je seznanjen s programom dela kluba ter njegovim finančno - materialnim poslovanjem,
- da voli in je voljen v organe kluba,
- da predlaga kandidate za volitve v organe kluba,
- da odstopi z voljene funkcije, je razrešen ali izstopi iz kluba.
12. člen
Dolžnosti člana so
- da z osebnim prizadevanjem prispeva k uresničitvi delovnega načrta kluba,
- da s svojim delovanjem doma in v tujini veča ugled kluba,
- da izpopolnjuje svoje znanje in izkušnje ter te prenaša na ostale člane,
- da izpolnjuje sklepe skupščine in drugih organov kluba ter spoštuje statut,

- da opozarja na nepravilnosti v delu kluba,
- da redno poravnava svoje finančne obveznosti do kluba.
13. člen
Častne člane kluba lahko predlaga katerikoli član kluba. Častno članstvo kluba podeli
skupščina kluba na podlagi posebnega prizadevanja in podpore pri razvoju in delovanju kluba.
Častni član lahko sodeluje na skupščini kluba. Če oseba, ki se ji dodeli častno članstvo ni član
kluba, potem nima pravice glasovanja. Častni člani so oproščeni plačevanja članarine.
III. Organi kluba
14. člen
Organi kluba so:
- skupščina,
- predsednik kluba,
- upravni odbor,
- častno razsodišče,
- nadzorni odbor.
Delovanje v posameznih organih kluba je nepridobitne narave.
15. člen
Najvišji organ kluba je skupščina, ki jo sestavljajo vsi člani kluba. Skupščina voli druge
organe kluba.
16. člen
Skupščina je lahko redna ali izredna. Predsednik je dolžan vsaj enkrat letno sklicati redno
skupščino. Izredna skupščina se lahko skliče po potrebi in sicer na predlog predsednika,
nadzornega odbora ali pa vsaj 1/3 članstva. Izredna skupščina sklepa samo o zadevi, zaradi
katere je bila sklicana. Upravni odbor je dolžan sklicati izredno skupščino najkasneje v roku
enega meseca po tem, ko je prejel tako zahtevo. V nasprotnem primeru lahko skliče izredno
skupščino predlagatelj, ki mora predložiti tudi dnevni red z ustreznimi materiali. Sklic
skupščine je javno objavljen. Volitve organov so lahko javne ali tajne. Glasovanje je
praviloma javno, lahko pa se člani na sami skupščini odločijo za tajni način glasovanja.
17. člen
Skupščina sprejema svoje sklepe z večino glasov navzočih članov. Če se odloča o spremembi
statuta, je potrebno, da za to glasujeta najmanj dve tretjini prisotnih članov. Če se odloča o

prenehanju delovanja kluba, je potrebno, da za to glasujeta najmanj dve tretjini prisotnih
članov in da prisostvuje skupščini najmanj polovica članov.
18. člen
Skupščina je sklepčna, če je ob predvidenem začetku navzočih več kot tretjina članov. Če ob
predvidenem začetku skupščina ni sklepčna, se preloži za 30 minut, nakar skupščina veljavno
sklepa, če je prisotnih vsaj 10 članov. O delu skupščine se piše zapisnik, ki ga podpišejo
delovni predsednik, zapisnikar in overitelj.
19. člen
Skupščina:
- sklepa o dnevnem redu,
- sprejema in spreminja statut in druge akte kluba,
- razpravlja o delu in poročilih organov kluba,
- sprejema predlagani delovni načrt,
- sprejema program dela kluba,
- sprejema finančni načrt in zaključni račun,
- voli in razrešuje organe kluba,
- sklepa o prenehanju kluba,
- odloča o višini članarine,
- dokončno odloča o izključitvi člana iz kluba,
- odloča o pritožbah zoper sklepe predsednika, upravnega odbora, nadzornega odbora in
častnega razsodišča,
- odloča o vključevanju in sodelovanju z drugimi sorodnimi organizacijami,
- odloča o podelitvi in odvzemu častnega članstva,
- odloča o drugih zadevah, ki jih predlagajo člani ali organi kluba v skladu z namenom in cilji
kluba.
Posamezni predlogi za statutarne spremembe morajo biti v pisni obliki poslani predsedniku
kluba najmanj 14 dni pred dnem zasedanja skupščine kluba.

20. člen
Upravni odbor je izvršilni organ kluba. Člane upravnega odbora izvoli skupščina za dobo
štirih let. Upravni odbor šteje pet članov in je za svoje delo odgovoren skupščini. Upravni
odbor je sklepčen, če je prisotna večina članov odbora in sprejema veljavne sklepe, če zanje
glasuje večina prisotnih članov. Upravni odbor sestavljajo: predsednik kluba, ki ga izvoli
skupščina in štirje voljeni člani, ki jih na predlog predsednika kluba izvoli skupščina. Ti
izmed sebe izvolijo tajnika in blagajnika.
21. člen
Upravni odbor je za svoje delo odgovoren skupščini. Njegovo delovanje spremlja nadzorni
odbor. Je izvršilni organ skupščine in opravlja zadeve, ki mu jih naloži skupščina ter zadeve,
ki po svoji naravi spadajo v njegovo delovno področje. Upravni odbor se sestaja po potrebi.
Opravlja organizacijske, upravne, administrativne, strokovno tehnične zadeve in postavlja
prioritete ter oblikuje vizijo delovanja kluba.
22. člen
Naloge upravnega odbora so:
- sklicuje skupščino,
- predlaga program dela ter pripravi predlog finančnega načrta in zaključnega računa,
- skrbi za finančno in materialno poslovanje kluba,
- skrbi za urejanje imenika članov,
- skrbi za izvrševanje sprejetega letnega delovnega načrta,
- poda delovno in finančno poročilo ob izteku mandata,
- predlaga letno članarino,
- upravlja s premoženjem kluba,
- pripravlja predloge za imenovanje komisij in odborov kluba,
- pripravlja predloge aktov kluba,
- odloča o članstvu oseb, ki niso diplomanti geografije ali podiplomski študenti geografije
Univerze v Ljubljani.
23. člen
O zadevah, ki se tičejo uresničitve letnega delovnega načrta, odločajo člani upravnega odbora
na sestankih, ki jih sklicuje predsednik. Veljavne sklepe sprejema upravni odbor z večino
prisotnih. Člani upravnega odbora ne morejo biti hkrati člani nadzornega odbora ali častnega
razsodišča. Upravni odbor za izvajanje posameznih nalog imenuje komisije. Za svoje delo so

komisije odgovorne vodstvu. Izjemoma lahko klub povabi k sodelovanju pri delu komisije
zunanje sodelavce.
24. člen
Predsednik kluba predstavlja in zastopa klub proti tretjim osebam in je odgovoren za
zakonitost dela kluba. V njegovi odsotnosti ga nadomešča eden izmed pooblaščenih članov
upravnega odbora. Predsednik kluba je odgovoren za delovanje kluba v skladu s statutom in
pravnim redom Republike Slovenije. Za svoje delo je predsednik kluba odgovoren skupščini
in nadzornemu odboru. Izvoli ga skupščina za dobo štirih let, z možnostjo ponovne izvolitve.
Predsednik kluba je hkrati predsednik upravnega odbora kluba. Sklicuje seje tega organa,
pripravlja dnevne rede in vodi njegovo delo.
25. člen
Za disciplinski prekršek članov kluba se šteje hujše nespoštovanje statuta in sklepov organov
kluba ter vsako drugo ravnanje, ki utegne huje prizadeti interese in ugled kluba. O sporih
odloča na prvi stopnji častno razsodišče. Častno razsodišče lahko izreče članom kluba
naslednje ukrepe:
- opomin,
- javni opomin,
- izključitev.
O pritožbah zoper odločitev častnega razsodišča odloča skupščina na prvem naslednjem
sklicu kot drugostopenjski organ.
Častno razsodišče sestavljajo trije člani (predsednik komisije in dva člana), ki jih na predlog
članov kluba ali posameznih kandidatur izvoli skupščina za dobo štirih let. Odločitve častnega
razsodišča so veljavne, če vsaj dva člana (častnega razsodišča) glasujeta ZA dani predlog.
Častno razsodišče se konstituira, ko člani izmed sebe izvolijo predsednika. Funkcije v
organih vodstva in častnega razsodišča so nezdružljive. Nezdružljive so tudi funkcije
nadzornega odbora in častnega razsodišča. Za svoje delo je častno razsodišče odgovorno
skupščini.
26. člen
Nadzorni odbor je sestavljen iz treh članov (predsednika odbora in dveh članov), ki jih voli
skupščina. Nadzorni odbor se sestaja po potrebi. Naloga nadzornega odbora je, da spremlja
delo kluba, njegovih organov, ter nadzira materialno - finančno poslovanje kluba. Odločitve
nadzornega odbora so veljavne, če vsaj dva člana (nadzornega odbora) glasujeta ZA dani
predlog in seji prisostvujejo vsi trije člani. Za svoje delo je nadzorni odbor odgovoren
skupščini. Nadzorni odbor se konstituira, ko člani izmed sebe izvolijo predsednika. Mandatna
doba je štiri leta. Člani nadzornega odbora ne morejo biti hkrati člani vodstva. Lahko
sodelujejo na sestankih vodstva, nimajo pa pravice glasovanja.

IV. Akti kluba
27. člen
Poslovanje kluba ureja poslovnik kluba. Področje finančnega poslovanja je urejeno s
pravilnikom o finančnem poslovanju.
V. Financiranje
28. člen
Viri financiranja kluba so:
- članarina,
- darila, volila,
- javna sredstva,
- prihodek iz dejavnosti kluba iz naslova materialnih pravic organiziranja družabnih
dejavnosti,
- kotizacija,
- prispevki organizacij ali posameznikov (donatorjev in sponzorjev),
- drugi prihodki.
Če klub pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora
porabiti za izvajanje dejavnosti, za katero je bil ustanovljen.
29. člen
Klub razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom in finančnimi plani, ki jih sprejme
skupščina. Na skupščini člani obravnavajo in sprejmejo zaključni račun.
30. člen
Finančne in materialne listine podpisujeta predsednik kluba in blagajnik kluba. Finančno in
materialno poslovanje mora biti v skladu z veljavnimi predpisi s tega področja. Blagajnik
vodi finančno in materialno poslovanje po načelih blagajniškega in materialnega poslovanja.
Njegovo delo poteka v skladu z računovodskimi standardi za društva. Blagajnik vodi denarna
sredstva kluba v blagajniški knjigi. O finančnem poslovanu poroča vodstvu kluba. Klub ima
svoj žiro račun pri NLB, Trg republike 1 v Ljubljani. Delo blagajnika je javno. Vsak član
kluba ima pravico vpogleda v finančno in materialno dokumentacijo in poslovanje kluba.
Klub ima premično in nepremično premoženje, ki je kot last kluba vpisano v register
osnovnih sredstev. Premično premoženje se lahko kupi ali odtuji samo na podlagi sklepa
vodstva, nepremično premoženje pa se lahko kupi ali odtuji le na podlagi sklepa skupščine.

31. člen
Klub ima lahko tudi donatorje. Donatorji so fizične ali pravne osebe, ki klubu materialno ali
kako drugače pomagajo. Donatorji lahko sodelujejo in razpravljajo na sejah občnega zbora,
nimajo pa pravice odločanja.
VI. Statusne spremembe
32. člen
Klub preneha:
- sklepom skupščine, ki sprejme sklep z 2/3 večino prisotnih
- po samem zakonu.
V primeru prenehanja delovanja kluba se njegovo premoženje prenese na Zvezo geografskih
društev, Aškerčeva 2, Ljubljana.
VII. Zastopanje
33. člen
Predsednik zastopa klub v odnosih s tretjimi osebami. V njegovi odsotnosti ga nadomešča
pooblaščeni namestnik.
VIII. Prehodne in končne določbe
34. člen
Statut kluba začne veljati z dnem sprejetja. Uporabljati se sme, ko pristojni upravni organ
ugotovi, da je statut v skladu z določbami zakona o društvih.
35. člen
Za razlago statuta je pristojno vodstvo kluba.

V Ljubljani, 10.8.2001

Predsednik:
dr. Anton Gosar

