
I' Slovensko druitvo 

-** 
The Slovene

uiiteljev tujega G Association of
strokovnegajezika G LSPTeachers

Na podlagi f. in 9. flena Zakona o drugtvih {Uradni list RS 5t. 50195} je ustanovna skup5iina dne 12. decembra

1995 sprejela sklep o ustanoviWi Slovenskega druftrrra uEiteljev tujega strokovnega jezika in v ta namen

sprejela naslednji statutf ki ie bil dopolnjen na sku$tini 14. februarja 2006 in nato na skupS6ini 15. marca

2018:

STATUT

SLOVEilSKEGA DRUTruA UEITEUEV TUTEGA STROTOVftIEGA 
'EZIKA

l. SpbEne doloEbe

f. ilen
Slovensko dru$wo uiiteljev tujega strokovnega jezika {v nadaljnjem besedilu DruBtvo} je organizacija, v katero

se prostovoljno rdruiujejo utiteliitujetsa strokovnega.ieailqa.l(rdka dnerrats SDUTST. Pri posloraniu s tuiino
se uporablja prevod imena Druitva v angleikem jeziku, in sicer The Sbnene Association of LSP Teachers.

2.6len
DruEtvo je pravna osba.
Se&t in naslor sedeia Dn€hra ie: Liubliana, A$kerieva 2.

Dru5tvo ima *oj faat. PeEat je ovalne oblike z dimenzijami 55 mm x 20 mm, z napisom Slovensko druitvo
uEiteljev tuieta strokannega jerika. DruStvo deluJe na obmoeju Republike Sloveniie.

3. Elen

Dru$Wo se lahko povezuje z drugimi organiracijamiv Republiki Sloveniji, ki delujeio na podroEju jezikovnega

izobraievanja.
Druiwo lahko samostojno sodeluje s tujimi ali mednarodnimi druStvenimi organizacijami, ki so
sorodne in imajo podobne namene in cilje.

t[. E'len

Delovanje DruSwa temelji na natelu javnosti, s tem da:

- imajo dlani pravico vpogleda v zapisnike organou druiWa;
- druStvo sproti ohve5da Elane o novostih in dejavnostih prek drultvenega e-Easopisa;

- dru$wo obveS{a zainteresirano javnost prek sredstev javnega obve$tania.

SirSo javnost obveiEa druitvo o svojem delu na naslednje naEine:

- : javnimi sejami organov druitva;
- z organizacijo okroglih miz in tiskovnih konferenc;
- z vabili predstavnikom zainter€siranih organov, ustenov in organizacij ter predstavnikorn sredstev

javnega obveSdanja na seje Dru5wa.

Za zagotovitev iavnosti dela DruStva ie odgovoren predsednik oziroma nopfla$,e,y osebe.
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ll. Namen, cilji in naloge Dru5tva

5. Elen

Namen in cilj Druitva je zdruievanje uditeljev tujega strokovnega jezika, da bi laZje vplivali na razvoj podrodja

in status predmeta, ki ga poudujejo, ter na profesionalno rast dlanov. Natandneje, DruStvo:

- skrbi in se zavzema za vzdrievanje visoke ravni pouievanja tujega jezika stroke, tako da spodbuia in

(so)organizi ra strokovno spopol njevanje;
- sodeluje s slovenskimiviSjeSolskimi in visoko5olskimi ustanovami, s tujimijezikovnimi centriv Sloveniji in

drugimi visokoSolskimi zavodi pri oblikovanju colitike pouievanja tujega jezika za potrebe stroke v

visokem Solstvu;
- spodbuja raziskave na podrodju pouEevanja jezika stroke s itipendiranjem in spodbujanjem izmenjave

izkuienj med dlaniter domaiimi in tujimi strokovnjaki;
- zdruZuje uiitelje strokovnega jezika iz vse Slovenije in sodeluje s podobnimi druitvenimi in strokovnimi

organizacijami v Sloveniji in v svetu;
- predlaga reievanje konkretnih problemov poueevanja tujega jezika za potrebe stroke v sklopu slovenskih

viSje5olskih in visoko5olskih ustanov;
- pospeluje izmenjavo informacij na podrodju svoje dejavnosti doma in v tujini;
- skrbi za register visoko5olskih uiiteljev tujega jezika stroke;
- organizira konference, strokovna srefanja in poletne Sole;

- obveida dlane o moZnostih izobraievanja in sodelovanja;
- skrbi za redno rrdeleioo ilanov na mednarodnih strokovnih sreianjih;
- spodbuja gradnjo termlno!oikrh siovarjev na posameznih strokovnih podroijih;
- skrbi za tzdajo in distribucijo strokovnih gradiv in priroinikov, kiso jih ilani pripraviliv okviru projektov

Dru5tva.

DruStvo lahko za konkretno podroEje delovanja organizira sekcilo. Cilji in naloge sekcij so v skladu s tem

statutom. Sekcija ni pravna oseba. Predsednik sekcije je lahko le tlan druitva. Sekcije so metode dela,

organizirane po interesnem nadelu dlanov. Sekcijo ustanovi upravni odbor. Sekcija mora delati v skladu s

statutom druitva.

lll. elanstvo Dru5wa

6. Elen

ilani Slovenskega druitva uiiteljev tujega strokovnega jezika so lahko:
- uiitelji tujega jezika stroke na visokoSolski stopnji;
- uiitelji tujega jezika stroke v srednjih strokovnih in poklicnih Solah;
- uditelji tujega strokovnega jezika v zasebnih jezikovnih 5olah.

ilan Drultva lahko postane tudi vsak visokoiolski uditelj, sodelavec ali Student, ali drug strokovnjak, ki se s

pristopno izjavo zaveie sprejemati cilje, naloge, program, usmeritve in statut delovanja druStva ter redno
plaiuje dlanarino,

Druiwo sprejme dlana na podlagi izpolnjene pristopnice, kijo poda upravnemu odboru. dlan Druitva je lahko

tudi tuj drZavljan pod enakimi pogoji. dlanstvo je prostovoljno.

dlane sprejema upravni odbor.

7. EIen

Pravice 6lanov so, da:
- uresnidujejo svoje profesionalne interese na podroiju dejavnosti Drultva;
- so seznanjeni s programom, delom in poslovanjem Druitva;
- sodelujejo pri delu DruStva;
- v skladu z dogovorjenimi pravili koristijo rezultate delovanja Dru5tva;
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- volijo in so izvoljeni v organe Druitva;
- soodloiajo v organih Druitva;
- redno pladujejo dlanarino.

Dolinosti tlanov so, da:
- s svojim delom prispevajo k uresnidevanju ciljev in nalog Druitva;
- spoitujejo statut in druge akte, pravila ter sklepe organov DruSWa;

- dajejo Drultvu informacije, ki so potrebne za izvajanje skupnih dogovorjenih nalog;

- varujejo ugled DruSwa.

f. ilen
tlanstvo v Dru5tvu preneha:

- s prostovoljnim izstopom (pisna iziava);
- z brisanjem iz Elanstva Drultva;
- z izkliuEiwijo;
- s smrtjo.

elan prostovotjno izstopi iz drultva, Ee upravnemu odboru poBlje pisno iziavo o izstopu.

Upravni odbor trta ilana iz Druitva, ie ta kljub opominu ne plaia dlanarine v tekodem letu.

O izkljudiwi 6lana tz Druitva odtoia dastno razsodiide s sklepom. Sklep mora biti v skladu z disciplinskim

pravilnikom.

lV. Organizaciia Dru5tva

9. Elen

Organi Druitva so:

- skupliina;
- upravniodbor (UO);

- nadzorna komisija (NK);

- dastno razsodiSde (dR).

1O. Elen

Skupiiina Druiwa
Skup5dina je naiviiji organ Druitva, ki voli druge njegove organe, sestavljajo pa jo vsi ilani Druifua'

Skupidina je lahko redna ali izredna. Redno skup5dino sklicuje predsednik Dru5tva po sklepu UO praviloma

enkrat letno. lzredno skupSiino skliie UO na svojo zahtevo ali na zahtevo 113 dlanov Dru5tva ali na zahtevo

NK. UO je dolian sklicati izredno skupSiino najkasneje v dveh mesecih po tem, ko je prejel zahtevo. V

nasprotnem primeru lahko skliEe izredno skup5iino predlagatelj, ki mora predloiiti ustrezna gradiva z

dnevnim redom. lzredna skupS6ina sklepa le o zadevi, za katero je sklicana'

Skupldina lahko poteka tudi kot dopisna seja.Za sklic in sklepdnost dopisne seje veljajo ista dolodila kot za

sklepinost redne seje.

11. ilen
O sklicu skupSiine z dnevnim redom morajo biti dlani Dru5tva obveideni najmanj 14 dni pred sklicem,

obveidanje pa praviloma poteka prek e-po5te. Dan, na katerega sklicatelj poSlje vabilo, se Steje kot dan, ko

dlan Druitva dejansko prejme vabilo na seio skupiEine.

SkupEEina je sklepina, ie je prisotna polovica tlanov. ee skupiEina ni sklepEna, se zasedanje odloii za 30

minut. Po tem iasu je skup5iina sklepina, ie je prisotnih vsaj 1/3 Elanov Druitva, oz. najmanj 10 ilanov.

Skupidina sprejema sklepe z vedino navzodih dlanov Druitva. Kadar odloia o spremembi statuta Druitva ali

kadar voli ilane organov Dru5tva, morata za to glasovati 2/3 navzoiih Elanov.



Glasovanje je praviloma javno, ie se dlani ne odloc"lc za tajni naiin glasovanja. Volitve organov Druitva so
praviloma tajne.

12. Elen

SkupSdina:
- razpravlja in sklepa o dnevnem redu skupidine;
- sprejema in spreminja statut in druge akte Dru5tva;
- sprejema delovni program druitva;
- sprejema finanini nairt in potrjuje zakljudni radun Druitva;
- voli in razreSuje UO, NK, iR in druge organe in komisije Dru5tva;
- voli in razreiuje predsednika Dru5tva;
- odloia kot drugostopenjski organ zoper sklepe UO, NK, dR in drugih organov Druitva;
- odloia o viSini dlanarine in o sredstvih za finanino-materialno poslovanje Drultva;- odioda o vkljudevaniu oz. zdruievanju Druitva z drugimi sorodnimi organizacijami;
- odioea o drugih zadevah, kijih predlagajo organiin dlani Druitva;
- odioia o prenehanju delovanja Druitva;
- ca<cnino odloda o izkljuiitvi ilana iz Druitva.

rcs:mez: predlogi za razpravo na skupStinimorajo bitiv pisnioblikiposlaniUo najmanj 8 dnipred sklicem
skupic ^e. O de u s<.rpiiine se vodi zapisnik, ki ga podpiSejo predsedujodi, zapisnikar in dva overitelja.

Skupii"ro r'cdi de ov-no predseostvo z delovnim predsednikom in Stirimidlani, kijih izvoliskup5iina, in sicer
z ve:,lo pn,sotnih i,a"cv.

13. Elen

Upravniodbor IlruEWa
UO je izvriilniorgan skupSEine, kiopravlja organizacijska in strokovno-tehniEna opravila tervodidelo Drultva
v dasu med dvema sejama skupiiine po programu in sklepih sprejetih na skupiiini. UO je za svoje delo
odgovoren skupldini.

Uo iteje 5 iianov. sestavljajo ga predsednik, tajnik, blagajnik in dva ilana.

Predsednik Druilva je predsednik UO po svojem poloiaju. V njegovi odsotnostivodi delo UO tajnik ali dlan
UO, ki ga za tak primer dotodi UO.

Uo se sestaja po potrebi, najmanj pa dvakrat letno. Po potrebi lahko Uo organizira dopisne seje.

Mandat ilana UO je 2 leti z moZnostjo ponovne izvolitve.

14. ilen
UO opravlja naslednje naloge:
- sklicuje skupldino;
- skrbi za izvrievanje programskih usmeritev Druitva;
- pripravlja predloge aktov Drultva;
- izdela predlog finantnega plana in skrbi za finanino in materialno poslovanje Druitva;- imenuje tajnika Drultva izmed ilanov UO in posamezne komisije;
- izvaia druge naloge, ki izhajajo iz aktov Dru5tva ali ga za to pooblasti skupldina, vendar ne nalog iz svoje

pristojnosti;
- ustanavlja sekcije.

V okviru Uo imajo posamezni dlani zaiasne ali trajne zadolZitve v zvezi s posameznimi podrodji dela Dru5tva.

dlane UO voli skup5dina ilanov.

I
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15. Elen

uo praviloma dela na sejah, kijih sklicuje predsednt v njegovi odsotnosti pa tajnik.

Posamezne seje, razen dvakrat letno, ko se UO sestane na seji, so lahko izvedene na osnovi tehnitnih
pripomoikov {elektronska po5ta ipd.).

Sklepi U0 so sprejeti, ie jih sprejmejo vsaj 3 dlani UO, navzoii pa morajo biti vsi ilani UO,

16. Elen

Nadzorna komisiia Druihra
NK predvsem spremlja delo UO in drugih organov Dru5tva ter opravlja nadzor nad finantno-materialnim
poslovanjem Dru5tva.

NK o svojem delu enkrat letno poroia skuplfini.

NK je restavljena iz 3 dlanov. elani med seboj izvolijo predsednika. elani wf ne morejo biti obenem 6lani U0.
Sklepi HK so veljavni, Ee jih potrdita vsaj 2 Elana. elani NK so vabljeni na seje UO brez pravice glasovanja, oz.
so seznanjeni z vsemi sklepi UO. Mandat tlanov NK je 2 leti.

Za sroie &lo !e NK dgovorna skupiiini.

17. den
&salo raesffi trr&ua
fR sestavtlalo 3 ilani, ki jih iardi skup$iina za enako mandatno dobb kot voli UO Druitva, t.j. za 2 leti.

Predsednika razsodiSEa med seboj iruol'ljo Elani razsodiiia.

eastno razsodiiie se sestaja po potrebi na podlagi pisnih alrtansrgrtov DrGtya, kijih rnora re5ti v roku 3O
dni.

18. ffen
Za disciplinski prekriek ilanov DruEtva se iteje hujie nespoEtovanje statuta in sklepov organov Drultva ter
vsako drugo raunanje, ki prizadene interese in ugled Druitva.

Kriiue so predrsern:
- kr5itve doloib statuta in aktov Druitva;
- nevestno in lahkomiselne izvr5evanje sprejetih zadoliitev in funkcij v DruStvu, 6e takino dejanje ikoduje

Dru5tvu ali Skoduje njegovemu ugledu.

19. Elen

o prekrlkih odloda na prvi stopnji iastno razsodiSde, in sicer po disciplinskem pravilniku Druiwa. Organ za
pritoibe je skupSdina.

Za svoje delo je razsodiSde odgovorno skupSfini.

20. Elen

fastno razsodiSEe lahko izrede ilanom Druitva naslednje ukrepe:
- opomin;
- javniopomin;
- izkljuditev.

Za disciplinski postopek se smiselno uporabljajo doloibe Zakona o splolnem upravnem postopku.



21. EIea

PredseddkBrt6tya
Predsednika Druitva, kije po svojem poloiaju tudi prudsednik UO, izvoli skupiEina za dobo 2 let.

Predsednik zastopa in predstavlja DruStvo pred driarrrimi organi in drugimi organizacijami v driavi in tujini
ter pred tretjimi osebami.

Predsednik je odgovoren za zakonito delo Dru5tua ter za delo Dru5tva v skladu s statutom. Za svoje delo je

odgororen skupliini in UO.

lU. &n
T;*nikDruEtua
UO m€d svojimiilani imenuje tajnika Druitva za opranljanje strokovno tehniinega dela in koordinacijo med

organi Druitva. Tajnik dela v skladu s statutom &u3s*a, po navodilih predsednika, in obenem lahko

n*meiia predsednika Dru5tva v njegovi odsotncti. Za svoje delo tajnik odgovarja U0 in skupidini.
Mandatna doba je 2 leti.

2:t Aen
Ala3a|r* ttr$tya
BriBajnika inrenuje UO med srrejimi ilani. Blagajnik dela v skladu s statutom DruStva po navodilih predsednika
in po predS*sih, ki ve{jaio za materialno in finandno poslovanje druitev. Za svoje delo blagajnik odgovarja UO

in Sku$fini. Mandarra doha je 2 leti.

Y. Flrat&p h maErialno poslovanje Dru5tva

24. ilen
Dohodki Druitva so:
- dlanarina;
- dctacije;
- dohodki iz lastne dejavnosti;
- drugi dohodh.

Dru3tvo za pridobiranje sredstev za svoje delovanje opravlja tudi pridobitne dejavnosti, ki so povezane z

nameni, cilji in dejavnostmi druitva v obsegu, potrehnem za njihovo doseganje, in sicer:
- organizira konference, simpozije ipd. {N82.300 Organiziranje razstav, sejmov, sredanj);
- organizira sreianja, seminarje, delavnice, predavanja ipd. (P85.590 Drugie nerazvriieno izobraZevanje,

izpopolnjevanje in usposabljanje);
- izdaja in zalaga strokovne publikacije s podroija dela Drultva U58.1L0 lzdajanje knjig).

25. ilen
Dru5Wo razpolaga s finaninimi sredsWi v skladu s programom in letnimi finaninimi plani, ki jih sprejme
skupliina. Na redni letni skup3dini se obravnava in sprejema zakljudni radun - porodilo.

26. Elen

Premoienje DruStva sestavljajo vse premitnine in nepremiinine, ki so kot last Druitva vpisane v inventarno
knjigo. S premoienjem Dru5tva upravlja UO.

ee dru5tvo pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari preseiek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za

izvajanje dejavnosti, za katero je bilo ustanovljeno. Vsaka delitev premoienja dru5wa med njegove ilane je
niEna.
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27.ilen
Finanino in materialno poslovanje mora biti v skladu z nadeli, ki veljajo za Dru5tva, ter v skladu z veljavnimi

predpisi. Druitvo finanino in materialno poslovanjercdiskladno s pravilnikom, v katerem opredelitudi nadin

vodenja poslovnih knjlg.
FinanEna evidenca se izvaja po naielih blagajni5kega pmlovanja.

FinanEno poslovanje Druitva se vodi preko raduna pri hanki.

28. Elen

Finanine in materialne listine podpisujeta predsednik in tajnik Druitva.

Za pomoE pri urejanju finandno-materialnih zadev lahko UO najame radunovodjo - blagajnika Druitva.

Finanino materialno poslovanje DruStva je javno za vse dlana Dru5tva.

29. Elen

Za arganizacijsko-tehniina in poslovna opravila Dru5tva, ki presegajo doloten obseg, lahko prejmejo dlani

plaiilo. Pladilo doloEa poseben stroikovnik.

h dela, ki so trajnega znaiaja in ki po obsegu presegajo neprofesionalni pristop, lahko Druitvo sklene s

posameznikom pogodbo o zadasnem alitrajnem delu.

Vl. Prenehanje delovanja DruStva

!10. Elen
Dru5tvo preneha delovati:
- s sklepom skupSiine z2/3veiino navzoiih Elanov, de prenehajo pogoji in razlogi, kiso narekovali njegovo

ustanovitev;
- v primeru, ko se Stevilo njegovih ilanov zmanjia pod 10;
- po zakonu.

V primeru prenehanja delovanja Druitva njegovo premoZenje pripade Druitvu s podobno dejavnostjo ali

Rdeeemu kriiu Slovenije, 6e takega druitva ni. O sklepu obdnega zbora o prenehanju delovanja Dru5tva mora

predsednik Druitva obvestiti pristojni upravni organ v tridesetih dneh.

VII. KonEne doloibe

31. tlen
Ta statut je sprejela skupldina Dru5tva dne 15. marca 2018 in velja takoj. S tem dnem preneha veljati statut

sprejet 14. februarja 2006.

Ljubljana, 15. 3. 2018

Tajnica Drultva:
Polona Vidid

Predsednica Druitva:
SaSa Podgor5ek
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