
 

S T A T U T 

ZVEZE DRUŠTEV PEDAGOŠKIH DELAVCEV SLOVENIJE 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen  

Statut ureja načela, cilje, naloge, pogoje, organizacijo, oblike dela, ter pravice in dolžnosti vseh, 

vključenih v Zvezo društev pedagoških delavcev Slovenije (v nadaljnjem besedilu ZDPDS).  

 

2. člen  

Sedež ZDPDS je v Ljubljani, Tržaška cesta 2. ZDPDS deluje na območju Republike Slovenije.  

 

3. člen  

ZDPDS je samostojna strokovna in nevladna organizacija, ki proučuje, razvija in bogati teorijo in prakso 

na področju vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji. V njej se združujejo društva in klubi 

pedagoških delavcev ter druga društva s sorodno dejavnostjo, z namenom uresničevanja programskih 

nalog, ki imajo skupen pomen za območje Slovenije. Dejavnost ZDPDS je zasnovana na načelih Ustave 

Republike Slovenije.  

 

4. člen  

ZDPDS sodeluje z drugimi strokovnimi organizacijami, društvi, zavodi in državnimi organi, ki delujejo na 

področju vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji. ZDPDS lahko sodeluje s sorodnimi 

mednarodnimi organizacijami ali organizacijami drugih držav.  

 

5. člen  

ZDPDS je pravna oseba, ki jo predstavlja in zastopa z neomejenim pooblastilom predsednik, v primeru 

njegove odsotnosti pa podpredsednik.  

 

6. člen  

ZDPDS uporablja pečat okrogle oblike. Besedilo: Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije, 

Ljubljana.  

 

7. člen  

ZDPDS ima svoj znak. Znak je sestavljen iz štirih krogov na isti liniji. Razdeljeni so na črno-bele, po 

površini različno velike kvadrate. Kroge objemajo vzporedne in poševne črte. Poševne črte se krogov 

dotikajo in jih oklepajo tako, da se na desni strani združijo. Na desni spodnji strani je napis ZDPDS.  



II. NAMEN IN CILJI ZDPDS  

8. člen  

Osnovno poslanstvo ZDPDS je, da s svojo dejavnostjo spodbuja razvoj vzgoje in izobraževanja v skladu 

z načeli humanizacije, demokratizacije in pravic otroka, na temelju uresničevanja človekovih pravic kot 

osnovne vrednostne usmeritve vzgojnega dela ter strokovne avtonomije učiteljev, vzgojiteljev in drugih 

strokovnih delavcev.  

 

9. člen  

Zaradi uspešnega uresničevanja ciljev posameznih društev in klubov pedagoških delavcev, zaradi 

koordinacije interesov in nalog, ZDPDS:  

 usklajuje program društev, koordinira in spremlja njihovo delo, zlasti glede izvajanja delovnega 

programa, ki so ga društva (člani) ZDPDS skupno sprejeli,  

 organizira stalne in občasne delovne skupine za obravnavanje in reševanje aktualnih pedagoških 

vprašanj,  

 organizira kongrese, konference, strokovne sestanke, predavanja, seminarje in druge oblike 

posvetovanj pedagoških delavcev, izdaja zbornike in druge publikacije, povezane s to dejavnostjo 

ZDPDS, v skladu z veljavnimi predpisi,  

 daje pobude za znanstveno raziskovalno delo in razvoj pedagoške teorije in prakse,  

 širi znanstvena spoznanja domačih in tujih pedagoških teorij ter izkušenj prakse, tako da izdaja 

znanstveno revijo Sodobna pedagogika, v skladu z veljavnimi predpisi,  

 proučuje in obravnava aktualna pedagoška vprašanja ter išče ustrezne rešitve, prispeva k razvoju 

pedagoške teorije in prakse,  

 na osnovi strokovnih pedagoških spoznanj si prizadeva prispevati k razvoju in demokratizaciji 

šolskega in vzgojno izobraževalnega sistema,  

 spremlja in daje strokovne pobude za smotrni razvoj mreže vzgojno-izobraževalnih institucij ter 

napredek njihovega dela,  

 skrbi za uveljavljanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti organizacij in pedagoških delavcev ter si 

prizadeva za njihovo ustrezno vrednotenje,  

 organizira razne oblike strokovnega izobraževanja in usposabljanja pedagoških delavcev ter 

sodeluje pri izobraževanju članov društev, vključenih v ZDPDS,  

 vzdržuje delovne, znanstvene in strokovne stike z drugimi sorodnimi organizacijami v Republiki 

Sloveniji in izven nje,  

 organizira strokovna in študijska potovanja ter obiske pomembnih pedagoških ustanov in zavodov, 

organizacij in posameznikov doma in v tujini, podpira udeležbo članov na mednarodnih pedagoških 

kongresih in posvetovanjih,  



 se zavzema za demokratične in humane odnose med člani društev ter za njihovo vestno in 

odgovorno opravljanje nalog vzgoje in izobraževanja,  

 predlaga posebno delovne in uspešne pedagoške delavce za odlikovanja, priznanja, nagrade ter 

častno članstvo v ZDPDS.  

 

III. ČLANSTVO V ZDPDS, PRAVICE IN DOLŽNOSTI ČLANOV  

10. člen  

ZDPDS ustanovijo društva in klubi pedagoških delavcev ter druga društva s sorodno dejavnostjo z 

namenom, da bi lahko koordinirali svoje delo, usklajevali skupne interese in izvrševali skupne naloge.  

 

Članstvo v ZDPDS je prostovoljno. Društvo vstopi v ZDPDS na podlagi sklepa svojega najvišjega organa 

in postane član ZDPDS, ko izvršni odbor ZDPDS ugotovi, da društvo izpolnjuje pogoje iz tega statuta in 

ko predstavnik društva podpiše izjavo, da društvo pozna določila tega statuta in se z njimi strinja. 

Dokončno odločitev o vstopu v ZDPDS sprejme skupščina.  

 

11. člen  

ZDPDS ima tudi častne člane. Naziv častnega člana dobi oseba za posebne zasluge ter dolgoletno 

prizadevno delo in uspehe pri razvoju organizacije ZDPDS ter zavzeto uresničevanje njenega 

osnovnega poslanstva in ciljev. Naziv častnega člana podeljuje skupščina na predlog izvršnega odbora.  

 

12. člen  

Članstvo v ZDPDS preneha:  

 s prostovoljnim izstopom,  

 ko prenehajo pogoji za delovanje, opredeljeni v statutu ZDPDS,  

 z izključitvijo, če član ne izpolnjuje obveznosti do ZDPDS.  

 

13. člen  

Član izstopi s pisno izjavo in na podlagi sklepa svojega najvišjega organa. Pred izstopom izvršni odbor 

ZDPDS ugotovi, če so poravnane obveznosti med ZDPDS in članom.  

 

14. člen  

Član je lahko izključen iz ZDPDS, če huje krši pravila, ne sodeluje v skupno dogovorjenih akcijah, v 

izvajanju skupno dogovorjenih programov, oziroma ne izpolnjuje obveznosti, ki jih ima kot član ZDPDS. 

O izključitvi odloča skupščina ZDPDS na podlagi sklepa častnega razsodišča.  

 

15. člen  

Dolžnost in pravica članov ZDPDS je:  

 da poleg svojega programa in pravil upoštevajo tudi program in statut ZDPDS,  

 da sporočajo ZDPDS svoja mnenja in dajejo predloge za delo,  

 da sodelujejo pri izdelavi programa ZDPDS,  



 da aktivno sodelujejo pri uresničevanju skupno dogovorjenih nalog,  

 da s svojimi predstavniki sodelujejo pri volitvah in delu organov ZDPDS,  

 da volijo svoje predstavnike za skupščino ZDPDS in so voljeni v organe ZDPDS,  

 da sodelujejo pri delu komisij in drugih delovnih teles za posamezne naloge, ki jih imenuje skupščina 

ZDPDS in izvršni odbor,  

 da sodelujejo na posvetovanjih, kongresih, konferencah, simpozijih ali drugih strokovnih srečanjih, 

ki jih organizira ZDPDS na podlagi skupno dogovorjenega programa,  

 da zahtevajo od organov ZDPDS nasvete in pomoč pri reševanju problemov, ki spadajo v delovno 

področje ZDPDS,  

 da skrbijo za strokovni ugled ZDPDS,  

 da so seznanjeni s poslovanjem ZDPDS,  

 da redno poravnavajo dogovorjene obveznosti do ZDPDS.  

 

IV. ORGANI ZDPDS IN NJIHOVO DELOVANJE  

16. člen  

Organi ZDPDS so: skupščina, izvršni odbor, nadzorni odbor in častno razsodišče.  

 

Skupščina  

17. člen  

Skupščina je najvišji organ ZDPDS.  

Skupščino sestavljajo predstavniki, ki jih pooblastijo člani ZDPDS. Vsakemu članu pripadajo na 

skupščini tri predstavniška mesta.  

Predstavnik se izkaže na skupščini s pisnim pooblastilom, ki ga podpiše pooblaščena oseba društva oz. 

kluba.  

Na skupščino so lahko povabljeni tudi posamezni strokovnjaki ali predstavniki drugih sorodnih 

organizacij in društev s področja vzgoje in izobraževanja, ki jih zanima delo ZDPDS in želijo z njo 

sodelovati. Vabljeni nimajo glasovalne pravice.  

 

18. člen  

Skupščina je redna ali izredna, skliče jo izvršni odbor.  

Redna skupščina je vsako leto.  

 

19. člen  

Izredna skupščina se skliče na pisno zahtevo najmanj dveh članov ZDPDS ali po potrebi, ki jo s sklepom 

ugotovi izvršni odbor oziroma na zahtevo nadzornega odbora. Izredna skupščina sklepa le o zadevi, za 

katero je sklicana.  



Izredno skupščino skliče predsednik ZDPDS in to najpozneje petnajst dni po sprejetju sklepa. Skupščina 

mora zasedati najpozneje v enem mesecu po sprejetju sklepa.  

 

Če predsednik v tem času ne skliče izredne skupščine, jo lahko skliče predlagatelj tudi sam ter predloži 

dnevni red in gradivo.  

 

20. člen  

Vabila za skupščino z dnevnim redom se pošlje članom oziroma predstavnikom in drugim vabljenim 

osebam vsaj petnajst dni pred skupščino.  

 

21. člen  

Skupščino vodi delovno predsedstvo.  

 

Skupščina deluje in sprejema sklepe polnoveljavno, če je navzoča več kot polovica predstavnikov.  

Sklepi se sprejemajo z večino glasov prisotnih predstavnikov. Če skupščina ob napovedani uri ni 

sklepčna, zaseda in sklepa eno uro pozneje, če je zastopana vsaj tretjina predstavnikov društev in 

klubov – članov ZDPDS.  

 

Za spremembo statuta ali za prenehanje ZDPDS je potrebna dvotretjinska večina vseh predstavnikov.  

 

22. člen  

Glasuje se, kakor sklene skupščina – tajno ali javno.  

 

23. člen  

Skupščina ima naslednje pristojnosti:  

 sprejema poslovnik o delu skupščine,  

 sprejema dnevni red skupščine,  

 sprejema statut ZDPDS in druge akte, jih dopolnjuje in spreminja,  

 sprejme program dela ZDPDS in smernice za delo njenih organov,  

 razpravlja o delu organov ZDPDS v preteklem obdobju in sklepa o poročilih,  

 voli in razrešuje predsednika ZDPDS in podpredsednika ZDPDS,  

 voli in razrešuje člane častnega razsodišča in nadzornega odbora,  

 voli izvršni odbor,  

 potrdi operativni odbor,  

 voli glavnega in odgovornega urednika Sodobne pedagogike,  

 razpravlja in odloča o pritožbah, ki jih je sprejela in sklepa o izključitvi iz članstva,  

 sprejema finančni načrt,  

 dokončno potrdi letno poročilo,  

 odloča o nakupu in prodaji nepremičnin,  

 odloča o organizaciji kongresa ZDPDS,  



 sklepa o častnih članih ZDPDS,  

 odloča o prenehanju ZDPDS.  

 

O delu skupščine se vodi zapisnik, ki ga podpišejo predsedujoči, zapisnikar in dva overitelja.  

 

Izvršni odbor  

24. člen  

Izvršni odbor (v nadaljevanju IO) sestavljajo predsednik ZDPDS, podpredsednik, predsedniki društev in 

klubov, glavni in odgovorni urednik Sodobne pedagogike in še tri do pet članov.  

IO je za svoje delo odgovoren skupščini, njegov mandat traja dve leti, z možnostjo ponovne izvolitve.  

IO je sklepčen, če je prisotna večina članov IO. Sklepe sprejema z večino glasov prisotnih.  

IO se sestaja po potrebi, vendar najmanj enkrat letno. Na sejah je prisoten predsednik nadzornega 

odbora.  

Seje IO so lahko tudi korespondenčne.  

Predsednik ZDPDS je dolžan sklicati sejo, če to pisno zahteva najmanj tretjina članov IO ali nadzornega 

odbora.  

Na seji se vodi zapisnik, ki ga podpišeta zapisnikar in predsednik ZDPDS.  

 

25. člen  

IO opravlja naloge po programu, ki ga je sprejela skupščina in naloge, za katere ga je pooblastila 

skupščina:  

 sklicuje skupščino,  

 pripravlja finančni načrt,  

 obravnava letno poročilo,  

 odloča o višini članarine, ki jo prispevajo člani ZDPDS,  

 ustanavlja in imenuje stalne in občasne delovne skupine za izvajanje posameznih programskih 

nalog,  

 predlaga skupščini zaslužne pedagoške delavce za častne člane ZDPDS,  

 predlaga zaslužne pedagoške delavce ali člane ZDPDS za državna in druga priznanja in nagrade,  

 za uspešnejše uresničevanju nalog organizira sodelovanje in se povezuje z drugimi organizacijami, 

društvi, združenji,  

 daje pobudo za organizacijo kongresa ZDPDS,  

 sodeluje pri organizaciji strokovnih srečanj, posvetovanj, konferenc, simpozijev, ki jih organizirajo 

društva ali klubi – člani ZDPDS,  



 sklepa pogodbe s strokovnjaki in drugimi delavci za opravljanje strokovnih, proučevalnih in drugih 

nalog s področja dela ZDPDS,  

 sklepa pogodbe z državnimi in drugimi inštitucijami za izvajanje dodatnega izobraževanja prosvetnih 

in drugih delavcev, ki se ukvarjajo z vzgojo in izobraževanjem,  

 sklepa o mednarodnih povezavah in sodelovanju,  

 imenuje uredniški odbor Sodobne pedagogike in potrdi pravilnik o njegovem delu,  

 sprejema sklep o razpisnem postopku in načinu izbora zaposlenih v ZDPDS,  

 pripravlja predloge aktov ZDPDS,  

 upravlja s premoženjem ZDPDS,  

 razpravlja o finančnem načrtu Sodobne pedagogike,  

 vodi postopek evidentiranja kandidatov za organe ZDPDS, jih predlaga skupščini in poskrbi za 

izvedbo volitev,  

 za opravljanje določenih nalog in v okviru svojih zmožnosti lahko zaposli določeno število delavcev, 

v skladu s predpisi s področja delovnega prava.  

 

26. člen  

Za sprotno pripravo in uresničevanje sprejetih sklepov in aktualnih nalog IO imenuje skupščina, na 

predlog predsednika, operativni odbor, ki ima tri do pet članov IO. Njegov mandat traja dve leti z 

možnostjo ponovne izvolitve.  

Predsednik IO je hkrati tudi predsednik operativnega odbora. O svojem delu in ukrepih poroča na prvi 

naslednji seji IO.  

 

Predsednik ZDPDS  

27. člen  

Predsednik je za svoje delo odgovoren skupščini ZDPDS. Njegov mandat je dve leti, z možnostjo 

ponovne izvolitve.  

Predsednik in podpredsednik ZDPDS morata biti člana društva ali kluba, vključenega v ZDPDS.  

Naloge predsednika so:  

 predstavlja ZDPDS in zastopa njene interese pred državnimi in drugimi organi in organizacijami v 

državi in tujini,  

 predsednik ZDPDS je hkrati tudi predsednik IO,  

 predsednik sklicuje seje IO, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik.  

 

Poslovni sekretar  

28. člen  

Naloge poslovnega sekretarja:  

 usklajuje in povezuje delovanje organov ZDPDS in društev,  

 skrbi za pretok informacij,  



 opravlja organizacijske, tehnično-administrativne in druge naloge za nemoteno delovanje organov 

ZDPDS,  

 opravlja druge naloge po nalogu predsednika.  

 

Nadzorni odbor  

29. člen  

Nadzorni odbor ima tri člane in tri namestnike, ki jih voli skupščina ZDPDS. Njihov mandat traja dve leti, 

z možnostjo ponovne izvolitve. Izmed sebe izvolijo predsednika.  

Nadzorni odbor spremlja delo IO in drugih organov ZDPDS, opravlja nadzor nad finančno-materialnim 

poslovanjem ZDPDS. Obravnava in potrdi letno poročilo.  

Nadzorni odbor poroča o ugotovitvah in svojem delu IO in skupščini ZDPDS.  

Člani nadzornega odbora ne morejo biti istočasno člani IO. Lahko sodelujejo na sejah IO ter drugih 

organih ZDPDS, ne morejo pa glasovati.  

Nadzorni odbor je sklepčen, če so prisotni vsi trije člani oziroma njihovi namestniki. Veljavne sklepe 

sprejema z večino glasov.  

 

Častno razsodišče  

30. člen  

Častno razsodišče razsoja o kršitvah določb statuta, nevestnem izvrševanju sprejetih zadolžitev, 

neizvrševanju sklepov organov, o dejanjih, ki kakorkoli škodujejo ugledu ZDPDS, o sporih med društvi, 

organi in med člani organov ZDPDS.  

Ukrepa, ki ju izreka častno razsodišče sta: opomin in javni opomin O pritožbah na izrečene ukrepe 

častnega razsodišča dokončno odloča skupščina.  

Častno razsodišče ima tri člane. Na prvi seji izvolijo predsednika.  

Člane častnega razsodišča voli skupščina. Mandat traja dve leti, z možnostjo ponovne izvolitve.  

Častno razsodišče se sestaja po potrebi na podlagi pisnih zahtev članov ali organov ZDPDS.  

 

V. SODOBNA PEDAGOGIKA  

31. člen  

Sodobna pedagogika je glasilo ZDPDS.  

Glavnega in odgovornega urednika Sodobne pedagogike voli skupščina ZDPDS. Njegov mandat traja 

dve leti, z možnostjo še trikratne zaporedne izvolitve (skupaj osem let).  



Uredniški odbor Sodobne pedagogike imenuje IO na predlog glavnega in odgovornega urednika.  

V uredniškem odboru Sodobne pedagogike so lahko tudi člani iz tujine.  

Naloge in pristojnosti glavnega in odgovornega urednika Sodobne pedagogike, uredniškega odbora ter 

ostalih urednikov ureja pravilnik, ki ga sprejme IO na predlog uredniškega odbora.  

Glavni in odgovorni urednik Sodobne pedagogike mora predložiti letni finančni načrt v obravnavo IO.  

 

VI. FINANČNO-MATERIALNO POSLOVANJE  

32. člen  

ZDPDS pridobiva finančna sredstva za izvajanje dejavnosti:  

 iz dela članarine od članov – društev,  

 z darili in volili, prispevkov posameznikov, sponzorjev, donatorjev,  

 iz namenskih sredstev iz proračuna,  

 iz dejavnosti ZDPDS in naslova materialnih pravic,  

 iz sredstev pridobljenih z različnimi akcijami,  

 

Če ZDPDS pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti 

za izvajanje dejavnosti, za katero je bila ustanovljena.  

 

33. člen  

ZDPDS razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom in letnim finančnim načrtom, ki ga pripravi 

IO in potrdi skupščina.  

 

34. člen  

ZDPDS ima lahko tudi nepremičnine, ki morajo biti ustrezno vpisane in vodene s predpisano 

dokumentacijo. Kupi ali odtuji se jih lahko le na podlagi sklepa skupščine.  

 

35. člen  

Finančno-materialno poslovanje mora biti v skladu z veljavnimi predpisi – računovodskimi standardi za 

društva. Finančno poslovanje poteka preko poslovnega računa pri pooblaščeni finančni instituciji.  

 

Finančne in materialne listine podpisuje predsednik ZDPDS, v njegovi odsotnosti pa glavni in odgovorni 

urednik Sodobne pedagogike.  

 

Za vodenje računovodstva se pooblasti zunanje sodelavce. Ti izdelajo tudi letno poročilo. Vodenje 

poslovnih knjig in sestava letnega poročili morata biti v skladu z Zakonom o društvih in z računovodskim 

standardom za društva. 

 



VI. NAČINI PRENEHANJA ZDPDS  

36. člen  

ZDPDS preneha:  

 s sklepom skupščine,  

 po samem zakonu.  

 

37. člen  

Ob prenehanju ZDPDS naslednik premoženja postane društvo, vključeno v ZDPDS, ki delujejo še naprej 

in ima status nevladne organizacije v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti in ki po 

razpadu ZDPDS prevzame vse obveznosti izdajanja revije Sodobna pedagogika. V primeru, da 

takšnega društva ni, premoženje prevzame društvo z enakim statusom, ki deluje na področju vzgoje in 

izobraževanja in prevzame vse obveznosti izdajanja revije Sodobna pedagogika.  

Proračunska sredstva se vrnejo proračunu.  

 

VII. JAVNOST DELA ZDPDS  

38. člen  

ZDPDS obvešča javnost preko tiska, pedagoških publikacij in drugih oblik informiranja o svoji dejavnosti, 

odločitvah in stališčih glede vprašanj, ki jih obravnava.  

 

Delo ZDPDS je javno. Za zagotovitev javnosti dela ZDPDS in dajanje informacij so odgovorni 

predsednik, podpredsednik ter glavni in odgovorni urednik Sodobne pedagogike.  

 

VIII. KONČNE DOLOČBE  

39. člen  

Statut je sprejela skupščina ZDPDS 23. 9. 2020 in začne veljati takoj.  

S tem prenehajo veljati pravila ZDPDS, sprejeta na skupščini 17. 5. 2007.  

 

V Ljubljani, 23. septembra 2020  

Predsednica ZDPDS:  

Dr. Danijela Makovec Radovan 


