
Z A P I S N I K  

OBČNEGA ZBORA DUGS  

Prisotni: 18 članov 

Sestanek vodila: Nataša Mrak 

Kraj, datum, ura: Zoom, 8. 3. 2022, od 20.00 do 21.00.  

Občni zbor smo začeli z 30 minutnim čakanjem na sklepčnost, tako kot predvideva status sruštva.  

DNEVNI RED: 

1. Poročilo o delu DUGS v letu 2021. 

2. Predstavitev in potrditev programa dela DUGS za leto 2022. 

3. Razno. 

 

Predsednica društva, Nataša Mrak, je najprej predstavila funkcije v društvu in osebe, ki so za 

posamezno funkcijo zadolžene. V nadaljevanju je predstavila poročilo o delovanju društva v letu 2021 

in program za leto 2022. 

 

AD 1. Poročilo o delu DUGS v letu 2021 (v nadaljevanju tega dokumneta). 

AD. 2 Predstavitev in potrditev programa dela DUGS v letu 2022. 

Program: 

-          mednarodna konferenca »Kras. Voda. Človek," junij 2022, 
-          Lipovškov tabor, seminar "Zasavje", oktober 2022, 
-          foto natečaj »Mi v pokrajini« - v sklopu Noči geografije, april 2022, 
-          večernice, 
-          prijava izobraževanj v katalog Katis, 
-       organizacija izmenjav (glede na razmere). 
 

Prisotni člani so načrtovani program soglasno potrdili. 
 

AD. 3 Razno 

 Nina Farič je opozorila na plačilo članarine. 

 Trenutno je 149 članov DUGS-a. 

 Mirsad Skorupan je povedal, da se največj učiteljev včlani v DUGS na taborih. 

 Nataša Mrak je članom pokazala spletno stran DUGS in spletno stran Uporabna geografija. 

 Eva Konečnik Kotnik je ponovno povabila na Zborovanje geografov Slovenije. 

 Nekaj članov društva je pohvalilo dejavnosti društva in delo izvršnega odbora. 

 

 

Ljubljana, 8. 3. 2022                                                      Zapisala: Andreja Bečan 

  



Poročilo o delu Društva učiteljev geografije Slovenije za leto 2021 
 

Spletna stran društva: http://dugs.splet.arnes.si/ 

Kontaktni podatki predstavnice društva: natasa.mrak@gmail.com 

Število članov: 149 

 

Opis dejavnosti: 

Društvo učiteljev geografije Slovenije (DUGS) je tudi v letu 2021 delovalo kot stanovsko društvo 

učiteljev geografije v Sloveniji. V sklopu rednih in tradicionalnih dejavnosti smo glavnino prihodkov 

dobili s članarinami naših članov in kotizacijami. Glavni redni odhodki so bili mednarodna konferenca 

»Pokrajina in trajnostni razvoj«, Noč geografije, tabor DUGS, Kocenov simpozij in materialni stroški. 

Finančno poslovanje je stabilno. 

 

Osnovne aktivnosti društva so: 

predavanja, ekskurzije, organizacija okroglih miz, izvedba taborov, založništvo, organizacija tekmovanj 

in natečajev, strokovna srečanja in druženja, zbiranje gradiv, podelitev priznanj. 

 

Predstavniki društva (izvoljeni 16. 10. 2020) nadaljujejo svoje funkcije: predsednica društva je Nataša 

Mrak, podpredsednica dr. Mojca Ilc Klun, tajnica Andreja Bečan in blagajnik Mirsad Skorupan. V letu 

2021 smo se člani IO društva redno sestajali in reševali tekoče zadeve. Mirsad Skorupan je zadolžen za 

urejanje spletne strani društva, za objavo novic na Arnesovem portalu SIO pa Mirsad Skorupan in 

Kristina Šturm. Nina Farič skrbi za objave v Sodelovalnici.  

 

Dejavnosti v letu 2021: 

- mednarodna konferenca »Pokrajina in trajnostni razvoj«, 23. – 24. 4. 2021 (na daljavo); izdan 

zbornik konference 

- Kocenov simpozij, 10. – 11. 9. 2021 (Ljubljana, Ponikva in na daljavo); izdan zbornik Blaž Kocen 

– velikan šolske geografije (januar 2022); Kocenova sobota je bila izvedena v sklopu simpozija 

- tabor, seminar DUGS »Pohorje«, 15. – 16. 10. 2021 – po novem Lipovškov tabor 

- podelitev nagrad DUGS (na taboru) 

- foto natečaj »Mi v pokrajini« - v sklopu Noči geografije, april 2021 

- natečaj »Prospekt mojega kraja« v sklopu Fabianijevega natečaja (na daljavo) 

- večernice (spomladi, decembra) 

- izobraževanje Opazuj, meri, sklepaj in ukrepaj lokalno; razmišljaj globalno. 

- oddaja predlogov za nagrade ZGS  

- slovo od Igorja Lipovška (odprtje žalne knjiga, žalna seja) 

 

 

Ljubljana, 7. 3. 2022                                                                                                  Nataša Mrak  

predsednica DUGS 

 

http://dugs.splet.arnes.si/
mailto:natasa.mrak@gmail.com

