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Pravilnik Društva učiteljev geografije Slovenije o podeljevanju priznanj  

 

Člen 1 

Priznanja Društva učiteljev geografije Slovenije (v nadaljevanju DUGS) se podeljujejo 
učiteljem* geografije na vseh stopnjah šol v Sloveniji za večletno oz. dolgoletno in 
nadpovprečno  uspešno, prizadevno, kakovostno in strokovno delo na področju šolske 
geografije. Za upravičenost priznanja je mogoče upoštevati naslednje kriterije in 
dejavnosti: dolgotrajna nadpovprečno uspešna pedagoška dejavnost, splošno priznana 
strokovnost in priljubljenost, popularizacija geografije, avtorstvo strokovnih člankov, 
knjig, učil in učnih pripomočkov s področja šolske geografije, inovativnost na poljubnem 
področju šolske geografije, vodenje študijskih skupin, mentorstvo geografskih krožkov, 
mentorstvo pri raziskovalnih nalogah, mentorstvo v okviru gibanja znanost mladini, 
mentorstvo uspešnim učencem ali dijakom ter organizacija  geografskih tekmovanj, 
vodstvo strokovnih ekskurzij, vodenje študijske skupine, organizacija domačih in 
mednarodnih strokovnih sestankov in prireditev s področja šolske geografije, 
pospeševanje mednarodnih zvez in dejavnosti na področju šolske geografije, mentorstvo 
študentom pedagoške smeri in pripravnikom, strokovna in organizacijska dejavnost v 
različnih strokovnih telesih.  

Priznanja se lahko podeljujejo tudi posameznim avtorjem ali avtorskim skupinam 
učbenikov in drugih didaktičnih učil, kot tudi založbam za posebej uspele projekte na 
področju šolske geografije ter podjetjem, ki se ukvarjajo z učno tehnologijo. DUGS lahko 
podeli priznanje tudi posameznikom ali organizacijam in ustanovam, ki so vidno prispevali 
k napredku geografskega šolstva ali ga aktivno podpirajo ali so doprinesli k razvoju 
didaktike geografije in znanstvenega raziskovanja na tem področju. DUGS lahko podeli 
priznanje tudi študentom geografije za posebej uspele projekte ali diplomska in 
magistrska dela s področja didaktike geografije.   

DUGS lahko izjemoma podeli tudi priznanje posamezniku iz tujine, ki je pomembno vplival 
na razvoj slovenske šolske geografije oziroma didaktike geografije in ju pospeševal.  

 

Člen 2 

Pohvale in priznanja DUGS lahko predlaga vsak njegov član, izjemoma pa tudi nečlani, 
vodstva šol, šolski kolektivi, študijske skupine, svetovalci Zavoda RS za šolstvo in člani ter 
organi Zveze geografov Slovenije ter druge ustrezne ustanove. Predlog za priznanje mora 
biti do roka izročen IO DUGS ali njegovi komisiji za priznanja v pisni obliki in mora 
vsebovati:  

 ime, priimek, rojstne podatke, bivališče, e-mail naslov, sedanjo zaposlitev in 
izobrazbo ter strokovni naziv predlaganca oz. podatke o ustanovi, založbi, društvu …;  

 

*Izrazi učitelj, učenec, dijak, študent, član, svetovalec, posameznik itd. zapisani v slovnični obliki moškega spola, so v 

Pravilniku uporabljeni kot nevtralni in veljajo enakovredno tako za ženski kot moški spol. 
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 kratek življenjepis predlaganca (+ število izpolnjenih službenih let)/kratko oznako 
dejavnosti ustanove, založbe, društva …); 

 utemeljitev predloga z dovolj izčrpnimi podatki o delu 
predlaganca/ustanive/založbe/društva na področju šolske geografije/didaktike 
geografije;  

 vrsto priznanja, ki se predlaga;  

 čitljiv podpis enega ali več predlagateljev (zaželena sta vsaj dva predlagatelja);  

 utemeljitev ima lahko priloge in dokazno gradivo (npr. mnenje učencev, dijakov, 
študentov, sodelavcev, priporočila, seznam objav ali opravljenega dela). Na predlogu 
morajo biti jasno razvidni tudi podatki o predlagatelju: ime in priimek, rojstni podatki, 
izobrazba, zaposlitev, bivališče, telefon in e-mail naslov. 

 

Člen 3 

Priznanja DUGS so  naslednja: 
 

1. Pohvala DUGS 

a. Pohvala DUGS za nadpovprečno uspelo enkratno strokovno delo ali objavo ali za 
posebej uspešno delo do 10 let na področju šolske geografije in društva, za študente ali 
mlade diplomante (do eno leto po zaključku študija) za uspelo diplomsko ali magistrsko 
delo ali za objavo strokovnega/znanstvenega članka v priznani strokovni/znanstveni reviji 
ali za drugo pomembno in uspelo strokovno delo s področja šolske geografije/didaktike 
geografije. To priznanje je lahko tudi skupinsko. 

b. Pohvala DUGS za prizadevno in uspešno delo na področju izdajanja geografskih 
učbenikov in drugih učil založbam in ustanovam, za prizadevanja na področju stalnega 
spopolnjevanja in usposabljanja učiteljev geografije nevladnim šolskim ustanovam, 
univerzitetnim in znanstvenim ustanovam, društvom in posameznikom, za dosežke na 
področju didaktične obdelave in predstavitve geografskih značilnosti slovenskih pokrajin 
v video in muzejski obliki  ali v obliki učne poti.  

 

2. Priznanje dr. Jakoba Medveda za nadpovprečno uspešno pedagoško delo za učitelje 
geografije s praviloma več kot 10 leti delovne dobe v vzgoji in izobraževanju se lahko 
podeli posamezniku, ki je s svojim delom pomembno prispeval k razvoju in kakovosti na 
področju vzgoje in izobraževanja (gl. Člen 1). 

 

3. Priznanje Janeza Jesenka za nadpovprečno uspešno pedagoško delo za učitelje 
geografije s praviloma več kot 20 leti delovne dobe v vzgoji in izobraževanju se lahko 
podeli posamezniku, ki je s svojim delom pomembno prispeval k razvoju in kakovosti na 
področju vzgoje in izobraževanja (gl. Člen 1). 
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4. Posebno priznanje Blaža Kocena za življenjsko delo z več kot 30 leti delovne dobe ali 
za izjemne dosežke na področju šolske geografije/didaktike geografije. Priznanje za 
življenjsko delo na področju vzgoje in izobraževanja se lahko podeli posamezniku, ki je na 
področju vzgoje in izobraževanja deloval najmanj 30 let in je s svojim delom trajno 
prispeval  k razvoju kakovostnih vsebinskih in sistemskih rešitev na področju vzgoje in 
izobraževanja, zlasti, če njegovi učenci, dijaki, študentje oz. odrasli dosegajo 
nadpovprečne uspehe pri šolanju oziroma študiju ali na domačih in tujih tekmovanjih; če 
dosega nadpovprečne rezultate pri vzgojnem, svetovalnem, mentorskem ali znanstveno-
raziskovalnem delu ter če se udeležuje in sodeluje pri stalnem strokovnem 
izpopolnjevanju učiteljev, vzgojiteljev ali drugih strokovnih delavcev (gl. Člen1). 

 
Člen 4 

Posameznik lahko dobi isto vrsto priznanja DUGS le enkrat. Istočasno lahko posameznik 
dobi le eno vrsto priznanja. Stopnja priznanja je lahko poljubna, ne more pa biti nižja, če 
je posameznik že prej prejel kakšno priznanje DUGS-a. Posamezniki, ki delujejo izven 
šolstva, ter ustanove in podjetja lahko dobijo isto vrsto priznanja za isto delo največ 
dvakrat. 

 
Člen 5 

Med enim in drugim priznanjem DUGS, ki ga prejme posameznik oziroma ustanova ali 
podjetje, mora načeloma preteči najmanj pet let. 

 

Člen 6 

Priznanja DUGS lahko dobijo poleg državljanov Republike Slovenije v izjemnih in 
upravičenih primerih tudi tuji državljani, ki so neposredno ali posredno prispevali k 
razvoju šolske geografije oz. didaktike geografije v Sloveniji. 

 
Člen 7 

Sklep o podelitvi društvenega priznanja sprejme IO DUGS na osnovi predloga komisije za 
priznanja za vsakega posameznika posebej, in to z večino glasov članov IO DUGS.  

Podeljevanje priznanj je možno na občnih zborih ali na drugih prireditvah, ki so povezane 
s šolsko geografijo (npr. Ilešičevi dnevi, tabori DUGS, konference DUGS …), vendar mora 
od ene do druge podelitve preteči vsaj dve leti.  
 

Člen 8 

IO DUGS imenuje komisijo treh članov za priznanja na prvi seji po občnem zboru. Komisija 
ima enak mandat kot IO DUGS. 
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Člen 9 

Komisija za priznanja izmed sebe izvoli predsednika. Poleg predsednika ima komisija še 
tajnika in člana. Predsednik vodi delo komisije in sklicuje seje komisije. Seje komisije se 
sklicujejo po potrebi, vendar najmanj trikrat v eni mandatni dobi. Komisija v glasilih DUGS 
ali Zavoda za šolstvo in ZGS, na Geolisti in z dopisi objavi razpis za zbiranje predlogov za 
podelitev priznanj DUGS najmanj štiri mesece pred podelitvijo priznanj.  
 

Člen 10 

V primeru nejasnosti ali nesporazuma lahko IO DUGS naknadno imenuje dva dodatna 
člana Komisije za priznanja. Če Komisija ne opravlja svojega dela v skladu s pravilnikom, 
jo mora IO DUGS razrešiti in imenovati novo ali pa sam dokončati začeto delo.  
 

Člen 11 

Vse odločitve o priznanjih, ki so bodisi v rokah IO DUGS ali njegove Komisije za priznanja, 
je mogoče sprejemati s konsenzom ali z glasovanjem. Predlog je izglasovan z navadno 
večino glasov.  
 

Člen 12 

Priznanja DUGS se podeljujejo na svečan način. Na podelitvi priznanja predsednik Komisije 
prebere kratko utemeljitev za vsakega nagrajenca. Priznanja izroča nagrajencem 
praviloma predsednik IO DUGS ali njegov namestnik. 

 

Člen 13 

Komisija lahko na podlagi utemeljenih predlogov podpre ali izdela predloge za državna in 
druga priznanja in nagrade geografom na državni ravni.  

 

Člen 14 

Priznanja DUGS so načeloma pisna ali v simbolični obliki (plakete).  
 

Člen 15 

V enem obdobju se lahko praviloma podeli največ 10 pohval DUGS, največ 15 Medvedovih 
priznanj, največ 8 Jesenkovih priznanj ter največ 3 Kocenova priznanja.  

Ta pravilnik je veljaven od sprejema na občnem zboru DUGS. Enako velja za vse morebitne 
spremembe pravilnika. 

 

 

V Ljubljani, 1. 12. 2022                                                                                    Nataša Mrak, prof. 

predsednica DUGS 
 

 


