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ZAPISNIK redne letne skupščine Slovenskega združenja za geodezijo in geofiziko  
dne 30. januarja 2020 

 
 
Dnevni red: 
1. Imenovanje organov skupščine; 
2. Poročilo predsednice; 
3. Poročilo tajnika; 
4. Poročili Nadzornega odbora in častnega sodišča. 
5. Letna članarina; 
6. Sprememba pravil (statuta) društva. 
7. Podelitev priznanja za častnega člana; 
8. Poročila posameznih sekcij. 
 
 

Ad. 1 Imenovanje organov skupščine 
 
Delovno predsedstvo: 
doc. dr. Mihaela Triglav Čekada, 
doc. dr. Gregor Skok 
 
Zapisnikar: 
Miran Kuhar 
 
Overovitelja zapisnika: 
mag. Ina Cecić,univ.dipl. fiz. 
asist dr. Klemen Kregar, univ.dipl.inž.geod. 
 
Po ugotovitvi, da je prisotnih več kot 50% članov, se je skupščina pričela ob 13:40 
uri. 
 

 Redna letna skupščina je sledila slavnostni akademiji društva, ob 25-letnici 
sprejema slovenskega nacionalnega komiteja SZGG v IUGG.  
Zaradi izvedbe strokovnega srečanja v nadaljevanju, je skupščina imela skrajšan 
dnevni red. 
 

Ad. 2 Poročilo predsednice 
 
Predsednica društva dr. Polona Vreča je poročala o delu Združenja v preteklem 
letu.  Prav tako je predstavila program dela za leti 2020 in 2021.  
 

Ad. 3 Poročilo tajnika 
 



Tajnik društva, Miran Kuhar je podal kratko poročilo o delovanju društva v letu 
2019 in pripravil finančno poročilo za leto 2019. Tega je potrdil nadzorni odbor in 
je priloga zapisnika.  
 
Najpomembnejša spremeba v letu 2019 je to, da je pričel veljati Zakon o nevladnih 
organizacijah (ZNorg). Društvo je pridobilo status nevladne organizacije v javnem 
interesu, saj mu je prenehal veljati status društva, ki deluje v javnem interesu. 
 

Ad. 4 Poročilo nadzornega odbora 
 
V imenu nadzornega odbora je poročilo podal prof. dr. Jože Rakovec. Nadzorni 
odbor ni imel pripomb na delovanje IO, kakor tudi na finančno poslovanje društva. 
 

 Poročilo častnega sodišča 
 
V imenu častnega sodišča je dr. Barbara Šket Motnikar povedala, da to v 
preteklem obdobju ni obravnavalo nobenega primera. 
 

Ad. 5 Dvig letne članarine 
 
Člani društva so soglasno sprejeli sklep o dvigu letne članarine na 15 €. 
 

Ad. 6 Sprememba pravil (statuta) društva 
 
Ker je društvo pridobilo status nevladne organizacije, ki deluje v javnem interesu, 
je moralo uskladiti ustanovitveni akt oz. pravila delovanja (statut društva).   
Spremembe pravil društva (člena 4. in 49.) so bila soglasno sprejeta. 
 

Ad. 7 Podelitev častnega članstva  
 
IO SZGG je sprejel sklep o podelitvi priznanja za častnega člana društva SZGG 
tajniku društva Miranu Kuharju. Obrazložitev za priznanje je predstavila 
predsednica društva dr. Polona Vreča. 
 

Ad. 8 Pregled poročil o raziskovalni dejavnosti in aktivnostih posameznih sekcij: 
 
Zaradi pravočasne izvedbe strokovnega srečanja, predstavniki sekcij niso 
predstavili letnih poročil. La-ta bodo objavljena na spletni strani društva. 
 

 
Letna skupščina se je končala ob 14:30. Skupščine SZGG se je udeležilo 32 članov. 
 
 
V nadaljevanju je sledilo strokovno srečanje na temo: 
 
 

RAZISKAVE S PODROČJA GEODEZIJE IN GEOFIZIKE 2019 
 
 
 



Priloge: 
• poročilo predsednice za leto 2019 in program dela za leti 2020 in 2021, 
• finančno poročilo. 

 
 
Ljubljana, 13.02.2020 
 
Zapisal: 

  
Miran Kuhar 
  
 
Overovitelj zapisnika: 
mag. Ina Cecić, univ.dipl.fiz. 

 
asist. dr. Klemen Kregar, 
univ.dipl.inž.geod.  

 

 

 

       Predsednica SZGG: 
 dr. Polona Vreča     

 

       
 


