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ZAPISNIK redne letne skupščine Slovenskega združenja za geodezijo in geofiziko  
dne 28. januarja 2021 

 
 
Dnevni red: 
1. Imenovanje organov skupščine; 
2. poročilo predsednice; 
3. poročilo tajnika; 
4. poročili Nadzornega odbora in častnega sodišča; 
5. podelitev priznanja sekcije kriosfera; 
6. In memoriam; 
7. Poročila posameznih sekcij. 
 
 
Skupščina SZGG je potekala virtualno preko Zoom aplikacije. Seznam udeležencev je v 
prilogi. 
Ad. 1 Imenovanje organov skupščine 

 
Delovno predsedstvo: 
Polona Zupančič, univ.dipl. inž. geol. 
doc. dr. Mihaela Triglav Čekada 
 
Zapisnikar: 
Miran Kuhar 
 
Overovitelja zapisnika: 
mag. Ina Cecić, univ.dipl. fiz. 
doc. dr. Oskar Sterle, univ.dipl.inž.geod. 
 
Po ugotovitvi, da je prisotnih več kot 50% članov, se je skupščina pričela ob 9:06 
uri. 
 
Organi skupščine so bili soglasno potrjeni. Vodenje skupščine je nato prevzela 
podpredsednica društva Polona Zupančič. Izpostavila je pomebnost plačila  
članarine, saj po statutu društva, dvoletno neplačevanje članarine, ima za posledico 
črtanje osebe iz seznama članov. 
 

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 2021 in 2022. Na poročilo in 
plan ni bilo pripomb. 
 



Ad. 3 Poročilo tajnika 
 
Tajnik društva, Miran Kuhar je podal kratko poročilo o delovanju društva v letu 
2020 in pripravil finančno poročilo za leto 2020. Tega je potrdil nadzorni odbor in 
je priloga zapisnika. Na[P1] finančno poročilo na skupščini ni bilo pripomb. 
 
V januarju 2021 je društvo pridobilo dve donaciji od podjetja IRGO Consulting 
do.o. (v znesku 500,00 €) in od podjetaja Meis storitve za okolje d.o.o. (v znesku 
400,00 €). 

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

 Poročilo častnega sodišča 
 
V imenu častnega sodišča je poročal Jurij Pahor. V preteklem obdobju ni to 
obravnavalo nobenega primera. 
 

Ad. 5 Podelitev priznanja sekcije kriosfera 
 
Po predlogu sekcije IACS je IO SZGG sprejel sklep, da se dr. Manci Volk Bahun 
univ.dipl.geogr. dodeli priznanje sekcije za leto 2020. Obrazložitev predloga je 
pripravila  in predstavila doc. dr. Mihaela Triglav Čekada in je priložena 
zapisniku. Priznanje je  predsednica društva dr. Polona Vreča podelila virtualno. 
Original bo nagrajenka prejela po pošti. 
 

Ad. 6 In memoriam 
 
Združenje je posvetilo minuto molka preminulemu članu društva Marjanu Jenku. 
Življenjsko pot dolgoletnega člana društva je v kratkem predstavil prof. Bojan 
Stopar.  

Ad. 7 Pregled poročil o raziskovalni dejavnosti in aktivnostih posameznih sekcij: 
 
Zaradi pravočasne izvedbe strokovnega srečanja, predstavniki sekcij niso ustno 
predstavili letnih poročil. La-ta bodo objavljena na spletni strani društva. 
 

 
Letna skupščina se je končala ob 10:00. Skupščine SZGG se je udeležilo 44 članov[P2]. 
 
 
V nadaljevanju je sledilo strokovno srečanje na temo: 
 
 

RAZISKAVE S PODROČJA GEODEZIJE IN GEOFIZIKE 2020 
 
 
 
Priloge: 
• poročilo predsednice za leto 2020 in program dela za leti 2021 in 2022, 



• finančno poročilo, 
• obrazložitev nominacije za priznanje sekcije IACS 

 
 
Ljubljana, 30.01.2021 
 
Zapisal: 

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

 
docent dr. Oskar Sterle 
univ.dipl.inž.geod.  

 

 

 

       Predsednica SZGG: 
 dr. Polona Vreča     

 

 
 


