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ZAPISNIK redne letne skupščine Slovenskega združenja za geodezijo in geofiziko  

dne 27. januarja 2022 
 
 
 
Dnevni red: 
1. imenovanje organov skupščine; 
2. poročilo predsednice; 
3. poročilo tajnika; 
4. poročili nadzornega odbora; 
5. poročilo častnega sodišča; 
6. podelitev častnega članstva; 
7. podelitev priznanja sekcije hidrologija; 
8. volitve v organe društva; 
9. plan in program dela za leti 2022 in 2023. 
 
 

Ad. 1 Imenovanje organov skupščine 
 
Delovno predsedstvo: 
Polona Zupančič, univ.dipl.inž.geol. 
prof. dr. Mojca Šraj 
 
Zapisnikar: 
doc. dr. Miran Kuhar 
 
Overovitelja zapisnika: 
dr. Dalibor Radovan 
doc. dr. Simona Savšek 
 
Po ugotovitvi, da je prisotnih več kot 50 % članov, se je skupščina pričela ob 9:03 
uri. 
 

Ad. 2 Poročilo predsednice 
 
Predsednica društva dr. Polona Vreča je poročala o delu združenja v preteklem 
letu.  
 

Ad. 3 Poročilo tajnika 
 



Tajnik društva Miran Kuhar je podal kratko poročilo o delovanju društva v letu 
2021 in pripravil finančno poročilo za leto 2021. Tega je potrdil nadzorni odbor in 
je priložen zapisniku.  
 

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 ne na finančno poslovanje 
društva.  
Nadzorni odbor je zato pred volitvami novih organov SZGG predlagal letni 
skupščini razrešnico starih organov. 
 

Ad. 5 Poročilo častnega sodišča 
 
V imenu častnega sodišča je poročala dr. Barbara Šket Motnikar. V preteklem 
obdobju častno sodišče ni obravnavalo nobenega primera. 
 

Ad. 6 Podelitev častnega članstva  
 
IO SZGG je sprejel sklep o podelitvi častnega članstva društva SZGG seizmologu 
prof. dr. Petru Suhadolcu. Obrazložitev za priznanje je predstavila predstavnica 
sekcije seizmologija dr. Martina Čarman. 
 

Ad. 7 Podelitev priznanja sekcije hidrologija 
 
Po predlogu sekcije IAHS je IO SZGG sprejel sklep, da se dr. Klaudiji Lebar 
dodeli priznanje sekcije za leto 2021. Obrazložitev predloga je pripravila izr. prof. 
dr. Mojca Šraj in je priložena zapisniku.  
 

Ad. 8 Volitve v organe društva 
 
Volitve v organe društva smo izvedli na daljavo v spletnem okolju Zoom. 
Glasovalo je 35 članov. Predlog kandidatne liste je bil soglasno sprejet in s tem 
imenovani novi organi SZGG. 
Kandidatna lista in sestava novega Nacionalnega komiteja je priložena zapisniku. 
 

Ad. 9 Plan in program dela za leti 2022 in 2023 
 
Novi predsednik društva dr. Matjaž Ličer je predstavil program dela za leti 2022 in 
2023. 
 

Ad. 
10 

Predstavitve poročil posameznih sekcij 
 
Predstavniki sekcij bodo predstavili letna poročila na spletni strani društva. 
 

 
 
Letna skupščina se je končala ob 9:50. Skupščine SZGG se je udeležilo 35 članov. 
 
 



 
V nadaljevanju je sledilo strokovno srečanje na temo: 
 
 

RAZISKAVE S PODROČJA GEODEZIJE IN GEOFIZIKE 2021 
 
 
 
Priloge: 
• poročilo predsednice za leto 2021 in program dela za leti 2022 in 2023, 
• finančno poročilo, 
• obrazložitev nominacije za priznanje sekcije IAHS, 
• kandidatna lista 2022. 

 
 
Ljubljana, 30. 01. 2022 
 
Zapisal: 

  
Miran Kuhar 
  
 
Overovitelja zapisnika: 
dr. Dalibor Radovan 

 
 
doc. dr. Simona Savšek  

 

 

 

       Predsednik SZGG: 
 dr. Matjaž Ličer 
 

       
 


