Slovensko geološko društvo
Aškerčeva 12
1000 Ljubljana

Zapisnik skupščine Slovenskega geološkega društva,
Ankaran, 09. 10. 2014 ob 18:30

Skupščina je potekala v času 4. Slovenskega geološkega kongresa, v četrtek, dne 09. 10.
2014, s pričetkom ob 18.30, v predavalnici hotela Adria Ankaran v Ankaranu.
Predsednik društva Timotej Verbovšek je pozdravil navzoče člane in prijatelje društva ter
za zapisnikarico do točke volitev predlagal tajnico Mirijam Vrabec, za overovitelja
zapisnika pa Tjašo Kanduč in Adrijana Koširja. Prisotni so predlog soglasno sprejeli.

1. Sprejem dnevnega reda skupščine
Po potrditvi sklepčnosti je predsednik društva pozdravil prisotne. Prisotnih je bilo 42
članov od skupaj 60, s čimer je bilo zadoščeno statutu (10. člen - »sklepi skupščine so
veljavni, če zanje glasuje večina prisotnih članov (nad 50 % )«).
V nadaljevanju skupščine je bil predlagan naslednji dnevni red:
1. Sprejem dnevnega reda skupščine
2. Pregled zapisnika skupščine SGD v Bovcu
3. Poročilo predsednika o delu SGD med dvema kongresoma
4. Blagajniško poročilo
5. Poročilo nadzornega odbora
6. Poročilo častnega razsodišča
7. Predlog razrešnice članom izvršnega, nadzornega odbora in častnega razsodišča;
8. Predlogi in volitve za sestavo novega izvršnega odbora, nadzornega odbora in
častnega razsodišča ter za organizatorja 5. Slovenskega geološkega kongresa;
9. Razno.
Sklep 1.: Skupščina je soglasno potrdila predlog dnevnega reda.

2. Pregled zapisnika skupščine SGD v Bovcu
Na zapisnik skupščine v Bovcu ni bilo pripomb.
Sklep 2.: Skupščina je soglasno potrdila sprejem zapisnika skupščine v Bovcu.
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3. Poročilo predsednika o delu SGD med dvema kongresoma od 18. 09.
2010 do 09. 10. 2014
V preteklih letih je društvo delovalo v skladu z določili društva in programom
dela, ki je bil sprejet na IO društva v vsakem koledarskem letu. Del zastavljenega
programa s Skupščine SGD v Bovcu je bil realiziran, nekaj nalog pa nam ni uspelo
izvesti.
Slovensko geološko društvo (SGD) si je kot nevladna in neprofitna organizacija
prostovoljno združenih strokovnjakov in ljubiteljev geologije zadalo za temeljni cilj
napredek znanosti in prakse na področju vseh vej geologije, ki je zapisan tudi v njegovem
statutu.
V okviru društva delujejo naslednje sekcije: Sekcija za sedimentarno geologijo,
Sekcija za geokemijo, Sekcija za mineralogijo, Sekcija za geološko dediščino in
Študentska sekcija.
A. DELOVANJE DRUŠTVA
Izvršni odbor društva se je sestal:
17. 03. 2010
16. 09. 2010
23. 03. 2011
09. 02. 2012
26. 03. 2013
26. 03. 2014.

B. STROKOVNO DELOVANJE
Strokovno delovanje društva je bilo organizirano na nivoju celega društva in po
njegovih sekcijah.

STROKOVNA PREDAVANJA
Namen predavanj na SGD je, da se slovenski geologi srečamo, predstavimo svoje
strokovno delo na zelo različnih področjih geologije (sedimentologija, stratigrafija,
paleontologija, mineralogija, petrologija, kemična geologija, hidrogeologija, inženirska
geologija, GIS) in razpravljamo o novih idejah ter o naši vpetosti v svetovne geološke
tokove.
2010:
1. Sreda 13. 01. 2010 ob 18h; Geološka karta idrijsko-cerkljanskega hribovja
med Stopnikom in Rovtami 1:25.000; dr. Jože Čar; Ljubljana, Geološki zavod
Slovenije, Dimičeva ulica 14
2. Sreda 10. 02. 2010 ob 18h; Srednjemiocenski nanoplankton iz Slovenskih
goric: paleoekologija in paleogeografija; dr. Miloš Bartol, Paleontološki inštitut
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3.

4.

5.
6.

Ivana Rakovca ZRC SAZU; Ljubljana, Oddelek za geologijo NTF, Privoz 11,
velika predavalnica P-02 v kleti.
Sreda 17. 03. 2010 ob 18h; Pohorski magmatizem kot miocenska pripanonska intruzija; Mirka Trajanova, Geološki zavod Slovenije; Ljubljana,
Oddelek za geologijo NTF, Privoz 11, velika predavalnica P-02 v kleti.
Sreda 07. 04. 2010 ob 18h; Predstavitev karte verjetnosti pojavljanja
zemeljskih plazov in karte podvrženosti pojavljanju drobirskih tokov; dr.
Marko Komac, Geološki zavod Slovenije; Ljubljana, Oddelek za geologijo NTF,
Privoz 11, velika predavalnica P-02 v kleti.
Sreda 12. 05. 2010 ob 18h; Pogled na kraški rob; dr. Ladislav Placer; Ljubljana,
Oddelek za geologijo NTF, Privoz 11, velika predavalnica P-02 v kleti.
Sreda, 08. 12. 2010 ob 12h: Heavy Metal Contamination, their Risk
Assessment and Bioremediation in Korea; dr. Hyo-Taek CHON-a (Seoul
National University), Koreja, Geološki zavod Slovenije, Dimičeva ulica 14.

2011:
1. Četrtek, 13. 01. 2011ob 17h: Dolomite Formation in Time and Space in
Stromatolite Structures in Sedimentary Sequences; dr. Judith Mc Kenzie (ETH
Zürich, Švica,), Dvorana zemljepisnega muzeja GIAM ZRC SAZU, Gosposka 16,
Ljubljana.
2. Četrtek, 13. 01 .2011 ob 17h: Dolomite Formation in Time and Space in
Stromatolite Structures in Sedimentary Sequences; dr. Judith Mc Kenzie (ETH
Zürich, Švica,), Dvorana zemljepisnega muzeja GIAM ZRC SAZU, Gosposka 16,
Ljubljana.
3. Sreda, 01. 06. 2011 ob 18h: Uporaba fosilnih koralnih grebenov in
geomorfoloških oblik v karbonatih kot indikatorjev nihanja morske gladine;
Blaž Miklavič, predavalnica P02 na Privozu 11, Ljubljana (lokacija Oddelka za
geologijo NTF na Prulah).
4. Sreda, 21. 09. 2011 ob 18h: The European Federation of Geologists supporting and promoting professional geology in the service of society and
sustainable use of land and natural resources, dr. Ruth Allington (Velika
Britanija), predsednica Evropske zveze geologov (EFG, European Federation of
Geologists), predavalnica P02 na Privozu 11, Ljubljana (lokacija Oddelka za
geologijo NTF na Prulah).
5. Petek, 25. 11. 2011 ob 9h: 60 let Slovenskega geološkega društva, doc. dr.
Timotej Verbovšek (UL NTF OG), v Ljubljani na Oddelku za geologijo NTF,
Privoz 11 (na Prulah), v predavalnici P-02 v kleti.
6. Četrtek, 01.12.2011, ob 18h: Permafrost and rock glaciers of the Alps:
distribution, dynamics and problems, prof. dr. Karl Krainer (Univerza v
Innsbrucku) v Ljubljani na Oddelku za geologijo NTF, Privoz 11 (na Prulah), v
predavalnici P-02 v kleti.
7. Sreda, 14. 12. 2011 ob 18h: Vpliv zakonodaje na geološka dela v gospodarstvu
– primer gospodarjenja z mineralnimi surovinami, dr. Željko Pogačnik
(Salonit Anhovo d.d.), v Ljubljani na Oddelku za geologijo NTF, Privoz 11 (na
Prulah), v predavalnici P-02 v kleti.
2012:
1. Sreda, 25. 01. 2012 ob 18h: Mikroramanska spektroskopija pri preiskavah
mineralnih materialov v kulturni dediščini, dr. Sabina Kramar (Restavratorski
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center Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije), v Ljubljani na Oddelku za
geologijo NTF, Privoz 11 (na Prulah), v predavalnici P-02 v kleti.
2. Četrtek, 15. 03. 2012 ob 18h: Geoparki Slovenije, dr. Bojan Režun (Rudnik
živega srebra Idrija), mag. Suzana Fajmut Štrucl (Družba Podzemlje Pece,
d.o.o.), ga. Katja Fedrigo (občina Sežana) in dr. Martina Stupar (Zavod RS za
varstvo narave), v Ljubljani na Oddelku za geologijo NTF, Privoz 11 (na Prulah),
v predavalnici P-02 v kleti.
3. Četrtek, 05. 04. 2012 ob 18h: Uporaba prenosnega XRF analizatorja za
določitev elementne sestave različnih materialov, dr. Nastja Rogan Šmuc in
doc. dr. Matej Dolenec (UL NTF OG), v Ljubljani na Oddelku za geologijo NTF,
Privoz 11 (na Prulah), v predavalnici P-02 v kleti.
2013:
1. Četrtek, 03. 10. 2013 ob 18h: Kobla, gora z zavidljivim naborom geološke
informacije - Kobla, Olimp slovenske geologije, doc. dr. Boštjan Rožič (UL
NTF OG), v Ljubljani na Oddelku za geologijo NTF, Privoz 11 (na Prulah), v
predavalnici P-02 v kleti.
2. V sodelovanju z Geomorfološkim društvom Slovenije (predsednica Irena Mrak)
naj bi bilo 14. 05. 2013 na Filozofski fakulteti v Ljubljani izvedeno predavanje
prof. Hansa Grüningerja iz Kanade z naslovom »Evolution of the Alpine
System«, a je bilo dan prej odpovedano s strani obeh društev.
2014:
1. Predavanje dr. László I. Fodorja (Hungarian Academy of Sciences MTA-ELTE) z
naslovom »From Cretaceous Nappe Stacking To Miocene Extension In The
Sw Pannonian Basin (NE Slovenia, SW Hungary)«, je bilo izvedeno v četrtek,
27. marca, 2014, ob 18.00 v Ljubljani na Oddelku za geologijo NTF, Privoz 11
(na Prulah), v predavalnici P-02 v kleti.

STROKOVNE EKSKURZIJE
1. Strokovna ekskurzija v Dovžanovo sotesko; vodil jo je dr. Matevž Novak z
Geološkega zavoda Slovenije, sobota, 24. 04. 2010.
2. Strokovna ekskurzija na fosilni plaz pri Ilirski Bistrici je bila izvedena 02. 06.
2012 pod vodstvom dr. Ladislava Placerja. Poleg članov drutva so se je udeležili
tudi zunanji udeleženci.
3. Strokovna ekskurzija na Koblo je bila izvedena 08. 09. 2013 pod vodstvom
doc. dr. Boštjana Rožiča, in se je vsebinsko navezovala na strokovno predavanje
dne 03. 10. 2013.
4. Ostale planirane ekskurzije (na Potočko zijalko, na Medvednico in na Pohorje) so
bile zaradi slabega vremena ali drugih razlogov prestavljene.

OKROGLE MIZE
V četrtek, 15. 03. 2012 ob 18h je bila v sklopu predavanj izvedena okrogla miza
z naslovom Geoparki Slovenije, ki jo je vodila predsednica Sekcije za geološko
dediščino Martina Stupar zaposlena na Zavodu RS za varstvo narave, OE Nova Gorica.
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Izpostavljeno je bilo predvsem vključevanje geološke stroke, Univerze - Oddelka za
geologijo NTF, Inštitutov v okviru ZRC SAZU, Zavoda RS za varstvo narave,
Geološkega zavoda Slovenije, Slovenskega geološkega društva in druge geološke
javnosti v aktivnosti geoparkov.
V ponedeljek, 02. 12. 2013 ob 18h je bila v predavalnici P02 na Privozu 11
izvedena okrogla miza z naslovom Okroglo mizo na tematiko članstva v mednarodnih
združenjih, ki jo je vodil predsednik SGD Timotej Verbovšek. Prestavljena so bila
naslednja mednarodna društva, združenja in organizacije, v katere je včlanjeno SGD ali
njegovi člani: International Union of Geological Sciences (IUGS), European Federation
of geologists (EFG), International Union for Quaternary Research (INQUA), European
Association for the Conservation of the Geological Heritage (ProGeo), European
Mineralogical Union ter International Mineral Association (EMU), International
Association of Hydrogeologists (IAH), International Society for Soil Mechanics and
Geotechnical Engineering (ISSMG), International Society for Rock Mechanics (ISRM),
International Society for Engineering Geology and Environment (IAEG). Pobuda za to
okroglo mizo je namreč prišla zaradi dejstva, da po izkušnjah večina članov sploh ne
pozna organizacij, pa zaradi vprašanj, zakaj se plačuje članarine v mednarodnih
združenjih, ker je SGD včlanjeno v precej organizacij, ki nudijo več, kot trenutno
izkoriščamo. Na okrogli mizi so bila zato predstavljena sama mednarodna združenja ter
predvsem prednosti včlanjenja in ugodnosti za člane SGD.
V četrtek, 06. 02. 2014 ob 18h je bila v predavalnici P02 na Privozu 11 izvedena
okrogla miza z naslovom »Sprememba zakonodaje s področja varstva mineralov in
fosilov« pod vodstvom Martine Stupar ter mag. Jelke Kremesec Jevšenak in mag. Jane
Vidic z Ministrstva za kmetijstvo in okolje.

DELAVNICE
Študentska sekcija je 21. 01. 2011 izvedla delavnico z naslovom »Preparacija
fosilov«, ki jo je vodil mag. Matija Križnar.

DELOVNA AKCIJA
Dne 09. 11. 2013 je bila v sodelovanju z Zavodom RS za varstvo narave
(ZRSVN) ter s Kozjanskim parkom (iz SGD sta sodelovali sekcija za geološko dediščino
in študentska sekcija) izvedena delovna akcija čiščenja geoloških profilov na
Kozjanskem, natančneje geološki profil v Podsredi (školjke), profil na Trebčah (meja
med spodnjemiocenskimi peski in peščenjaki in srednjemiocenskim litotamnijskim
apnencem) ter v okolici Olimja (manjša antiklinala). Akcije se je udeležilo 20 oseb, od
tega 13 študentov geologije. Akcija je bila dobro sprejeta in se bo skušalo vsako leto
izvesti podobno čiščenje.

PUBLIKACIJE LETNIH POROČIL DRUŠTVA
V skladu s sklepom zadnjega sestanka razširjenega izvršnega komiteja društva v
2011 je bilo letno poročilo SGD izdalo kot prispevek v reviji Geologija ter v letnem
biltenu Geološkega zavoda Slovenije Mineralne surovine. COBISS zapisi so naslednji:
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Revija Geologija:
VERBOVŠEK, Timotej. Predstavitev Slovenskega geološkega društva in letno
poročilo za leto 2013. Geologija, ISSN 0016-7789. [Tiskana izd.], 2014, vol. 57,
no. 1, str. 82-84. [COBISS.SI-ID 2297685]
VERBOVŠEK, Timotej. Predstavitev Slovenskega geološkega društva in letno
poročilo za leto 2012. Geologija, ISSN 0016-7789. [Tiskana izd.], 2013, knj. 56,
št. 1, str. 131-132. [COBISS.SI-ID 2186325]
VERBOVŠEK, Timotej. Predstavitev Slovenskega geološkega društva in letno
poročilo za leto 2011. Geologija, ISSN 0016-7789. [Tiskana izd.], 2012, vol. 55,
no. 1, str. 152-153. [COBISS.SI-ID 2041941]
VERBOVŠEK, Timotej. Predstavitev Slovenskega geološkega društva in letno
poročilo za leto 2010. Geologija, ISSN 0016-7789. [Tiskana izd.], 2011, knj. 54,
št. 1, str. 147-148. [COBISS.SI-ID 1924949]

Bilten Mineralne surovine:
VERBOVŠEK, Timotej. Slovensko geološko društvo - aktivnosti v letu
2013. Mineralne surovine v letu..., ISSN 1854-3995, 2014, leto 10, št. 1, str. 118120. [COBISS.SI-ID 1146974]
VERBOVŠEK, Timotej. Slovensko geološko društvo - aktivnosti v letu
2012. Mineralne surovine v letu..., ISSN 1854-3995, 2013, leto 9, št. 1, str. 125128. [COBISS.SI-ID 1087582]
VERBOVŠEK, Timotej. Predstavitev Slovenskega geološkega društva in poročilo
za leto 2011. Mineralne surovine v letu..., ISSN 1854-3995.,2012, leto 9, št. 1, str.
107-109. [COBISS.SI-ID 995678]
VERBOVŠEK, Timotej. Predstavitev slovenskega geološkega društva in poročilo
za leto 2010. Mineralne surovine v letu..., ISSN 1854-3995, 2011, leto 7, št. 1, str.
131-133. [COBISS.SI-ID 954206]

OBELEŽITEV 60-LETNICE SLOVENSKEGA GEOLOŠKEGA DRUŠTVA
Delovanje Slovenskega društva ob njegovi 60-letnici je bilo predstavljeno na 20.
posvetovanju slovenskih geologov dne 25. 11. 2011 v Ljubljani, na Oddelku za geologijo
NTF, Privoz 11 (na Prulah), v predavalnici P-02. Predsednik društva je predstavil
zgodovino društva, njegov namen in aktivnosti, uresničene in neuresničene načrte ter
napovedal naslednji, 4. Slovenski geološki kongres.
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OSMRTNICE
V časopisu Delo smo se oktobra 2012 z osmrtnico poklonili preminulemu članu in
nekdanjemu predsedniku društva dr. Dušanu Kuščerju.

4. SLOVENSKI GEOLOŠKI KONGRES
V Ankaranu je bil med 08. in 10. oktobrom 2014 izveden 4. Slovenski geološki
kongres, ki se ga je udeležilo 177 udeležencev iz Slovenije in tujine. Prijavljenih je bilo
84 predavanj in 61 posterjev. Predavanja in predstavitev posterjev so potekala v sredo,
08. 10. 2014 ter v četrtek, 09. 10. 2014. V sklopu kongresa so potekale tudi ekskurzije;
dve popoldanski (09. 10. 2014) in tri celodnevne (10. 10. 2014).

4. Blagajniško poročilo
Po poročilu Bernarde Bole je finančno stanje društva na dan 01. 10. 2014 10.337,38
EUR. Predvideni izdatki so še stroški tiskanja promocijske brošure oz. zgibanke Zabavna
in poučna geologija (okoli 500 do 600 EUR) in strošek avtobusnega prevoza ekskurzije v
Italijo med 11. in 13. 10. 2014 (okoli 300 do 400 EUR).
Izvedeno je bilo tudi glasovanje o višini članarine, ker je v statutu društva določeno,
da je študentska članarina polovica redne članarine. Predlagano je bilo, da ostane redna
članarina enaka (15 EUR), študentska pa se prilagodi in znaša 7,50 EUR.
Natančnejše finančno poročilo je v prilogi.
Sklep 4.:

Skupščina je soglasno potrdila blagajniško poročilo in višino nove
članarine.

5. Poročilo nadzornega odbora
Članica nadzornega odbora Špela Goričan je poročala, da v mandatu med 3. in
4. Slovenskim geološkim kongresom (18. 09. 2010 - 09. 10. 2014) ni bilo potrebe po
sestanku nadzornega odbora, zato v odboru ni bilo aktivnosti.
Sklep 5.:

Skupščina je soglasno potrdila poročilo nadzornega odbora.

6. Poročilo častnega razsodišča
Članica častnega razsodišča Katica Drobne je poročala, da v mandatu med 3. in 4.
Slovenskim geološkim kongresom (18. 09. 2010 - 09. 10. 2014) ni bilo potrebe po
sestanku častnega razsodišča, zato v odboru ni bilo aktivnosti.
Sklep 6.:

Skupščina je soglasno potrdila poročilo častnega razsodišča.
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7. Predlog razrešnice članom izvršnega odbora, nadzornega odbora in
častnega razsodišča;
Izvedeno je bilo glasovanje o razrešnici dosedanjega vodstva Slovenskega geološkega
društva, natančneje izvršnega odbora, nadzornega odbora in častnega razsodišča v
sestavi:
Ožji izvršni odbor:
predsednik: Timotej Verbovšek
podpredsednica: Nadja Zupan Hajna
tajnica: Mirijam Vrabec
blagajničarka: Bernarda Bole
Boštjan Rožič
Suzana Fajmut Štrucl
Bojan Režun
Matevž Novak
Vladimir Vukadin
Nadzorni odbor:
Špela Goričan
Franci Čadež
Bojan Ogorelec (pokojni)
Častno razsodišče:
Katica Drobne
Dragica Turnšek
Pavle Florjančič
Sklep 7.:

Skupščina je soglasno potrdila razrešnico dosedanjemu vodstvu
društva.

8. Predlogi in volitve za sestavo novega izvršnega odbora, nadzornega
odbora in častnega razsodišča ter organizatorja 5. slovenskega
geološkega kongresa;
Podan je bil predlog sestave novega vodstva Slovenskega geološkega društva, natančneje
izvršnega odbora, nadzornega odbora in častnega razsodišča v sestavi članov, ki so
kandidaturo tudi pisno potrdili:
Ožji izvršni odbor:
Trije vodilni funkcionarji društva:
1. predsednik Matevž Novak
2. podpredsednik Timotej Verbovšek
3. tajnica Nina Rman
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Člani, ki skrbijo za:
4. društvene finance (blagajnik društva) Bernarda Bole
5. predavanja Miloš Markič
6. ekskurzije Matija Križnar
7. populariziranje geologije Petra Žvab Rožič
8. društveni podmladek Luka Gale
9. tisk Nadja Zupan Hajna
Nadzorni odbor:
Miloš Bavec
Špela Goričan
Vladimir Vukadin
Častno razsodišče:
Jernej Pavšič
Katica Drobne
Drago Skaberne
Študentska sekcija, ustanovljena na geološkem kongresu v Bovcu, se ukine na lastno
željo te sekcije. Predsednike ostalih sekcij društva se določi kasneje na pobudo sekcij.
Člani so soglasno izvolili in podprli novega predsednika društva Matevža Novaka in
ostale predlagane kandidate kot sestavo novega vodstva Slovenskega geološkega društva.
Posledično se sedež oz. naslov društva premakne na lokacijo novega predsednika in
tajnice, na Dimičevo ul. 14, 1000 Ljubljana (lokacija Geološkega zavoda Slovenije).
Sklep 8.:

Skupščina je soglasno potrdila izvolitev novega vodstva Slovenskega
geološkega društva v zgornji sestavi in spremembo naslova društva.

9. Razno
Matevž Novak se je zahvalil za podporo in zaupanje ter dosedanjemu vodstvu
Slovenskega geološkega društva za uspešno delovanje. Predstavil je svoj pogled in vizijo
o prioritetnih programskih točkah Slovenskega geološkega društva in bodoči organizaciji
5. Slovenskega geološkega kongresa. Napovedal je, da namerava Geološki zavod
Slovenije v soorganizaciji Slovenskega geološkega društva in Premogovnika Velenje
d.o.o. organizirati 5. slovenski geološki kongres v letu 2018 v Velenju.
Izpostavil je vlogo SGD pri izvedbi postopka za pravno uveljavitev geološkega
zakona in pri popularizaciji geologije. Pri prvi točki je predlagal izvedbo platforme za
organizirano javno razpravo in povezovanje z ostalimi strokovnimi društvi (SKIAH,
ipd.), pri drugi točki pa je poudaril pomen sodelovanja s sorodnimi društvi pri
organizaciji strokovnih in poljudnih predavanj ter ekskurzij in povezovanje sorodnih
inštitucij v pripravi skupnih prijav na različne EU in nacionalne razpise. Predlagal je,
da je odločitev o nadaljevanju članstva v mednarodnem društvu European Federation of
geologists (EFG) obravnavana na naslednjih sestankih oziroma izvršnem odboru društva.
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Adrijan Košir je predstavil poročilo o delu in načrte za prihodne aktivnosti
sedimentarne sekcije. Predlagal je, da se v statutu definira način delovanja sekcij ter
preimenovanje sekcije v Skupino za sedimentarno geologijo pod pokroviteljstvom ZRC
SAZU. Obvestil nas je tudi, da bodo v letu 2016 ali 2017 organizirali mednarodni
terenski simpozij Evolution of foreland basins in NW Dinarides.
Sklep 9.:

Skupščina je soglasno potrdila predloge pod točko Razno.

S tem je bila skupščina Slovenskega geološkega društva zaključena.

Priloge:
1. Finančno poročilo blagajničarke društva za obdobje 01. 01. 2010 - 01. 10. 2014.

Seja skupščine se je zaključila ob 19:30.

Ljubljana, 20. 10. 2014

žig

Zapisnik izdelala:
Matevž Novak

Nina Rman

Overovitelja:

Adrijan Košir
Tjaša Kanduč
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Skupščina
Slovenskega geološkega društva

4. slovenski geološki kongres, 8.–10. 10. 2014, Ankaran

Dnevni red
 1. Sprejem dnevnega reda skupščine
 2. Pregled zapisnika skupščine SGD v Bovcu
 3. Poročilo predsednika o delu SGD med dvema kongresoma
 4. Blagajniško poročilo
 5. Poročilo nadzornega odbora
 6. Poročilo častnega razsodišča
 7. Predlog razrešnice članom izvršnega (IO), nadzornega odbora

in častnega razsodišča;
 8. Predlogi za sestavo novega izvršnega odbora (9 članov),
nadzornega odbora (3 člani) in častnega razsodišča (3 člani) ter
organizatorja 5. slovenskega geološkega kongresa in volitve;
 9. Razno.
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1. Sprejem dnevnega reda skupščine
 Sklepi skupščine so veljavni, če zanje glasuje večina prisotnih članov

(nad 50 % ).


Če skupščina ni sklepčna, se zasedanje odloži za 30 minut. Po preteku tega časa je
skupščina sklepčna, če je prisotnih najmanj 10 članov.

 Kadar se odloča o sprejemu ali spremembi in dopolnitvi pravil, mora biti

prisotna najmanj polovica članov, za sprejem pa morata glasovati vsaj
dve tretjini prisotnih.

3/10

2. Pregled zapisnika skupščine
SGD v Bovcu
 Pripombe na zapisnik?
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3. Poročilo predsednika o delu
SGD med dvema kongresoma


REALIZIRANO :
 Včlanjeni smo v Evropsko federacijo geologov (EFG), IMA (Mednarodno
združenje mineralogov) in EMU (European Mineralogical Union).


Od Slovenske inženirske zveze (SIZ) smo dobili potrditev, da smo včlanjeni
v zvezo SIZ, s čimer je izpolnjen pogoj o obveznem članstvu SGD v SIZ za
pridobitev naziva Evro inženir (EUR ING) v zvezi FEANI.



Julija 2013 smo se preko Slovenskega geološkega društva včlanili v
mednarodno kvartarološko zvezo INQUA (International Union for
Quaternary Research), tako da nismo več »bela lisa« na zemljevidu članic.
Predstavnik je dr. Miloš Bavec z GeoZS.



Na spletni strani (http://www.geoloskodrustvo.si) je sedaj bistveno več
materiala - prijavnica, poročila o delu od 2002 dalje, arhiv aktivnosti
(predavanja, ekskurzije, okrogle mize in ostalo)
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3. Poročilo predsednika o delu
SGD med dvema kongresoma


Strokovna komisija za podeljevanje licenc za naziv evrogeologa (EurGeol) preko
zveze EFG je bila ustanovljena. EFG je potrdila 3 člansko komisijo (NVC - National
Vetting Committee) za podeljevanje naziva Evrogeolog (Eurogeol) na območju
Slovenije v sestavi Barbara Čenčur Curk, Mirka Trajanova in Slavko Šolar. Člane
se je že večkrat preko predavanj, mailing liste (georg) in drugače pozvalo k
pridobitvi naziva Evrogeolog, a do sedaj kljub ustanovitvi ni bilo interesa.



Sodelovanja z ostalimi društvi: z Geomorfološkim društvom (skupna predavanja,
ekskurzije), Prirodoslovnim društvom (ekskurzije), s Hrvaškim geološkim
društvom (medsebojna obvestila) in društvom SloGED.



Poročila o delu društva so bila vsa štiri leta objavljena v Geologiji in v Biltenu
Mineralne surovine (izdajatelj Geološki zavod Slovenije) ter dostopna vsem
preko sistema COBISS (brezplačni PDF-ji).
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3. Poročilo predsednika o delu
SGD med dvema kongresoma


Uvedli smo delovne akcije čiščenja geoloških profilov. Dne 09. 11. 2013 je bila v
sodelovanju z Zavodom RS za varstvo narave (ZRSVN) ter s Kozjanskim parkom
izvedena delovna akcija čiščenja geoloških profilov na Kozjanskem, natančneje
geološki profil v Podsredi (školjke), profil na Trebčah (meja med
spodnjemiocenskimi peski in peščenjaki in srednjemiocenskim litotamnijskim
apnencem) ter v okolici Olimja (manjša antiklinala). Akcije se je udeležilo 20
oseb, od tega 13 študentov geologije. Akcija je bila dobro sprejeta in se bo
skušalo vsako leto izvesti podobno čiščenje.



Na sedež SGD je prispela knjiga Nizozemskega geološkega društva z naslovom
Dutch Earth Sciences, ki so jo izdali ob praznovanju jubilejne obletnice. Na
predlog prisotnih se knjiga podari knjižnici Oddelka za Geologijo, kjer bo na
razpolago širšemu geološkemu občinstvu.



Organizirali smo 4. Slovenski geološki kongres v Ankaranu.
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3. Poročilo predsednika o delu
SGD med dvema kongresoma


NEREALIZIRANO:


Manjkajo aktivnosti!



Poleg predavanj, ekskurzij tudi tisk.



Bolj aktivna spletna stran.



Postopka za podeljevanje naziva »Častni člani društva« nismo definirali in izvedli
(postavitev kriterijev, imenovanje komisije)



Delovanje novoustanovljene študentske sekcije v društvu ni zaživelo, verjetno
tudi zato, ker so ustanovili svoje Društvo študentov geologije.



Predlog o popularizaciji geologije. Od lanskega leta ostaja neizveden predlog za
večjo promocijo geološke stroke v obliki podeljevanja nagrad za opazno
promocijo.
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3. Poročilo predsednika o delu
SGD med dvema kongresoma


NEREALIZIRANO:



Predvsem manjka geološki zakon, ker je to osnova za vse naše želje (kdo lahko
opravlja geološka dela, varstvo naravne dediščine ipd.).
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4. Blagajniško poročilo


Bernarda Bole



Po statutu: študentska kotizacija je ½ redne kotizacije!
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5. Poročilo nadzornega odbora


Špela Goričan
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6. Poročilo častnega odbora


Katica Drobne
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7. Predlog razrešnice članom
IO, NO in ČR
Izvršni odbor
 Nadzorni odbor
 Častno razsodišče




Ko se glasuje o predlogu za razrešnico organov društva, ne morejo o tem
glasovati člani organov društva.
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8. Predlogi za sestavo novega IO, NO in
ČR ter organizatorja 5. SGK in volitve


Izvršni odbor ima devet članov, med katerimi so trije vodilni funkcionarji društva
(predsednik, podpredsednik in tajnik) ter člani, ki skrbijo za: društvene finance
(blagajnik društva), predavanja, ekskurzije, populariziranje geologije, društveni
podmladek in tisk. Izvršnemu odboru predseduje predsednik društva. Člani
izvršnega odbora so lahko izvoljeni večkrat zaporedoma, vendar se morajo v
vsakokratnem novoizvoljenem izvršnem odboru zamenjati najmanj trije člani.



Nadzorni odbor je sestavljen iz treh članov. Člani izmed sebe izberejo
predsednika. Člani nadzornega odbora so lahko izvoljeni večkrat zaporedoma,
vendar se mora v vsakokratnem novoizvoljenem nadzornem odboru zamenjati
najmanj en član.



Častno razsodišče sestavljajo predsednik in dva člana. Člani častnega razsodišča
so lahko izvoljeni večkrat zaporedoma.
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8. Predlogi za sestavo novega IO, NO in
ČR ter organizatorja 5. SGK in volitve


Izvršni odbor ima devet članov:
 Trije vodilni funkcionarji društva:
– 1. predsednik: Matevž Novak
– 2. podpredsednik: Timotej Verbovšek
– 3. tajnica: Nina Rman


Člani, ki skrbijo za:
– 4. društvene finance (blagajnik društva): Bernarda Bole
– 5. predavanja: Miloš Markič
– 6. ekskurzije: Matija Križnar
– 7. populariziranje geologije: Petra Žvab Rožič
– 8. društveni podmladek: Luka Gale
– 9. tisk: Nadja Zupan Hajna
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8. Predlogi za sestavo novega IO, NO in
ČR ter organizatorja 5. SGK in volitve


Nadzorni odbor je sestavljen iz treh članov:
 Miloš Bavec
 Špela Goričan
 Vladimir Vukadin



Častno razsodišče sestavljajo predsednik in dva člana:
 Jernej Pavšič
 Katica Drobne
 Drago Skaberne



Sekcije društva:
 Sekcija za geokemijo: Mateja Gosar
 Sekcija za sedimentarno geologijo: Adrijan Košir
 Sekcija za mineralogijo: Miha Jeršek
 Sekcija za geološko dediščino: Martina Stupar
 Študentska sekcija: Uroš Novak
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9. Razno


Razno.
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Finančno poročilo SGD
za obdobje 1. 1. 2010 – 1. 10. 2014
Slovensko geološko društvo (SGD) je nevladna in neprofitna organizacija, prostovoljno
združenih strokovnjakov in ljubiteljev geologije. Naš glavni vir dohodkov so članarine in
občasne donacije inštitucij, ki nas podpirajo pri izvajanju programov. Društvo vodi
poenostavljeno knjigovodstvo in ima odprt poslovni račun pri Novi Ljubljanski banki, preko
katerega potekajo vse finančne transakcije.
V letu 2014 je v društvu 60 članov.
Leto 2010
prihodki
Članarina
Obresti
Članarine EMU
Bančni stroški

645,00
14,52

Skupaj

659,52€

odhodki

60,00
90,34
150,34€

Presežek prihodkov nad odhodki 509 €.
Na dan 31. 12. 2010 je bilo na računu društva 10.017,58 €.

Leto 2011
prihodki
Članarina
Obresti
Članarine EMU
Potni stroški
Predavanje - pogostitev
Bančni stroški

640,00
10,28

Skupaj

650,28€

odhodki

60,00
110,00
156,45
92,64

Presežek prihodkov nad odhodki 231,09 €.
Stanje na računu na dan 31. 12. 2011 je 10.246,27 €.

419,09€

Leto 2012
prihodki
Članarina
Bančne obresti
Članarina EMU za 2013
Predavanje - pogostitev
Bančni stroški
Plačana provizija
Donacija iz dela dohodnine
Plačilo osmrtnice (prof. D. Kuščer)

785,00
9,27

Skupaj

800,26 €

odhodki

60,00
60,73
80,24
7,30
5,99
340,00
548,27 €

Presežek prihodkov nad odhodki 252 EUR.
Stanje na računu na dan 31. 12. 2012 je 10.498,26 €.

LETO 2013
prihodki
Članarina
Bančne obresti
Članarina EMU za 2013
Članarina EFG za 2011 in 2012
Članarina EFG za 2013
Predavanje - pogostitev
Bančni stroški
Plačana provizija
Donacija iz dela dohodnine
Plačilo prevoza strok ekskurzija
SGD
Skupaj

odhodki

85,00
2,01
60,00
465,80
257,00
37,20
79,99
9,26
5,88
250,00

92,89 €

1159,25 €

Presežek prihodkov nad odhodki je negativen – 1.106,36EUR. S privarčevanimi sredstvi smo pokrili
negativno poslovanje društva.
Stanje na računu na dan 31. 12. 2013 je 9.431,90 €.
Do 1. oktobra 2014 je bilo prihodkov na našem računu 1140 €, od tega članarine 883 € in 257€ s
strani ARRS za povrnitev plačila članarine EFG (European Federation of geologists) za leto 2013 ter
154 € odhodkov (materialni stroški).
Stanje na dan 1. 10. 2014 je 10.337,38 €.
Poročilo pripravila:
Bernarda Bole, blagajničarka SGD

