
ZAPISNIK OBČNEGA ZBORA 
GEOMORFOLOŠKEGA DRUŠTVA SLOVENIJE 

 
Občni zbor je potekal v dvorani Zemljepisnega muzeja Geografskega inštituta Antona Melika 
ZRC SAZU, dne 26. 2. 2014. 
 
Pričel se je ob 17.15 uri. 
 
Udeležilo se ga je 14 članov: 
Karel Natek 
Andrej Mihevc 
Uroš Stepišnik 
Mateja Ferk 
Irena Mrak 
Petra Gostinčar 
Matej Gabrovec 
Mitja Prelovšek 
Matjaž Geršič 
Jurij Kunaver 
Andrej Kranjc 
Nadja Zupan Hajna 
Blaž Kodelja 
Manja Žebre 
 
 
 
 
1. Izvolitev delovnega predsedstva in sprejem dnevnega reda 
 
Izvolitev delovnega predsedstva občnega zbora in delovnih teles: 
Predsednik: Karel Natek 
Član in overovitelj: Andrej Mihevc 
Član in overovitelj: Uroš Stepišnik 
Zapisnikar: Mateja Ferk 
Občni zbor je soglasno potrdil izbor delovnega predsedstva. 
Delovno predsedstvo je prevzelo vodenje občnega zbora.  
 
Predlagan dnevni red: 
1. Izvolitev delovnega predsedstva in sprejem dnevnega reda 
2. Poročilo predsednice o delu društva v letu 2013 
3. Finančno poročilo za leto 2013 
4. Poročili nadzornega odbora in disciplinskega razsodišča 
5. Razprava o poročilih in njihova potrditev 
6. Program dela za leto 2014 
7. Finančni načrt za leto 2014 
8. Razno 
 
Glasovanje o sprejemu dnevnega reda. 
Občni zbor je soglasno potrdil predlagan dnevni red. 
 



2. Poročilo predsednice o delu društva v letu 2013 
 
Predsednica, Irena Mrak, je predstavila aktivnosti društva v letu 2013.  
Društvene aktivnosti so bile v prvi vrsti namenjene aktiviranju večjega števila članov pri 
različnih aktivnostih, rednemu poslovanju društva ter dejanski izvedbi načrtovanih dogodkov.  
 
V letu 2013 je bilo izvedenih več aktivnosti: 

• redno poslovanje društva (sestanki izvršilnega odbora ( po potrebi o aktualnih zadevah  
dogovarjanje s pomočjo elektronske pošte), pobiranje članarine, izdelava letnega  
finančnega poročila, oddaja poročil na AJPES in Davčni Urad RS),  
 

• izvedba štirih strokovnih tematskih predavanj: 
− 25. 3. 2013: dr. Mitja Prelovšek (ZRC SAZU, Inštitut za raziskovanje krasa): 

»Geomorfološka opažanja iz globljih kaninskih jam” 
− 24.4.2013 : dr. Andrej Šmuc, (UL NTF, Oddelek za geologijo): »Tektonska 

geomorfologija Doline Triglavskih jezer« 
− 7. 11. 2013: dr. Tomaž Podobnikar: »Geomorfometrične in geovizualne metode ter 

njihova uporaba« 
− 10. 12. 2013 : dr. Renato R. Coluccija (Department of Earth System Sciences and 

Environmental Technology – CNR, Trst): »Mountain Permafrost in Friuli Venezia 
Giulia; past and present evidence« 

 
• Izvedba treh strokovnih ekskurzij : 
− 15. 6. 2013: vodji: dr. Uroš Stepišnik, Manja Žebre: Snežnik 
− 24. 6. -  16. 7. 2013: vodja: dr. Irena Mrak: Karakorum 
− 26. 10. 2013: vodja: dr. Ladislav Placer: Ekskurzija na ilirskobistriški fosilni plaz 

 
Dejstvo je, da so naši dogodki zelo dobro obiskani ne le s strani naših članov. Udeležujejo se 
jih tako študenti geografije, tudi geologije, ter ljubitelji geomorfologije, kar kaže nato, da so 
tematike zanimive in tudi aktualne, z dogodki pa prispevamo k uveljavljanju stroke tudi v širši 
javnosti.  
 

• Dr. Karel Natek je oktobra 2013 na sestanku IO GMDS poročal o sestanku Karpatsko 
–Balkansko – Dinarske delovne skupine, na katerem je bila soglasna podprta 
kandidatura Slovenije za organizacijo sestanka leta 2016. Pričakujemo lahko okrog 
100 udeležencev. Želena tematika je kras, zato bomo dogodek organizirali v 
sodelovanju z Inštitutom za raziskovanje krasa ZRC SAZU, UL FF Oddelek za 
geografijo in Geografskim inštitutom Antona Melika.  

 
3. Finančno poročilo za leto 2013 
 
Blagajničarka, Petra Gostinčar, je predstavila finančno poročilo za leto 2013. 
Prenos iz leta 2012 je znašal 2.1001,86 €. Prihodki društva v letu 2011 so znašali 547,06 €, 
odhodki pa 319,32 €. Finančni rezultat v letu 2013 je bil 227,74 € plusa.  
Stanje denarnih sredstev na dan, 31. 12. 2013, je znašalo 2.329,60 €. Največji delež k 
dohodkom društva je predstavljala donacija dohodnine, največji izdatek pa plačilo članarine 
Mednarodni geomorfološki zvezi. 
 
 
 



4. Poročili nadzornega odbora in disciplinskega razsodišča 
 
Poročilo nadzornega odbora je predstavil predsednik nadzornega odbora Matej Gabrovec.  
Nadzorni odbor je na podlagi pridobljenega finančnega poročila, ki ga je preveril na 
korespondenčni seji, ugotovil, da je pravilno pripravljeno ter da ustreza dejanskemu stanju in 
se ga na občnem zboru lahko sprejme. NO je delo IO ocenil kot dobro. 
 
Poročilo disciplinske komisije je predstavil Jurij Kunaver.  
Disciplinska komisija je ugotovila, da v letu 2013 na naslov komisije ni prispela nobena 
pritožba ali prijava, zaradi česar ni bilo potrebe po nadaljnjih aktivnostih. 
 
5. Razprava o poročilih in njihova potrditev 
 
Na poročilo predsednice o delovanju društva v letu 2013 ni bilo nobenih pripomb. 
 
Matjaža Geršiča je zanimalo, koliko stanejo storitve računskega servisa. Petra Gostinčar je 
odgovorila, da so bili stroški v letu 2012 60 €, v letu 2013 0 €, za leto 2014 pa namerava sama 
izvajati vse potrebne aktivnosti, ker se je že dovolj izobrazila o knjigovodstvu. 
Na finančno poročilo za leto 2013 ni bilo nadaljnjih vprašanj. 
 
Občni zbor je poročila soglasno in brez pripomb sprejel. 
 
6. Program dela za leto 2014 
 
Predsednica, Irena Mrak, je predstavila program dela za leto 2014. 
Namen delovanja društva je spodbujanje sodelovanja različnih strok, ki se neposredno ali 
posredno povezane z geomorfologijo: geografija, geologija, gradbeništvo, arhitektura, 
krajinska arhitektura. Aktivnost članov društva v temeljnih raziskavah s področja 
geomorfologije, aplikaciji geomorfologije, izobraževalni funkciji in naravovarstveni funkciji 
oziroma varovanju geomorfoloških vrednot. Spremljanje in odzivi na aktualne dogodke s 
področja geomorfologije tako v Sloveniji, kot po svetu. 
 
Načrt dela društva v letu 2014 
Podobno kot v preteklih letih bodo tudi v letu 2014 društvene aktivnosti namenjene 
aktiviranju večjega števila članov pri različnih aktivnostih, rednemu poslovanju društva ter 
izvedbi načrtovanih dogodkov. V načrtu imamo: 

• redno poslovanje društva (pobiranje članarine, izdelava letnega finančnega poročila, 
oddaja poročil na AJPES in Davčni Urad RS, sestanki IO GMDS), 

• redno vzdrževanje spletne strani društva, 
• marec 2014: poročilo o delovanju društva, ki ga bomo poslali na Ministrstvo za 

izobraževanje, znanost in šport RS (kot društvo, ki deluje v javnem interesu na 
področju raziskovalne dejavnosti), 

• organizacija strokovnih tematskih predavanj;  
− 26 . 2. 2014: Manja Žebre: Sledovi poledenitve na Orjenu 
− April, oktober, november, december: predavatelje bomo pridobili tekom leta. 

• organizacija ekskurzij: 
− 22. 3. 2014: dr. Petra Jamšek Rupnik: Tektonska geomorfologija – primer 

Ljubljanske kotline (sobota, 22. 3. 2014) 
− april/maj: Miha Brkinjač: Geološka pot Kobilji curek – problematika ohranjanja 

geodiverzitete 



− oktober/november: tematika bo določena sproti 
• Organizacija 3. Zborovanja slovenskih geomorfologov: »Geomorfologija slovenskega 

gorskega sveta“; Livške Ravne (CŠOD Kavka), 30. 5.–1. 6. 2014. Okvirni program: 
Petek, 30. 5. 2014 
9.00 – 15.00: ekskurzija na območju Tilmenta (Uroš Stepišnik) 
15.00 – 16.00: prijava udeležencev 
16.00-19.00: vabljeni predavanji (Jurij Kunaver, Miloš Bavec: problematika 
poledenitve v  
Posočju), predavanja, predstavitev posterjev 
20.30: druženje; kratka predstavitev reliefa na Marsu (Nadja Zupan Hajna) 
Sobota, 31. 5. 2014 
9.00–16.00: ekskurzija v okolici Livka in Nadiže (Jurij Kunaver) 
16.00–19.00: vabljeno predavanje (Karel Natek: stanje slovenske geomorfologije), 
predavanja   
20.30: druženje; kratka predstavitev ekskurzije GMDS Karakorum 2013 (Irena 
Mrak) 
Nedelja, 1. 6. 2014 
9.00–16.00: celodnevna ekskurzija: Most na Soči (Jurij Kunaver) – Baška grapa (za 
ta del bomo naprosili J. Ortarja) – Sorica -Bohinjska Bistrica – Bled (Karel Natek 
in Irena Mrak) - Ljubljana 

 
Druge društvene dejavnosti: 

• Imenovanje programsko- organizacijskega odbora in priprava predloga poteka in 
vsebinskega okvira sestanka IAG Karpatsko – Balkansko – Dinarske delovne skupine 
leta 2016 v Sloveniji.  

• odzivi na morebitne aktualne dogodke -  npr. naravne nesreče, posegi v prostor …, 
• sodelovanje naših članov na mednarodnih strokovnih in znanstvenih konferencah s 

področja geomorfologije. 
 
Razprava o načrtu dela za leto 2014 
* Dodatne ekskurzije in predavanja: 

− Irena Mrak: za ekskurzije bi lahko prosili arheologe, ki raziskujejo Ljubljansko barje 
− Mateja Ferk: za ekskurzijo ali predavanje bi lahko prosili Michaela Brenčiča, ki 

raziskuje Iški vršaj 
− Nadja Zupan Hajna: za predavanje lahko prosimo njeno študentko iz Kanade (Carol 

Ramsey) 
* Imenovanje vodje organizacijskega odbora za pripravo sestanka Karpatsko – Balkansko – 

Dinarske komisije: 
− za predsednika OO je bil predlagan Karel Natek, ki ga je občni zbor soglasno potrdil 

* Zborovanje slovenskih geomorfologov: 
− Petra Gostinčar: strukturo programa je OO že določil, rok za oddajo prispevkov bo iz 

1. 3. 2014 najverjetneje podaljšan za teden ali dva 
− Karel Natek: izpostavil je, da se k sodelovanju povabi še geografe iz Maribora in 

Kopra 
* Splošna razprava o načrtu za 2014: 

− Karel Natek: predlagal je, da se aktivneje spodbuja študente za sodelovanje v društvu  
− Mitja Prelovšek: predlagal je, da se k sodelovanju povabi tudi krajinske arhitekte 
− Jurij Kunaver: ponudil je, da bi v prihodnjem času aktivneje sodeloval pri pripravi 3. 

zborovanja slovenskih geomorfologov 



− Uroš Stepišnik: OO zborovanja slovenskih geomorfologov se bo resneje začel sestajati 
in načrtovati aktivnosti v mesecu marcu 

− Jurij Kunaver: predlaga, da se kljub časovni stiski v okviru ekskurzije na zborovanju 
slovenskih geomorfologov, pogleda še morensko gradivo na območju Sorice 

 
Občni zbor je soglasno in brez pripomb sprejel načrte in program za leto 2014. 
 
7. Finančni načrt za leto 2014 
 
Blagajničarka, Petra Gostinčar, je predstavila finančni načrt za leto 2014.  
Izpostavila je, da bo še naprej pozornost posvečena pobiranju članarine, ki je ob 
prostovoljnem prispevku dohodnine, najpomembnejši vir financiranja. Dodatni prihodki v letu 
2014 se pričakujejo od kotizacije za 3. zborovanje slovenskih geomorfologov. 
Predvideni odhodki v letu 2014 bodo zlasti za poravnavo tekočih stroškov in članarine 
mednarodni geomorfološki zvezi ter za izvedbo 3. zborovanja slovenskih geomorfologov. 
 
Občni zbor je soglasno sprejel finančni načrt za leto 2014. 
 
8. Razno 
 
Karel Natek je predlagal, da višina članarine ostane enaka kot do sedaj:  
5 € za študente, 15 € za ostale. 
 
Občni zbor je soglasno sprejel višino članarine. 
 
 
 
Dodatnih pripomb ali komentarjev ni bilo, zato je predsednik delovnega predsedstva občnega 
zbora, Karel Natek, občni zbor zaključil ob 18.15. uri.  
 
 
 
dr. Karel Natek 
predsednik občnega zbora 
 
 
dr. Andrej Mihevc 
overovitelj 
 
 
dr. Uroš Stepišnik 
overovitelj 
 
 
Mateja Ferk 
zapisnikar 
 
 
 
Ljubljana, 26. 2. 2014 


