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Spoštovani, 

vabimo vas na Slavnostno akademijo društva SZGG ob 25-letnici sprejema slovenskega nacionalnega 
komiteja SZGG v Mednarodno zvezo za geodezijo in geofiziko (IUGG) in redno letno skupščino, ki bosta  
 
 

v četrtek, 30.  januarja 2020, ob 10.00 uri 
 
v učilnici I/1 Fakultete za gradbeništvo in geodezijo, Jamova cesta 2, Ljubljana. 
 
 

Program: 

10:00 pozdrav udeležencev, nagovor predsednice društva dr. Polona Vreča (Institut "Jožef Stefan"), 

10:10 nastop zbora "ARSO poje" 

10:15 pozdrav predstavnika Mednarodne zveze za geodezijo in geofiziko (IUGG):  
glavni tajnik zveze dr. Alexander Rudloff (GeoForschung Zentrum Potsdam, Nemčija)  

 predstavitev: "IUGG – 100 let delovanja in obeti v prihodnosti", 

10:45 pregled delovanja društva SZGG v obdobju 25 let – prof. dr. Jože Rakovec (UL FMF), 

11:10 predstavitev pomembnejših dosežkov sekcij od ustanovitve društva do danes: 

 Sekcija za geodezijo (IAG) – prof. dr. Bojan Stopar 
Sekcija za seizmologijo in fiziko notranjosti Zemlje (IASPEI) – mag. Ina Cecić, univ.dipl.inž.fiz. 
Sekcija za geomagnetizem in aeronomijo (IAGA) - ddr. Rudi Čop, univ. dipl. inž. 
Sekcija za meteorologijo in atmosferske znanosti (IAMAS) – predstavnik ARSO 
Sekcija za hidrologijo (IAHS) – prof. dr. Mitja Brilly 
Sekcija za fizikalno oceanografijo (IAPSO) – prof. dr. Vlado Malačič 
Sekcija za kriosfero (IACS) - doc. dr. Mihaela Triglav Čekada 

12:15 zaključek Slavnostne akademije 

12:30 odmor s pogostitvijo 

13:30 strokovni posvet društva na temo Raziskave s področja geodezije in geofizike – 2019. 

 

 
Zahvaljujemo se vam za udeležbo in vas lepo pozdravljamo! 
 
Prosimo, da vašo udeležbo potrdite na zgornji e-naslov do 22. 01. 2020. 
 

 

 

v Ljubljani, 13.1.2020 

 

  Predsednica SZGG: 
     dr. Polona Vreča 
      

        

 


