
SLOVENSKO ZDRUŽENJE ZA GEODEZIJO IN GEOFIZIKO 

Ustanovna skupščina, 26. februar 1993 

ZAPISNIK USTANOVNE SKUPŠČINE 

V prostorih Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Novi trg 3, Ljubljana je bila dne 26.02.1993 
ustanovna skupščina društva "Slovensko združenje za geodezijo in geofiziko". Ustanovna skupščina 
je bila razdeljena na dva dela: na svečani in delovni del. Priloga 1 daje na skupščini dopolnjen 
dnevni in sprejet dnevni red. Skupščina se je začela ob 9. uri in je trajala do 12.30. Svečani del 
skupščine je vodil organizacijski odbor društva, delovni del pa izvoljeno delovno predsedstvo. 
Podroben zapisnik je bil voden le za delovni del skupščine, potek svečanega dela skupščine pa je 
razviden iz dnevnega reda (PRILOGA 1). 

Zapisnik delovnega dela ustanovne skupščine: 

1. Poročilo o udeležbi na ustanovni skupščini: 

Verifikacijska komisija (dana v PRILOGI 2), ki jo je predhodno določil oganizacijski odbor, je 
ugotovila, de je bilo na ustanovni skupščini Slovenskega združenja za geodezijo in geofiziko 
prisotnih 46 (šestinštirideset) strokovnjakov s področja geodezije in geofizike. Mimo teh sta se 
skupščine udeležila še g. Zofija Klemen-Krek, generalna sekretarka Slovenske nacionalne komisije 
za UNESCO in predstavnica Ministrstva za znanost in tehnologijo ter predsednik Mednarodne zveze 
za geodezijo in geofiziko (MZGG) in član Avstrijske akademije znanosti Prof.dr. Helmut Moritz. 

2. Izvolitev delovnega predsedstva: 

Udeleženci skupščine izvolijo delovno predsedstvo (dano v PRILOGI 2), ki prevzame vodenje 
skupščine od organizacijskega odbora. 

3. Izvolitev zapisnikarja in dveh overiteljev zapisnika: 

Udeleženci skupščine izvolijo zapisnikarja in dva overitelja zapisnika (dani v PRILOGI 2). 

4. Izvolitev kandidacijske in volilne komisije: 

Udeleženci skupščine izvolijo kandidacijsko in volilno komisijo (dani v PRILOGI 2). 

5. Sprejetje Pravil Slovenskega združenja za geodezijo in geofiziko: 

Udeleženci skupščine obravnavajo Pravila in jih skupaj z nekaterimi dopolnili in spremembami ter 
s klavzulo, da bo izvršni odbor društva uskladil Pravila z zahtevami Ministrstva za notranje zadeve, 
z glasovanjem soglasno sprejmejo. 

6. Volitve v organe zveze: 

Kandidacijska komisija poda predlog kandidatov za organe društva. Udeleženci skupščine s tajnimi 
volitvami volijo člane za vodstvo društva, izvršnega odbora, urada, nadzornega odbora in častnega 
sodišča. 



7. Razno: 

Medtem, ko se umakne volilna komisija na štetje glasov, udeleženci skupščine razpravljajo o 
bodočem delu društva. 

8. Razglasitev rezultatov volitev: 

Volilna komisija razglasi rezultate volitev. Izvoljeni člani so našteti v PRILOGI 3. 

9. Določitev ustanoviteljev društva, ki fJa bodo re{Jistrirali na sodišču: 

Udeleženci skupščine določijo 12 predstavnikov kot ustanoviteljev društva (dani v PRILOGI 4). 

10. Zaklžučni sklepi ustanovne skupščine Slovenske{Ja združenja za fJeodezijo in fJeofiziko: 

(1) SKLEP o ustanovitvi društva "Slovensko združenje za geodezijo in geofiziko - SZGG". 

(2) SKLEP, da bo SZGG kot priključeno administrativno telo včlanil in zastopal Slovenijo v 
Mednarodni zvezi za geofiziko in geodezijo (International union of geodesy 
and geophysics-IUGG). 

(3) SKLEP, da je izvršni odbor SZGG (brez blagajnika) obenem tudi Slovenski nacionalni 
komite MZGG in kot tak zagotavlja udeležbo Slovenije v dejavnostih MZGG. 

(4) SKLEP: Udeleženci skupščine pooblastijo izvršni odbor za vse morebitne spremembe in 
dopolnitve Pravil, ki bodo morda potrebne ter za nadaljnje aktivnosti, ki zadevajo, 
registracijo društva in včlanitev Slovenije v MZGG. 

S temi sklepi je bil ustanovna skupščina zaključena. 

Ljubljana, 26.02.1993 

Zapisnikar: 

Elizabeta Stresen, ekon. 
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Overitelja zapisnika: 

Mag. Božo Koler, dipl.ing.geod. 


