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Zapisnik redne letne skupščine Slovenskega združenja za geodezijo in geofiziko dne 

23.11.1994 

l. Izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja in dveh overitelj ev zapisnika 
V delovno predsedstvo sta bila imenovana predsednik združenja dr. Janez Lapajne in 
podpredsednik združenja prof.dr. Florjan Vodopivec. Za zapisnikarja je bila imenovana Polona 
Zupančič, za overitelja zapisnika pa mag. Andrej Gosar in Dušan Miškovi(\ 
Na skupščini je bilo prisotnih 27 obiskovalcev. 

2. Poročilo predsednika združenja 
Predsednik SZGG dr. Janez Lapajne je podal kratko poročilo za obdobje od ustanovne 
skupščine združenja (26.2.1993) do novembra 1994. Kronološko poročilo je priloženo. 

3. Poročila predstavnikov posameznih področij 

IAG (International Association of Geodesy) - predstavnik Miroslav Černivec: namesto 
g. Črnivca so o raziskovalni dejavnosti v preteklem obdobju na področju geodezije spregovorili 
prof.dr. Florjan Vodopivec, g. Dušan Miškovic ter Mojca Kosmatin-Fras. 

IASPEI (International Association of Seismology and Physics of the Earth' s Interior) -
predstavnik prof.dr. Danilo Ravnik je omenil mednarodne raziskovalne projekte (projekt 
Paleoklimatske razmere, ugotavljane z meritvami v vrtinah) ter aktivno sodelovanje v 
mednarodnih komisijah (International Heat-flow Comission). Mag. Andrej Gosar je predstavil 
mednarodni slovensko-italijanski projekt Globoki seizmični profili Slovenije, dr. Janez Lapajne 
pa je predstavil dejavnost na področju seizmologije. 

1A VCEI (International Association of Volcanology and Chemistry of the Earth' s Interior) -
predstavnica mag. Polona Kovič-Kralj je povedala, da je dejavnost v Sloveniji omejena na 
raziskave terciarnega vulkanizma in omenila mednarodno sodelovanje z Avstrijo in Japonsko. 

IAGA (International Association of Geomagnetism and Aeronomy) - predstavnik Aleksander 
Brezigar je predstavil vključevanje v mednarodni projekt Gravimetrična karta Evrope in se 
dotaknil geomagnetne izmere, mag. Robert Stopar pa je omenil raziskave na področju 
gravimetrične mreže Slovenije 1. in 2. reda. 

IAMAP (International Association Meteorology and Atmospheric Physics) - predstavnik 
prof.dr. Jože Rakovec, namesto njega je spregovoril Miran Trontelj o dokaj živi dejavnosti 
meteorologije v mednarodnem sodelovanju. 

IAHS (International Association of Hydrological Sciences) - predstavnik prof.dr. Mitja Brilly 
je predstavil aktivnosti na področju hidroloških raziskav ( delovanje v Komiteju za hidrološke 
raziskave, Konferenca obdonavskih držav, organizacija mednarodnega srečanja na Bledu leta 
1995), 

IAPSO (International Association for the Physical Sciences of the Ocean) - predstavnik 
dr. Vlado Malačič je predstavil raziskave na področju oceanografije v Sloveniji. 



O delu in raziskavah je govoril tudi g. Štefan Hari iz podjetja Nafta Lendava, ki je omenil 
zmanjšan obseg raziskav predvsem zaradi pomanjkanja sredstev. 

4, Poročilo blagajnika 
Gospa Elizabeta Stresen, blagajničarka združenja, je omenila, da v letu 1993 ni bilo ne 
prihodkov ne odhodkov~ prvi priliv na žiro račun združenja je bil 16.11.1994 v višini 
140.534,00 SIT, ko je Ministrstvo za znanost in tehnologijo nakazalo denar za plačilo 

mednarodne članarine. Pokriti bo treba še tečajno razliko na dan plačila. 

5. Poročilo predsednika nadzornega odbora 
Nihče izmed članov nadzornega odbora ni bil prisoten na seji. 

6. Nadomestne volitve 
Dosedanji glavni tajnik združenja Bojan Uran je odstopil. Na mesto glavnega tajnika je bila 
predlagana dr. Barbara Šket Motnikar. Predlog je bil soglasno sprejet. 
Predlog: Bojanu Uranu se v zahvalo za opravljeno delo podeli simbolična nagrada v višini 
10.000 SIT. Predlog je bil soglasno sprejet. 

7. Določitev članarine 
Predlagana članarina je 40 DEM (protivrednost 3. 200 SIT za leto 1994) za redne člane in 20 
DEM (protivrednost 1.600 SIT za leto 1994) za upokojence in študente. Cena je bila 
oblikovana glede na zahteve Ministrstva za znanost in tehnologijo, ki bo poravnalo 
mednarodno članarino Slovenije v Mednarodni zvezi za geodezijo in geofiziko samo v 
primeru, če je članarina združenja naJmanj 40 DEM za redne člane. 
Predlog je bil soglasno sprejet. 

8. Razno· 
Na pobudo Društva za potresno inženirstvo je predsednik SZGG dr. Janez Lapajne predlagal, 
da bi ob proslavi 100-letnice ljubljanskega potresa aprila 1995 počastili s častnim članstvom 
Slovenskega združenja za geodezijo in geofiziko prof. dr. Vladimirja Ribariča. 
Predlog je bil soglasno sprejet. 
Vse nadaljnje predloge o častnih članih SZGG bo sprejemal Izvršni odbor združenja 
Prof dr. Mitja Brilly je predlagal sestanek Izvršnega odbora januarja ali februarja 1995, na 
katerem bi razpravljali o predstavnikih Slovenije na generalni skupščini IUGG v Boulderju, 
ZDA, julija 1995. 

Ljubljana, 25. 11. 1994 
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Poročilo predsednika združenja: OD USTANOVNE SKUPŠČINE DO DANES 

• 26.02.1993: Ustanovna skupščina združenja. 
• 11.03.1993: Sestanek Izvršnega odbora SZGG (pregled sklepov ustanovne skupščine, dodelava Pravil). 
• Marec 1993: Overjanje podpisov 10 ustanoviteljev SZGG na sodišču. 
• 25.03.1993: Na MNZ vložena prošnja za registracijo SZGG in zahtevani materiali (zapisnik 

ustanovne skupščine, seznam izvoljenih članov v organe združenja, dva izvoda Pravil, spisek 
overovljenih podpisov desetih SZGG, kolek za 200 SIT). 

• 12.05.1993: Sestanek Izvršnega odbora SZGG (sprememba Pravil, priprava dopisa za MZGG, članarina). 
• 26.05.1993: Organiziranje predavanja predsednika MZGG prof. H. Moritza. Naslov predavanja: 

Relativnost v geodeziji in geofiziki. Predavanje je bilo na SAZU, ki je povabila prof. Moritza. 
• 29.06.1993: Odločba MNZ o vpisu v register društev. 
• 01.07.1993: Potrditev Pravil. 
• 16.07.1993: Sestanek Izvršnega odbora SZGG (usklajanje predloga za absolutne meritve težnosti v 

Sloveniji). 
• 19.07.1993: Prof. I. Marsonu, predsedniku Mednarodne komisije za težnost poslan predlog za absolutne 

meritve težnosti na 5 do 6 točkah v Sloveniji. 
• 03.09.1993: Glavnemu tajniku MZGG je poslana prošnja za sprejem v MZGG s kratkim opisom 

dejavnosti in seznamom članov Izvršnega odbora, ki je hkrati Slovenski nacionalni komite za 
MZGG. 

• 07.09.1993: Obvestilo Zavoda RS za statistiko o razvrstitvi po dejavnostih za SZGG. Matična številka: 
5792428. Podskupina dejavnosti - šifra: 140423. Podskupina dejavnosti - ime: Poklicna (strokovna) 
združenja in društva. 

• 14. 09. 199 3: Organiziranje obiska in predavanja prof. S. Mi.illerja z ETH Zurich. Naslov predavanja: Razvoj 
skorje in plašča ter struktura in dinamika mediteransko-alpskega območja. Predavanje je bilo na Katedri za 
geologijo in paleontologijo. Stroške obiska je delno kril SZRS. 

• 20.09.1993: Pogodba SZGG z LB o deponiranju sredstev na vpogled v tolai:iih. 
• 21.09.1993: Vloga na SDK za odprtje žiro računa. 
• 22.09.1993: SDK izda odločbo o odprtju žiro računa za SZGG. 
• 28.09.1993: Poslali obvestilo o ustanovitvi SZGG in ustrezne dokumente na MZT. 
• 08.12.1993: Glavni tajnik MZGG dr. Georges Balmino sporoči, da je Izvršni odbor MZGG, ki se je 

sestal v Parizu 17.11.93, sprejel Slovenijo na podlagi znanstvenih sodil. 
• 26. OJ .1994: Prof. Iginio Marson sporoči, da bodo na ozemlju Slovenije izmerili absolutno vrednost zem. 

pospeška na 6 točkah. 
• 24.02.1994: Sestanek Izvršnega odbora SZGG (namenjen predvsem financiranju, organizaciji, izbiri in 

pripravi točk za absolutne meritve težnosti, problematika drfavnega koordinatnega sistema). 
• 07.03.1994: Sestanek skupine za pripravo absolutnih meritev težnosti v Sloveniji ob prisotnosti prof. 

Marsona. 
• 09.03.1994: Predsednik MZGG sporoči in čestita, da je Slovenija korespondenčno soglasno izvoljena 

za članico MZGG. Članstvo je začasno do potrditve na Svetu MZGG, ki se bo sestal na generalni 
skupščini v Boulderju, ZDA, 2.-15. julija 1995. 

• 12.08.1994: Od MZGG dobili račun za plačilo letne članarine za I. (t.j. najnižjo) kategorijo v višini 1.145 
USD. 

• 22.08.1994: Račun za članarino poslali na Ministrstvo za znanost in tehnologijo s prošnjo, da ga poravnajo. 
• 03. l O. 1994: Na MZT na njihovo zahtevo pisno sporočili število članov Izvršnega odbora združenja, grobo 

oceno števila članov in predvideno višino letne članarine. 
• 16.11.1994: MZT nakazal tolarsko protivrednost članarine na žiro račun SZGG. 
• 22.11.1994: Urejanje bančnih formalnosti za možnast nakazovanja v tujino z žiro računa SZGG. 
• ---.11.1994: Plačilo članarine. 


