
o SLOVENSKO ZDRUŽENJE ZA GEODEZIJO IN GEOFIZIKO 
Kersnikova 3/II, 61000 Ljubljana, Tel. (061)13 19 267, 13 19 297, Fax (061)13 27 067 

Zapisnik redne letne skupščine Slovenskega združenja za 
geodezijo in geofiziko dne 12. 12. 1996 

Dnevni red: 
l. Izvolitev delovnega predsedstva (predsednik m 2 člana), zapisnikarja m dveh 

overiteljev zapisnika 
2. Poročilo predsednika združenja 
3. Poročila predstavnikov posameznih področij 
4. Poročilo blagajnika 
5. Poročilo predsednika nadzornega odbora 
6. Kadrovske spremembe 
7. Program dela za leto 1997 
8. Določitev članarine za leto 1997 
9. Vpis novih članov 
10. Razno 

Na skupščini je bilo prisotnih 20 članov. 

l. Izvolitev delovnega predsedstva (predsednik in 2 člana), zapisnikarja in dveh 
overiteljev zapisnika 
V delovno predsedstvo so bili soglasno izvoljeni dr. Janez Lapajne kot predsednik in prof. dr. 
Florjan Vodopivec ter prof. dr. Jože Rakovec kot člana predsedstva. Za zapisnikarja je bila 
imenovana Polona Zupančič, za overitelja zapisnika pa dr. Tomaž Vrhovec in mag. Miran 
Kuhar. 

2. Poročilo predsednika združenja 
Predsednik SZGG dr. Janez Lapajne'je poročal o delu združenja v preteklem letu. Poročilo je 
priloženo. 

3. Poročila predstavnikov posameznih področij 
IAG (Intemational Association of Geodesy) - poročilo o raziskovalni dejavnosti v preteklem 
obdobju na področju geodezije sta namesto predstavnika področja Andreja Bilca podala prof. 
dr. Florjan Vodopivec in Dušan Miškovic. 

IASPEI (Intemational Association of Seismology and Physics of the Earth' s Interior) -
poročilo predstavnika prof. dr. Danila Ravnika je priloženo. Aktivnosti v letu 1996 na 
področju seizmologije je predstavil mag. Mladen Živčic (poročilo je priloženo). 

IA VCEI (Intemational Association of Volcanology and Chemistry of the Earth' s Interior) -
poročilo ni bilo podano zaradi odsotnosti predstavnice dr. Polone Kovič-Kralj. Po mnenju 
prisotnih pa na tem področju v Sloveniji ni posebne dejavnosti. 

IAGA (Intemational Association of Geomagnetism and Aeronomy) - poročilo ni bilo podano 
zaradi odsotnosti predstavnika Aleksandra Brezigarja. Prof. Danilo Ravnik je povedal, da v 
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tem letu ni bilo aktivnosti na področju geomagnetizma (z aeronomijo pa se v Sloveniji ne 
ukvarjamo). 

IAMAP (Intemational Association of Meteorology and Atmospheric Physics) - predstavnik 
prof. dr. Jože Rakovec je spregovoril o dokaj živi dejavnosti na področju meteorologije v 
preteklem letu (poročilo je priloženo). 

IAHS (Intemational Association of Hydrological Sciences) - namesto predstavnika prof. dr. 
Mitja Brillyja je aktivnosti na področju hidroloških raziskav predstavil dr. Matjaž Mikoš 
(poročilo je priloženo). 

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

V okviru SZGG potekata dva projekta: projekt Copemicus „Quantitative Seismic Zoning of 
the Circum Pannonian Region", v katerem sodeluje Uprava RS za geofiziko ter projekt 
absolutnih gravimetričnih meritev na območju Republike Slovenije, v katerem sodeluje 
Geodetska uprava Republike Slovenije skupaj z nekaterimi domačimi in tujimi institucijami. 
Vodji projektov mag. Mladen Živčic in g. Dušan Miškovic (poročilo je priloženo) sta 
poročala o delu v letu 1996. 

Predstavniki področij naj letna poročila podajo v pisni obliki, saj bo potrebno za štiriletno 
obdobje (1995-1999) oddati pisno poročilo IUGG. 

4. Poročilo blagajnika 
Zaradi odsotnosti blagajničarke združenja ge. Elizabete Stresen, je letno poročilo prebral 
predsednik združenja. Poročilo je priloženo. 

5. Poročilo predsednika nadzornega odbora 
Ker Nadzorni odbor ni bil sklepčen, je skupščina soglasno sprejela sklep, da potrjuje finančno 
poročilo za leto 1996. 

6. Kadrovske spremembe 
Predlagane kadrovske spremembe: 
• zamenjava glavne tajnice dr. Barbare Šket Motnik.ar, ker odhaja na porodniški 

dopust. Predlog za zamenjavo: Polona Zupančič, dipl. ing. geologije. Predlog je bil 
so glasno sprejet. 

• zamenjava blagajničarke združenja ge. Elizabete Stresen, ker se je upokojila. 
Predlog za zamenjavo: Špela Bizjak, dipl. ekonomistka. Predlog je bil soglasno 
sprejet. 

• zamenjava predstavnika za področje geodezije (IAG) g. Andreja Bilca, zaradi 
njegove neaktivnosti v združenju. Predlog za zamenjavo: Dušan Miškovic, dipl ing. 
geodezije. Predlog je bil soglasno sprejet. 

• zamenjava predstavnika za področje geomagnetizma (IAGA) g. Aleksandra 
Brezigarja. Predlog za zamenjavo: Robert Stopar, dipl. ing. geologije. Ker g. Stopar 
ni bil prisoten, je skupščina soglasno sprejela sklep, da pooblasti Izvršni odbor, ki 
naj izpelje zamenjavo. 

7. Program dela za leto 1996 
Program delaje predstavil predsednik združenja dr. Janez Lapajne. Programje priložen. 
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Predlogi za organizacijo srečanj oz. delavnic: 
• organizacija delavnice na temo Meritve težnosti (predlog dr. Lapajneta) 
• organizacija srečanja, kjer bi podrobneje predstavili dela posameznih področij 

znotraj SZGG (predlog prof. dr. Vodopivca) 
• SZGG naj podpre 3. Mednarodno konferenco FRIEND (Flow Regimes from 

Intemational Experimental and Network Data), ki bo od l. do 4. oktobra v Postojni. 
(predlog prof. dr. Brillyja, vabilo je priloženo). Predlog je bil soglasno sprejet. 

8. Določitev članarine 
Predlagana članarina za leto 1996 je 3.600 SIT in 1.800 SIT za upokojence in študente. Člani 
skupščine so predlog soglasno sprejeli. 

9. Vpis novih članov 
Vpis novih članov je potekal v času skupščine v sprejemni pisarni, kasneje pa bo vpis pri 
glavni tajnici združenja na sedežu SZGG (Kersnikova 3, Ljubljana). 

10. Razno 
Dr. Vlado Malačič je pozval strokovnjake, ki delajo na področju hidrologije, naj poskusijo 
organizirati ustrezne hidrološke meritve na reki Soči, katerih rezultat bi bila ocenjena količina 
pritoka sladke vode v Tržaški zaliv. 
Predlog dr. Lapajneta na Malačičevo pobudo: SZGG bo apeliral z dopisom na ustrezne 
ustanove. Dopis pripravijo dr. Malačič in kolegi s področja hidrologije. Predlog je bil 
soglasno sprejet. 
Dr. Tomaž Vrhovec je prisotne seznanil s projektom "Slovenska hiša eksperimentov", ki 
poskuša otrokom približati fiziko na podlagi preprostih poskusov. Ideje o novih poskusih so 
dobrodošle, podrobnejše informacije pa posredujeta g. Kos in g. Planinšič (Fakulteta za 
matematiko in fiziko - Oddelek za fiziko). 
Dr. Janez Lapajne je predlagal ustanovitev delovne skupine za gravimetrijo (oblikovanje 
skupine naj izpelje g. Dušan Miškovic), ki bo v naslednjem letu organizirala delavnico. 
G. Dušan Miškovic je predlagal tudi ustanovitev skupine za magnetometrijo. Čimprej naj se 
pripravi finančni predlog in pisno strokovno podlago za nadaljnje delo. Republiška geodetska 
uprava bo tudi finančno podprla delo te skupine. 

Zaključek skupščine in informacija o popoldanskem strokovnem srečanju „Zgodovina, stanje 
in perspektive slovenske geodezije in geofizike". 

Letna skupščina se je začela ob 10:25 uri in končala ob 12:35 uri. 

Priloge: 
• poročilo predsednika združenja 
• poročila predstavnikov posameznih področij 
• poročilo blagajnika 
• program dela za leto 1997 
• vabilo na mednarodno konferenco FRIEND 

Ljubljana, 17.12.1996 
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Zapisala: Overitelja: 

Polon!i Zupančič, dipl.ing. ~'b 
~ctW 

mag. Miran Kuhar 

Predsednik delovnega predsedstva: 
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