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Zapisnik redne letne skupščine 
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Dnevni red skupščine SZGG: 
 
1. Izvolitev delovnega predsedstva (predsednik in dva člana), zapisnikarja in dveh overoviteljev 

zapisnika 
2. Poročilo predsednika združenja 
3. Poročilo blagajnika 
4. Poročilo nadzornega odbora 
5. Pregled poročil predstavnikov posameznih področij 
6. Program dela za leto 1999 
7. Èlanarina za leto 1999 
8. Nagrade za dela v zvezi 
9. Razno 
 
 
I. Izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja in dveh overoviteljev zapisnika 
 
V delovnem predsedstvu so bili prof.dr. Florjan Vodopivec kot predsednik, ki je vodil skupščino, 
prof.dr. Mitja Brilly kot podpredsednik ter Dušan Miškoviæ, univ.dipl.inž.geod. kot glavni tajnik. 
Za zapisnikarja je bila izvoljena mag. Simona Savšek-Safiæ, za overovatelja zapisnika pa Miran 
Brumec, univ.dipl.inž.geod. in Božo Demšar, univ.dipl.inž.geod.. 
 
 
 
II. Poročilo predsednika združenja 
 
Predsednik prof.dr. Vodopivec je poročal o delu združenja v preteklem letu. Podal je pregled 
najpomembnejših dejavnosti in dogodkov združenja. Poročilo je priloženo. 
 
 
 
III. Poročilo blagajnika  
 
Blagajničarka Lilijana Gomboc je podala finančno poročilo SZGG in projektov Copernikus ter 
BEECD za leto 1998 (poročilo je priloženo). 
 
IV. Poročilo nadzornega odbora 
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S strani nadzornega odbora je bil na skupščini prisoten mag. Anton Dular, ki ni podal poročila o 
finančnem poslovanju SZGG za leto 1998. 
 
Sklep št. 1/98 
Nadzorni odbor naj pripravi poročilo o finančnem poslovanju SZGG za leto 1998 in ga pošlje vsem 
članom nadzornega odbora. 
 
 
 
V. Pregled poročil predstavnikov posameznih področij  
 
IAMAP (International Association of Meteorology and Atmospheric Physics) - predstavnik doc.dr. 
Tomaž Vrhovec je predstavil dejavnosti HMZ in Katedre za meteorologijo na FMF (poročilo je 
priloženo). 
 
IAG (International Association of Geodesy) - poročilo o raziskovalni dejavnosti na področju 
geodezije je podal asist.dr. Miran Kuhar. Podrobneje je predstavil mednarodno sodelovanje in 
raziskovalne projekte, ki tečejo doma (poročilo je priloženo). 
 
IASPEI (International Association of Seismology and Physics of the Earth's Interior) - predstavnik 
dr. Andrej Gosar je poročal o delu IGGG ter dejavnostih na področju seizmologije (poročilo je 
priloženo). 
 
IAVCEI (International Association of Volcanology and Chemistry of the Earth's Interior) - poročilo 
je podala dr. Polona Kralj (poročilo je priloženo). 
 
IAGA (International Association of Geomagnetism and Aeronomy) - poročilo o aktivnostih na 
področju geomagnetizma je podal Robert Stopar, univ.dipl.inž.geol. (poročilo je priloženo). 
 
IAHS (International Association of Hydrological Sciences) - poročilo o aktivnostih ter novostih na 
področju hidroloških raziskav je podal doc.dr. Matjaž Mikoš (poročilo je priloženo). 
 
IAPSO (Internaltional Association for the Physical Sciences of the Ocean) - predstavnik doc.dr. 
Vlado Malačič je zaradi odsotnosti poslal pisno poročilo o dejavnostih na področju fizikalne 
oceanografije (poročilo je priloženo). 
 
 
 
VI. Program dela za leto 1999 
 
Program dela (nacionalno poročilo, projekti, organizacija strokovnega srečanja in sestankov, 
delovna poročila idr.) je predstavil predsednik združenja prof.dr. Florjan Vodopivec. Program je 
priložen. 
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Razprava na temo izdelave nacionalnega poročila 
 
Za izdelavo in realizacijo nacionalnega poročila je bil zadolžen podpredsednik prof.dr. Mitja Brilly. 
 
Prof.dr. Mitja Brilly je predlagal vsebino nacionalnega poročila (predstavitev posameznega 
področja, pregled znanstvenih institucij, slikovni material ipd.) in opozoril na sofinanciranje 
poročila s strani posameznih področij, ki bodo v poročilu predstavljena. V zvezi s tem je bil sprejet 
 
 
Sklep št. 2/98 
Sprejme se terminski načrt v zvezi z izdelavo nacionalnega poročila: 
15.januar 1999 -  dostaviti osnutke poročil za posamezna področja 
15.februar 1999 - vrniti pregledane osnutke s pripombami o potrebnih  popravkih in 
dopolnitvah 
15.marec 1999 - dostaviti dokončna poročila za posamezna področja 
15.april 1999 - lektoriranje in prevod 
15.maj 1999 - oblikovanje in tisk 
 
 
 
 
Razprava glede teme strokovnega srečanja 
 
Èlani skupščine niso bili enotni glede naslova teme strokovnega srečanja, ki bo organiziran v letu 
1999.  
 
Prof.dr. Florjan Vodopivec je predlagal, naj bo vodilna tema strokovnega srečanja znanstveno 
raziskovalno delo.  
 
Prof.dr. Mitja Brilly je predlog dopolnil, da se morajo prispevki na srečanju nujno dotakniti 
problematike, ki bo predstavljena na IGGG, ki bo meseca julija 1999 v Birminghamu. 
 
 
VII. Èlanarina za leto 1999  
 
Predlagana članarina za leto 1999 je 5.000 SIT in 2.000 SIT za upokojence in študente. Èlani 
skupščine so predlog soglasno sprejeli. 
 
Sklep št. 3/98 
Èlanarina za leto 1999 znaša 5.000 SIT in 2.000 SIT za upokojence in študente. 
 
 
Nagrade za dela v zvezi 
 
Predsednik in tajnik se nagradi odpovedujeta. 
 
Predlagana nagrada za blagajniška dela je bila 40.000 SIT. Po krajši razpravi je bil sklep soglasno 
sprejet. 
 
Sklep št. 4/98 
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Nagrada za blagajniška dela za leto 1999 znaša 40.000 SIT. 
 
VIII. Razno 
 
· Prof.dr. Mitja Brilly je v zvezi z udeležbo na Kongresu IUGG, meseca julija 1999 v 

Birminghamu predlagal, naj vsaka sekcija pripravi seznam predstavnikov (udeležencev) na 
kongresu, Izvršni odbor SZGG pa naj pripravi pooblastila za udeležence na kongresu. Izvršni 
odbor naj vloži  zahtevek za povrnitev finančnih sredstev za udeležbo uradnega predstavnika 
Slovenije na Kongresu IUGG. 

· Doc.dr. Tomaž Vrhovec je predlagal, da naj bi bila ena izmed pomembnih nalog vsakega člana 
SZGG pridobivanje donatorjev združenja. 

· Prof.dr. Mitja Brilly je predlagal izdelavo spletne strani SZGG in hkrati pozval vse sekcije, naj 
izdelajo svojo spletno stran. Opozoril je na problem vzdrževanja spletnih strani. 

· Seznami članov SZGG naj se ustrezno popravijo in dopolnijo ter dajo na vpogled in uporabo 
vsem članom SZGG.  

· Prof.dr. Mitja Brilly je predlagal ustanovitev Slovenskega komiteja za zmanjševanje škode pri 
naravnih nesrečah. 

· Izvršni odbor naj v zvezi s sprejemom Zakona o davku na dodano vrednost stori vse za čim 
prejšnjo prilagoditev nanj, v dobro nemotenega delovanja SZGG. 

 
 
 
Zaključek skupščine in informacija o popoldanskem strokovnem srečanju na temo Znanstveno 
raziskovalno delo. 
 
Letna skupščina se je pričela ob 10.20 in končala ob 13.00. 
 
 
Priloge: 
· Poročilo predsednika za leto 1998 
· Poročila predstavnikov posameznih področij za leto 1998 
· Poročilo blagajničarke za leto 1998 
· Program dela za leto 1999 
 
 
Ljubljana, 15.12. 1998 
 
Zapisala: 
mag. Simona Savšek-Safiæ l.r. 

Overovatelja: 
Miran Brumec, univ.dipl.inž.geod. l.r. 
 
 
 
Božo Demšar, univ.dipl.inž.geod. l.r. 

Predsednik delovnega predsedstva: 
 
prof.dr. Florjan Vodopivec l.r. 

 

 


