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ZAPISNIK 
redne letne skupščine Slovenskega združenja za geodezijo in geofiziko 

dne 15. decembra 1999 

Dnevni red: 
1. Poročilo predsednika 
2. Nadomestne volitve 
3. Poročilo blagajnika in poročilo Nadzornega odbora 
4. Pregled poročil posameznih področij za skupščino 
5. Poročilo Častnega sodišča 
6. Program dela za leto 2000 
7. Predlog članarine za leto 2000 
8. Nagrade za leto 1999 
9. Razno 

Izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja in dveh overovatelj ev zapisnika 

Delovno predsedstvo: 
prof. dr. Florjan Vodopivec - predsednik 
prof.dr. Mitja Brilly - podpredsednik 
doc.dr. Matjaž Mikaš 

Zapisnikar: 
viš. pred. mag. Vesna Ježovnik 

Overovatelja zapisnika: 
doc.dr. Bojan Stopar 
asist. Darko Trlep, univ.dipl.inž.geod. 

Po ugotovitvi, da je prisotnih več kot 50 % članov, se je skupščina pričela ob 10.25 uri. 

Ad 1 Poročilo predsednika 
Predsednik, prof.dr. Florjan Vodopivec, je poročal o delu združenja v preteklem letu. 
Poročilo je priloženo zapisniku. 
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Ad 2 Nadomestne volitve 
Zaradi dolgotrajne odsotnosti tajnika, gospoda Dušana Miškovica, univ.dipl.inž.geod., 
je predsednik združenja predlagal javne nadomestne volitve za tajnika SZGG. V 
volilno komisijo sta bili imenovani: 
ga. Šraj Mojca 
ga. Poženel Irena 

Na podlagi javnih volitev sta bila imenovana: 

Za tajnika SZGG: asist.dr. Miran Kuhar 

Za delegata SZGG za področje geodezije: doc.dr. Aleš Breznikar 

Ad 3 Poročilo blagajnika in poročilo Nadzornega odbora 
Blagajničarka, Liljana Gomboc, je podala finančno poročilo SZGG do 15. 12. 1999, ki 
ga je potrdil Nadzorni odbor SZGG. Blagajniško poročilo je bilo sprejeto na Skupščini 
in je priloženo zapisniku. 

Ad 4 Pregled letnih poročil posameznih področij: 

• IAG (International Association of Geodesy) - poročilo o raziskovalni dejavnosti na 
področju geodezije, je podal asist.dr. Miran Kuhar. 

• IAGA (International Association of Geomagnetism and Aeronomy) - poročilo o 
aktivnostih na področju geomagnetizma je podal Robert 
Stopar.univ.dipl.inž.geolog. 

• IAHS (International Association of Hydrological Science~) - poročilo o aktivnostih 
in novostih je podal doc.dr. Matjaž Mikaš. 

• IAMAP (International Association of Meteorolgy and Atmospheric Physics) -
pročilo o aktivnostih in novostih je podal doc.dr. Tomaž Vrhovec. 

• IASPEI (International Association of Seismology and Physics of the Earth' s 
Interior) - poročilo o aktivnostih in novostih je podal dr. Andrej Gosar. 

• 1A VCEI (International Association of Vulacanology and Chemistry of the Earth's 
Interior) - poročilo o aktivnostih in novostih je podala dr. Polona Kralj. 

• IAPSO (International Association far the Physical Sciences of the Ocean) -
poročila ni bilo 

Ad 5 Poročilo Čstnega sodišča 

Predsednik Častnega sodišča je podal poročilo v katerem je navedel, da Častno sodišče 
ni prejelo nobene prijave o kršitvi katere koli pravice. 
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Ad 6 Program dela za leto 2000 

Predsednik, prof.dr. Florjan Vodopivec, je podal program dela za leto 2000: 
• plačilo članarine IU GG 
• dokončna ureditev in ažuriranj e spletne strani SZGG 
• pridobivanje novih članov 
• izdelava plakete - častni član 

• priprava letne skupščine SZGG, predvidoma 14. 12. 2000 
• tisk Zbornika za leto 2000 

Ad 7 Predlog članarine za leto 2000 

Članarina za leto 2000 ostane enaka kot je bila v letu 1999 in znaša 5.000,00 SIT, za 
upokojence pa 2.500,00 SIT. 

Ad 8 Nagrade za leto 1999 

Za leto 1999 prejmejo nagrade: 
Tanja Jesih za administrativno delo SZGG, neto 50.000,00 SIT 
Liljana Gomboc za računovodska dela SZGG, neto 50.000,00 SIT 

Ad 9 Razno 

a) Na predlog prof.dr. Florjana Vodopivca je bil soglasno sprejet sklep, da se podeli 
naslov častnega člana SZGG: 

prof. dr. Helmutu Moritzu - za pomoč pri vključitvi v IUGG 
prof.dr. Janezu Lapajne - za pobude pri izdelavi statuta SZGG 
prof.dr. Janezu Bleiweisu 
prof.dr. Danilu Ravniku 

b) Podpredsednik, prof.dr. Mitja Brilly je navzoče informiral o spletni strani SZGG na 
Internetu, ki je izhodišče za ostale sorodne strani. 

c) Prof.dr. Mitja Brilly je podal informacijo o skupščini IUGG, ki bo leta 2003 v 
Sapporu na Japonskem. 

Zaključek skupščine in informacija o popoldanskem strokovnem srečanju na temo 
Raziskovalna dejavnost v geodeziji in geofiziki - II. del. 

Letna skupščina se je končala ob 11.55 uri. Skupščine SZGG se je udeležilo 25 članov. 
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Priloge: 

• Poročilo predsednika za leto 1999 

• Poročilo blagajničarke za leto 1999 

• Poročila predstavnikov posameznih področij so zbrana v Zborniku 

Ljubljana, 15. 12. 1999 

Zapisala: 

viš.pred. mag. Vesna Ježovnik 

Overovatelja zapisnika: 

doc.dr. Stopar 

Predsednik SZGG: 

prof.dr. Florjan Voqopiv1eč 
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