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SLOVENSKO ZDRUŽENJE ZA GEODEZIJO IN GEOFIZIKO 

SLOVENSKI NACIONALNI KOMITE IUGG 

Jamova cesta 2, 1000 Ljubljana, Tel. (1) 47 68 500, Fax. (1) 42 50 704 
E-mail: tjesih@fgg.uni-lj.si 

Zapisnik redne letne skupščine Slovenskega združenja za geodezijo in geofiziko 
dne 12. decembra 2000 

Dnevni red: 

1. Imenovanje organov skupščine 
2. Poročilo predsednika 
3. Poročilo blagajnika in poročilo Nadzornega odbora 
4. Poročilo Častnega sodišča 
5. Program dela za leto 2001 
6. Predlog članarine za leto 2001 
7. Nagrade za leto 2000 
8. Podelitev plaket častnim članom 
9. Pregled poročil posameznih področij 

10. Razno 

Ad 1 Imenovanje organov skupščine 

Delovno predsedstvo: 

prof.dr. Florjan Vodopivec - predsednik Izvršnega odbora 
prof. dr. Janez Lapajne - član 

dr. Miran Kuhar - tajnik 

Zapisnikar: 

mag. Simona Savšek Safic 

Overovate/ja zapisnika: 

Samo Jakljič, univ.dipl.inž.geod. 
Sandi Berk, univ.dipl.inž.geod. 

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

Ad Poročilo predsednika 
2 

Predsednik, prof.dr. Florjan Vodopivec, je poročal o delu združenja v 
preteklem letu, ki je obsegalo zlasti: priprave na letno skupščino ter 
vzpodbujanje članov za pisanje strokovnih člankov, pripravo Zbornika in 
spletne strani na Internetu. 

Izpostavil je tudi problematiko nerednega plačevanja članarine ter pozval 
člane, naj poravnajo svoje obveznosti. 
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Ad Poročilo blagajnika in poročilo Nadzornega odbora 
3 

Blagajničarka, Liljana Gomboc, je podala finančno poročilo SZGG po 
stanju do 11. 12. 2000, ki gaje potrdil Nadzorni odbor SZGG. 

Blagajniško poročilo je bilo sprejeto na skupščini in je priloženo zapisniku. 

Ad Poročilo Častnega sodišča 
4 

Predsednik Častnega sodišča je podal poročilo v katerem je navedel, da 
Častno sodišče ni prejelo nobene prijave o kršitvi katere koli pravice. 

Ad Program dela za leto 2001 
5 

Program dela za leto 2001 je pripravil predsednik SZGG, prof.dr. Florjan 
Vodopivec. 

Aktivnosti v letu 2001 bodo usmerjene zlasti na: 

• pripravo in izdajo publikacije za mednarodni kongres 
• razpisu tem za naslednje posvetovanje 
• izdelavi spletne strani 
• vodenju evidence članov 
• pobiranju članarine 

Prof. dr. Janez Lapajne je predlagal, da naj bi članke za objavo v Zborniku 
pregledali tudi recenzenti. O predlogu bo na prvi seji razpravljal Izvršni 
odbor SZGG. 

Ad Predlog članarine za leto 2001 
6 

Članarina za leto 2001 bo znašala 5.000,00 SIT, za upokojene člane 
2.500,00 SIT. 

Ad Nagrade za leto 2000 
7 

Za leto 2000 prejmejo nagrade: 

Tanja Jesih za administrativno delo SZGG, neto 55.000,00 SIT 

Liljana Gomboc za računovodska dela SZGG, neto 55.000,00 SIT 

Ad Podelitev plaket častnim članom Slovenskega združenja za geodezijo in 
8 geofiziko 

Plakete častnih članov so prejeli: 

prof.dr. Helmut Moritz 
prof. dr. Janez Lapajne 
prof.dr. Danilo Ravnik 
prof.dr. Janko Bleiweiss 

Ad Pregled poročil posameznih področij: 
9 

• IAG (International Association of Geodesy) - poročilo o raziskovalni 
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dejavnosti na področju geodezije, je podal doc.dr. Aleš Breznikar. 

• IA GA (International Association of Geomagnetism and Aeronomy) -
poročilo o aktivnostih na področju geomagnetizma ni bilo podano 
(Robert Stopar, univ.dipl.inž.geolog., je poročilo pripravil za izid v 
Zborniku) 

• IAHS (International Association of Hydrological Sciences) - poročilo o 
aktivnostih in novostih je podal prof..dr. Matjaž Mikoš. 

• 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. 

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

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

Ad Razno 
10 

Podan je bil predlog, da bi mandatno obdobje Izvršnnega odbora podaljšali 
ali slaaj šali od sedaj štirih let na tri leta ali pet let, da bi se le-to uskladilo s 
kongresom IUGG. 

O predlogu bo na seji razpravljal Izvršni odbor SZGG. 

Zaključek skupščine in nadaljevanje strokovnega srečanja na temo: 
RAZISKAVE S PODROČJA geodezije in geofizike 2000 

Letna skupščina se je končala ob 11.30 uri. Skupščine SZGG se Je udeležilo 28 članov. 

Priloge: 

• Poročilo blagajničarke za leto 2000 
• Poročila predstavnikov posameznih področij so zbrana v Zborniku 

Ljubljana, 12.12.2000 

Zapisala: 
mag. Simona Savšek Safic 

Overovatelj a zapisnika: 
Samo Jakljič, univ.dipl.inž.geod. 
Sandi Berk, univ.dipl.inž.geod. 

Predsednik SZGG: 
prof.dr. Florjan Vodopivec 

3.4.2001 11: 12 


