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ZAPISNIK
redne letne skupščine Slovenskega združenja za geodezijo in geofiziko

dne 12. Decembra 2002

Dnevni red:
1. Imenovanje organov skupščine
2. Poročilo predsednika
3. Poročilo blagajnika in poročilo Nadzornega odbora
4. Premik skupščine v januar naslednje leto
5. Predlog članarine za leto 2003
6. Nagrade za leto 2002
7. Podelitev nagrade za mlade raziskovalce
8. Pregled poročil posameznih področij
9. Razno

Ad. 1 Imenovanje organov skupščine
Delovno predsedstvo:
prof. dr. Mitja Brilly - predsednik
doc. dr. Tomaž Vrhovec – podpredsednik
dr. Andrej Gosar – član

Zapisnikar:
mag. Vesna Ježovnik

Overovatelja zapisnika:
mag. Klemen Kozmus
Sandi Berk univ.dipl.inž.geod.

Po ugotovitvi, da je prisotnih več kot 50% članov se je skupščina pričela ob 10.15 
uri.

Ad. 2 Poročilo predsednika
Predsednik, prof. dr. Mitja Brilly, je poročal o delu združenja v preteklem letu. 
Izdelan je bil Pravilnik za podelitev plaket častnim članom in Pravilnik za 
podelitev nagrad SZGG, ki ga je sprejel Izvršni odbor SZGG.

• predlog podelitve nagrade SZGG najuspešnejšemu mlademu 
raziskovalcu.

mailto:mkuhar@fgg.uni-lj.si
http://www.fgg.uni-lj.si/sugg/


• Obveznosti do mednarodne zveze IUGG
• Sprejetje zaključnega računa za leto 2002
• Premik skupščine v januar prihodnjega leta
• Problematika plačevanja članarine in poravnanje obveznosti.

Ad. 3 Poročilo blagajnika in poročilo Nadzornega odbora
Zaradi odsotnosti blagajničarke Liljane Gomboc, je začasno finančno poročilo 
SZGG po stanju 6.12.2002, ki ga je potrdil Nadzorni odbor SZGG, podal tajnik 
doc.dr. Miran Kuhar. Nadzorni odbor je ugotovil, da so bila sredstva namensko 
porabljena, zato nima pripomb na poslovanje. 

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

Zaključni račun za leto 2002 bo sprejel Izvršni odbor na prvi seji v letu 2003 in bo 
objavljen na spletni strani.

Ad. 4 Premik skupščine v januar naslednje leto
Skupščina ja sprejela:

Sklep: skupščina za leto 2003 bo v januarju 2004.

Ad. 5 Predlog članarine za leto 2003
Predsednik skupščine je predlagal članarino za leto 2003, ki bo za vse člane 
znašala 2000,– SIT (zaposleni in upokojenci). Uvaja se možnost kolektivne 
(institucionalne) članarine, ki bi jo plačevale posamezne ustanove v RS za svoje 
zaposlene, člane SZGG. Višina članarina bi se določila skladno z številom članov 
iz posamezne ustanove (institucije).

Udeležba na letni skupščini oz. strokovnem srečanju, ki spremlja letno skupščino, 
pa bo možna s plačilom kotizacije, ki bo 10.000,– SIT po osebi. 

Izvršni odbor naj pregleda ali je to v skladu s Pravili SZGG, in predlaga 
spremembe pravil, ki jih bo skupščina sprejela na naslednji letni skupščini.

Skupščina je sprejela:

Sklep: članarina za leto 2003 se sprejme.

Ad. 6 Nagrade za leto 2002
Za leto 2002 prejmejo nagrade:
Tanja Jesih za administrativno delo SZGG, neto 30 000,00 SIT
Liljana Gomboc za računovodska dela SZGG, neto 70 000,00 SIT

Ad. 7 Podelitev nagrade SZGG
Predsednik SZGG prof. dr. Mitja Brilly, je podelil nagrado SZGG za mlade 
raziskovalce za doktorsko disertacijo, dr. Gregorju Petkovšku, sekcija IAHS

Ad. 8 Pregled poročil posameznih področij:

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



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

• IAMAP (International Association of meteorology and Atmosferic physics) 
poročilo o aktivnosth 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.

Ad. 9 Predstavnik Slovenije v Evropski seizmološki komisiji
Skupščina je sprejela sklep, na predlog dr. Andreja Gosarja, da bo Polona 
Zupančič predstavnica Slovenije  v Evropski seizmološki komisiji.

Zaključek skupščine in nadaljevanje strokovnega srečanja na temo:

RAZISKAVE S PODROČJA GEODEZIJE IN GEOFIZIKE 2002

Letna skupščina se je končala ob 11 uri. Skupščine SZGG se je udeležilo 41 članov.

Priloge:

• Poročilo blagajničarke

Ljubljana,12.12.2002

Zapisala:

mag. Vesna Ježovnik

Overovatelja zapisnika:

mag. Klemen Kozmus,

Sandi Berk, univ.dipl. inž. geod.

       Predsednik SZGG:

      prof. dr. Mitja Brilly


