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GEODETSKI VESTNIK

SLAVNOSTNA AKADEMIJA ZVEZE GEODETOV SLOVENIJE

Erna Flogie Dolinar

Aprila je Zveza geodetov Slovenije pod pokroviteljstvom ministra za infrastrukturo in prostor in v sodelovanju z Ljubljanskim geodetskim društvom ter celotno geodetsko stroko ob 3. evropskem dnevu
geodetov organizirala slavnostno akademijo z naslovom Preurejanje zemljišč kot izziv. Evropski dan
geodetov je bil tokrat posvečen nemško-ruskemu geodetu Friedrichu Georgu Wilhelmu von Struveju,
ki je zaznamoval razvoj stroke v širšem evropskem prostoru.

Slika 1: (z leve) Janez Škrabec, Simona Čeh, Miran Gajšek, Erna Flogie Dolinar, Blaž Mozetič, Anton Kupic, Bojan Babič.
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Vsebinski poudarek letošnje prireditve je bil na preurejanju zemljišč kot možnosti za razvoj in izzivu za
geodetsko stroko. Izpostavljena sta bila pomen in vpetost geodetske stroke v preurejanje zemljišč, ki tudi
prispeva k družbenemu blagostanju in smotrnemu prostorskemu razvoju. Letošnja slavnostna akademija
je tako pred nas postavljala izzive na področju preurejanja zemljišč. Izzive, ki bistveno vplivajo na razvoj
družbe kot celote. Izzive, ki so tesno povezani z gospodarskim in socialnim razvojem ter močno posegajo
na področje prostora in varovanja okolja. Izzive na področju preurejanja zemljišč, ki pomeni spreminjanje
parcel po legi, obliki in velikosti, da se uredi lastnina na zemljiščih in se zemljiške parcele prilagodijo »novi
rabi«. Mnogokrat preurejanje zemljišč enačimo z agrarnimi operacijami, kar je sicer dopustno, vendar
danes pomeni mnogo več, saj vključuje tudi razvoj zemljišč in zemljiški menedžment. Na podeželskih
območjih je tako geodetska stroka pomemben partner pri načrtovanju in izvedbi predvidenih posegov v
prostor. Za urbana območja je preurejanje zemljišč ključno za tako imenovano organsko širitev in načrten
notranji razvoj naselij. Tema je vsekakor zelo zanimiva na nacionalni in tudi lokalni ravni ter predmet
številnih strokovnih razprav v Evropi in širšem mednarodnem prostoru.
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Večer smo preživeli v dobri družbi geodetov, povabljenih gostov, glasbene skupine Teater Quartet in
pesnika Toneta Pavčka. Čeprav ga ni več med nami, nas s svojimi hudomušnimi pesmimi nagovarja in
spodbuja, da pogumno stopamo izzivom naproti.

Sliki 2 in 3: Udeleženci slavnostne akademije.

V uvodnem delu so navzoče pozdravili državni sekretar na ministrstvu za infrastrukturo in prostor
mag. Bojan Babič, ki nam je spregovoril o izzivih na področju preurejanja zemljišč na državni ravni;
predstavnik občine gostiteljice mag. Miran Gajšek, ki nas je nagovoril v imenu gostujočega mesta in
je izzive preurejanja zemljišč razširil na lokalno raven. Kot zadnji je prisotnim zaželel dobrodošlico ter
skušal odgovoriti na izzive preurejanja zemljišč našega časa osrednji gostitelj prireditve, predsednik Zveze
geodetov Slovenije mag. Blaž Mozetič.
Eden temeljnih namenov prostorske politike je, da z njo določamo pogoje v prostoru, ki zagotavljajo
usklajen gospodarski, družbeni in okoljski razvoj. Preurejanje zemljišč je ključni ukrep, ki omogoča tako
izboljšanje obstoječih parcelnih struktur v prostoru kot ustrezno umeščanje dejavnosti in objektov vanj.
Je eden izmed najučinkovitejših ukrepov zemljiške politike države in lokalnih skupnosti. S temi postopki
želimo izboljšati rabo zemljišč, ki zaradi lastniških ali lokacijskih razlogov ni optimalna, da lahko izkoristimo njihov potencial v skladu s prostorskimi načrti. Torej gre za tesno prepletanje s prostorsko razvojno
politiko in prostorskim načrtovanjem. O tem nam je spregovoril strokovnjak s področja dr. Joachim
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Slika 4: Mag. Bojan Babič, državni sekretar na ministrstvu za
infrastrukturo in prostor.

Slika 5: Mag. Milan Gajšek, predstavnik mestne občine
Ljubljana.

Slika 6: Mag. Blaž Mozetič, predsednik Zveze geodetov
Slovenije.

Slika 7: Dr. Joachim Thomas, nekdanji predstavnik nemškega
zveznega združenja za upravljanje zemljišč.

Thomas, ki je predstavil procese preurejanja zemljišč v Nemčiji in njihov pomen za družbo. Nemčija je
namreč ena vodilnih držav v Evropski uniji na področju preurejanja zemljišč.
V nadaljevanju je gospod Janez Škrabec, kot predstavnik gospodarstva in predvsem investitor, ki s
svojimi naložbami posega v prostor, predstavil stališča gospodarstvenikov, kaj bi bilo treba storiti, da bi
bili pri izvajanju investicijskih projektov bolj učinkoviti, in kako se lotiti teh nalog na različnih ravneh,
od državne do lokalnih. Predstavil je nekaj projektov, ki jih izvaja v Sloveniji, državah vzhodne Evrope
in Angliji. Ker je velik ljubitelj umetnin oziroma lepega, je skušal poiskati povezavo med umetnostjo,

Slika 8: Janez Škrabec, direktor podjetja Riko, d. o. o.
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geodezijo in naložbami v prostor. Poudaril je, da živimo v času hitrega razvoja in vedno večjih potreb po
prostoru, ki pa ga zaznamujejo tudi spremembe v odnosu do prostora in lastnine. Nov čas zahteva več,
zahteva hitreje, kompleksnejše, bolj kakovostno, odlično.
Slavnostna akademija je bila tudi priložnost, da Zveza geodetov Slovenije podeli priznanja svojim članom
za uspešno iskanje odgovorov na izzive. Tone Pavček nas je pospremil z mislijo, da je vsak na svetu za kaj.
ZA KAJ JE KDO (Tone Pavček)
»Vsak je na svetu za kaj. Za pravljice dedki, papa, da gre v gaj, papiga, da je v kletki. Stope so za proso,
za seno lope, stopice v pesmih teko, v Afriki antilope. Potlej so lovci za lov, krovci za krov, a pikolovci, da
dajejo sol zajcem na rep pod kozolci. Vsak je na svetu za kaj. Vojaki za boj in za marše, raj, da se rima
na maj, otroci, da starajo starše. Lica so za poljub, za knjige police, policaj pa za hrup, ko je kje veselica.
Ptički, da milo pojo, pisun, da smo nanj jezni, a pesnik za to, da pesni.«
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In geodeti smo na svetu tudi zato, da pomagamo preurejati prostor, v katerem živimo. Priznanja Zveze
geodetov pa zato, da se posameznikom izrazi spoštovanje in zahvala za trud pri razvoju in ugledu stroke
ter uspešnemu delovanju Zveze geodetov Slovenije. Priznanji za naziv zaslužnega člana Zveze geodetov
Slovenije sta prejela mag. Jurij Režek in Matjaž Grilc. Plaketo za življenjsko delo Zveze geodetov Slovenije
pa je prejel osrednji slavljenec večera dr. Anton Prosen. V imenu zveze se zahvaljujem vsem dobitnikom
priznanj in jih naprošam, da ostanejo še naprej aktivni člani stanovskega združenja ter svoje bogate
izkušnje, strokovne in organizacijske, prenašajo na mlajšo generacijo.

Slika:

Prejemniki priznanj Zveze geodetov Slovenije: Matjaž Grilc, dr. Anton Prosen in mag. Jurij Režek.

Na koncu prireditve je bila izrečena zahvala govorcem, dobitnikom priznanj, častnim gostom in drugim
prisotnim. Posebna zahvala gre tudi letos organizacijskemu odboru za vsebinsko in kulturno bogato
prireditev ter za to, da smo lahko skupaj potovali po poti izzivov preurejanja zemljišč, po poti dosežkov
in poti 3. evropskega dneva geodetov. Sledil je še prijeten klepet in druženje ob dobri kapljici.

mag. Erna Flogie Dolinar
generalna sekretarka Zveze geodetov Slovenije
e-naslov: zveza.geodetov.slovenije@gmail.com

Fotografija: Boštjan Pucelj
za Zvezo geodetov Slovenije
e-naslov: bosstjan.pucelj@gov.si
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