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OBISK PODPREDSEDNIKA MEDNARODNE ZVEZE
GEODETOV FIG PROF. DR. RUDOLFA STAIGERJA
Erna Flogie Dolinar

Ob letošnjem jubilejnem praznovanju 60. letnika Geodetskega vestnika je na povabilo predsednika
Zveze geodetov Slovenije (ZGS) mag. Blaža Mozetiča v Slovenijo pripotoval prof. dr. Rudolf Staiger,
podpredsednik mednarodne zveze geodetov FIG (fran. Fédération International des Géomètres). FIG
združuje nacionalne zveze, akademske in druge institucije, ki delujejo na širšem področju geodezije in
geoinformatike. Zvezo so julija 1878 ustanovile nacionalne zveze geodetov sedmih držav: Belgije, Francije,
Italije, Nemčije, Španije, Švice in Velike Britanije, danes pa je vanjo vključenih več kot 120 držav. Od
leta 1994 je v FIG vključena tudi Slovenija prek polnopravne članice Zveze geodetov Slovenije, pred tem
so slovenski geodeti v njem že dejavno sodelovali prek članstva nekdanje Jugoslavije.
Dopoldne je gosta najprej sprejela ministrica za okolje in prostor Irena Majcen. Na pogovoru sta si
izmenjala mnenja glede vloge geodetske stroke in tudi javne geodetske službe v sodobni družbi ter
glede strateških usmeritev na področju povezovanja stabilne in učinkovite zemljiške administracije ter
koordinacije na področju souporabe in izmenjave prostorskih podatkov. Srečanja so se udeležili tudi
predsednik ZGS mag. Blaž Mozetič, predstojnik Oddelka za geodezijo na Fakulteti za gradbeništvo in
geodezijo Univerze v Ljubljani dr. Bojan Stopar, generalni direktor Geodetske uprave RS Anton Kupic
in predstavnik Geodetske uprave RS v mednarodnih združenjih Tomaž Petek.

Srečanje prof. dr. Rudolfa Staigerja z ministrico Ireno Majcen.
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Prof. dr. Bojan Stopar (predstojnik Oddelka za geodezijo na Fakulteti
za gradbeništvo in geodezijo), Anton Kupic (direktor Geodetske uprave
RS), prof. dr. Rudolf Staiger (mednarodna zveza geodetov FIG), Irena
Majcen (ministrica za okolje in prostor), mag. Blaž Mozetič (predsednik
Zveze geodetov Slovenije) in Tomaž Petek (predstavnik Geodetske
uprave RS) (Foto: MOP).

Prof. dr. Rudolf Staiger na obisku Fakulteti za
gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani
(Foto: Matija Polajnar).

| 60/3 |

DRUŠTVENE DEJAVNOSTI | ACTIVITIES OF THE PROFESSIONAL SOCIETY

GEODETSKI VESTNIK

Prof. dr. Rudolf Staiger je nadaljeval obisk na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani,
kjer se je najprej srečal s predstavniki Oddelka za geodezijo. Srečanje je bilo namenjeno izmenjavi mnenj
in izkušenj na področju visokošolskega izobraževanja geodetov, pa tudi vključevanju akademske sfere v
delovanje FIG-a. Posebej je eminentnega gosta sprejel dekan fakultete prof. dr. Matjaž Mikoš.

Podpredsednik FIG prof. dr. Rudolf Staiger s predstavniki geodetske stroke v Sloveniji.

Na kosilu se je prof. dr. Rudolf Staiger pridružil dosedanjim urednikom Geodetskega vestnika (dr. Boženi Lipej, mag. Marijani Vugrin, dr. Antonu Prosenu, dr. Anki Lisec, odsotna: dr. Jože Triglav in
Matjaž Grilc) ter predstavnikom soorganizatorjev dogodka, ki so Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
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pri Univerzi v Ljubljani, Geodetska uprava Republike Slovenije, Inženirska zbornica Slovenije, Geodetski inštitut Slovenije in Združenje geodetskih izvajalcev GIZ-GI. Kosila se je udeležil tudi predsednik
avstrijske zveze geodetov Julius Ernst. Predsednik mag. Blaž Mozetič se je v imenu ZGS zahvalil vsem
dosedanjim urednikom in soorganizatorjem dogodka, da so s svojim ustvarjalnim delom bistveno pripomogli k oblikovanju in uresničevanju poslanstva Geodetskega vestnika.

Predsednik ZGS mag. Blaž Mozetič in podpredsednik zveze FIG prof. dr. Rudolf Staiger (levo), slavnostni govor na večerni prireditvi
dr. Rudolfa Staigerja (desno).

V večernem delu je bil prof. dr. Rudolf Staiger na povabilo ZGS slavnostni govornik na prireditvi ob 60.
letniku izdajanja revije Geodetski vestnik, kjer je opozoril na izreden uspeh in kakovost revije. Izpostavil
je pomen kakovostnih strokovnih objav za razvoj stroke na nacionalni in mednarodni ravni ter se zahvalil
ustvarjalcem in urednikom Geodetskega vestnika, predvsem aktualni glavni in odgovorni urednici dr.
Anki Lisec s Fakultete za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani. To delo je mnogim očem skrito
in neopazno, zato, kot je dejal prof. Staiger, toliko večja pohvala vsem soustvarjalcem in aktualnemu
uredništvu Geodetskega vestnika za neizmerno velik prispevek k razvoju stroke na mednarodni ravni
tudi v imenu mednarodne zveze geodetov FIG.

mag. Erna Flogie Dolinar, za Zvezo geodetov Slovenije
e-naslov: erna.flogie-dolinar@gov.si
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