Lenka Špela Žnidaršič

Redne volilne skupščine Zveze geodetov Slovenije (ZGS), ki je bila 5. marca 2013, se je udeležilo
41 oseb, od tega 30 delegatov s pooblastili predsednikov geodetskih društev ter 11 oseb, jih niso
delegirala društva.
Na skupščini je bilo izvoljeno novo vodstvo Zveze geodetov Slovenije. Novi predsednik ZGS je
mag. Blaž Mozetič, nova generalna sekretarka ZGS je mag. Erna Flogie-Dolinar. Delegati na
skupščini so potrdili predlog Komisije za podelitev priznanj, da se dosedanjemu predsedniku
ZGS mag. Juriju Režku in Matjažu Grilcu podelita priznanji zaslužnega člana ZGS.
1 POROČILA O IZVEDBI PROGRAMA ZVEZE GEODETOV SLOVENIJE ZA LETO
2013

NOVICE IZ DRUŠTVENE DEJAVNOSTI

SKUPŠČINA ZVEZE GEODETOV SLOVENIJE 2013

1.1 Poročilo izvršnega odbora ZGS
Izvršni odbor je v letu 2012 sprejel pet sklepov, štiri so uresničeni, nerealiziran je sklep številka
5/2012, ki IO ZGS nalaga sestavo pravilnika o nagrajevanju.
1.2 Poročilo o izvedbi programa ZGS
Program ZGS za leto 2012 je bil sprejet za dejavnosti na društvenem področju, v slovenskem
strokovnem prostoru in na mednarodni ravni z izvajanjem predvsem ključnih dejavnosti v letu 2012.
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Na skupščini so bila soglasno sprejeta vsa poročila, ki so jih pripravili mag. Jurij Režek, predsednik
ZGS, Lenka Špela Žnidaršič, generalna sekretarka ZGS, dr. Anton Prosen, glavni in odgovorni
urednik Geodetskega vestnika, predsedniki sekcij ZGS Tomaž Černe, dr. Krištof Oštir, doc.
dr. Dušan Petrovič, predstavnik ZGS za mednarodno delovanje, Tomaž Petek in predsednik
nadzornega odbora Janez Slak. Bistveni poudarki iz poročil so:

193

1.2.1 Slavnostna akademija ZGS v počastitev 1. evropskega dneva geodetov in 		
geoinformatikov
Ob 500. obletnici rojstva Gerardusa Mercatorja je 5. marca 2012 Zveza geodetov Slovenije s
soorganizatorji

NOVICE IZ DRUŠTVENE DEJAVNOSTI

GIZ Geodetskih izvajalcev, Matično sekcijo geodetov pri IZS, Fakulteto za gradbeništvo in
geodezijo UL in Geodetskim inštitutom Slovenije ter v sodelovanju z Narodno in univerzitetno
knjižnico in Znanstvenoraziskovalnim centrom SAZU zaznamovala ta pomembni dogodek.
V razstavni dvorani Narodne in univerzitetne knjižnice je bila od 9. 2. do 14. 3. 2012 na ogled
razstava »Svet kartografov preteklosti – navdih sedanjosti«, na kateri je bilo mogoče videti
najimenitnejše primerke kart slovenskih in tujih kartografov, ki jih hrani NUK, vključno z atlasom
in kartami Gerardusa Mercatorja.
Petega marca, na dan rojstva velikega flamskega kartografa in geografa, je v popoldanskih urah v
razstavnih prostorih potekal pogovor o pomenu in razvoju kartografije, v katerem so zanimivosti
in svoje poglede predstavili avtorica razstave dr. Renata Šolar, dr. Dušan Petrovič, dr. Branko
Janez Rojc, mag. Jerneja Fridl, dr. Milan Orožen Adamič in dr. Tomaž Podobnikar.
Zvečer je bila v prostorih Znanstvenoraziskovalnega centra SAZU organizirana slavnostna
akademija v počastitev 500. obletnice rojstva Gerardusa Mercatorja ter 1. evropskega dneva
geodetov in geoinformatikov. Pokrovitelj in slavnostni govornik na slovesnosti je bil predsednik
Republike Slovenije dr. Danilo Türk. V nagovoru udeležencem slavnostne akademije je poudaril,
da je prostor eden temeljnih konstitutivnih elementov državnosti ter da je razvoj uspešne državne
in lokalne uprave velikokrat odvisen od dobrih geodetskih temeljev.
Osrednji govornik na slavnostni akademiji je bil predsednik Zveze geodetov Slovenije mag. Jurij
Režek. Poudaril je, da nobena stroka, ki se ukvarja s prostorom, ne more mimo geodezije, kar
velja tako za prostorsko načrtovanje, kmetijstvo, varstvo pred naravnimi nesrečami kot upravljanje
nepremičnin. Opozoril je na vrednost geodetskih podatkov – koliko je namreč država v desetletjih
vložila v njihovo vzpostavljanje, in njihovo korist za delovanje javne in zasebne sfere v geodetskih
in lokacijskih storitvah, ki se meri v več odstotkih državnega BDP.
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1.2.2 Izobraževalni film o geodeziji
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ZGS je skupaj z GIZ Geodetskih izvajalcev, Matično sekcijo geodetov pri IZS, Fakulteto za
gradbeništvo in geodezijo UL in Geodetskim inštitutom Slovenije izdelala izobraževalni film z
naslovom Od Mercatorja do Galilea.
Prva projekcija je potekala na slavnostni akademiji. Film Od Mercatorja do Galilea od začetnega
opisa pomena Mercatorja preide na predstavitev vloge in pomena geodezije pri različnih
dejavnostih – od prostorskega načrtovanja, zemljiške in kmetijske politike, vodenja in vrednotenja
nepremičnin do usmerjanja in sledenja, spremljanja deformacij objektov, vojske ter zaščite in
reševanja, izobraževanja ter rekreacije in prostega časa. Film bo pomembno promocijsko gradivo
za predstavitve geodezije kot temeljne stroke v prostoru. Nastal je v izvršni produkciji Kino

Svečina. Predvajan je bil tudi na televiziji Maribor.
1.2.3 Podelitev priznanj za življenjsko delo na področju kartografije

V letu 2012 je bila osrednja geodetska strokovna prireditev geodetski dan pod naslovom Geodezija
pri upravljanju z vodami. Geodetski dan je organiziralo Društvo geodetov Dolenjske. Tematiko
in program je določil programski odbor ZGS pod vodstvom FGG. Jedro geodetskega dneva je
bilo povezovanje geodetske in vodarske stroke.
Strokovni del programa je potekal v petek in soboto (19. in 20. oktobra 2012), in sicer v okviru
štirih vsebinskih sklopov, v katerih je bilo predstavljenih 19 referatov, in okrogle mize. Prve tri
sekcije in okrogla miza so bili izvedeni v petek, četrta sekcija pa v soboto. Večina predstavljenih
referatov je objavljena v Geodetskem vestniku.
Geodetski dan je bil po številu udeležencev zelo uspešen, posebej glede na zaostrene gospodarske
razmere. Udeležencev je bilo 194, od tega 44 študentov, ki so prišli v organizaciji FGG Univerze
v Ljubljani. Organizator je pridobil 49 sponzorjev in donatorjev, na razstavi pa se je predstavilo
šest razstavljavcev.
1.2.5 Priznanja za pomembne prispevke k razvoju geodetske stroke in uspehe pri 		
doseganju ciljev ZGS
Zveza geodetov Slovenije je po sklepu IO ZGS na 41. Geodetskem dnevu v Dolenjskih Toplicah
podelila priznanja za pomembne prispevke k razvoju geodetske stroke in uspehe pri doseganju
ciljev ZGS posameznikom, ki izstopajo s svojimi znanstvenimi in strokovnimi prispevki oziroma
dosežki, in tudi tistim, ki so z dejavnim delovanjem v društvu pripomogli k uresničevanju nalog
in ciljev ZGS.
S podelitvijo priznanj je ZGS želela izraziti spoštovanje in zahvalo vsem, ki so s svojim delovanjem
v geodetski stroki in dejavnim delovanjem v strokovnih združenjih prispevali k razvoju in ugledu
stroke ter uspešnemu delovanju ZGS.
Priznanja so prejeli:
•

Dominik Bovha za pomembne prispevke k razvoju stroke in uspehe pri doseganju ciljev ZGS;

•

Damjan Gregorič za pomembne prispevke k razvoju stroke in uspehe pri doseganju ciljev
ZGS;

•

Anton Kogovšek za vsestransko delovanje v geodetski stroki in z njo povezanih strokah ter
za uspehe pri doseganju ciljev ZGS;
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1.2.4 Organiziranje Geodetskega dneva 2012

NOVICE IZ DRUŠTVENE DEJAVNOSTI

ZGS je v letu 2012 podelila dve priznanji ZGS za življenjsko delo na področju kartografije.
Priznanji je podelil mag. Jurij Režek v sklepnem delu slavnostne akademije gospodu Viljemu Kosu
in izr. prof. dr. Branku Janezu Rojcu. Tako smo jima izrazili priznanje za izjemne in pomembne
dosežke na področju slovenske kartografije.
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•

Miloš Šušteršič za uspehe pri doseganju ciljev ZGS;

•

Roman Novšak za pomembne prispevke k razvoju stroke in uspehe pri doseganju ciljev ZGS;

•

Dr. Jože Triglav za vsestranski prispevek k razvoju in ugledu geodetske stroke v Sloveniji;

•

Brane Godec kot dolgoletni predsednik Društva geodetov SVS za uspehe pri doseganju
ciljev ZGS.
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1.2.6 Zagotovitev izdajanja Geodetskega vestnika
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Poročilo odgovornega urednika: v letu 2012 je bilo objavljenih 37 znanstvenih in strokovnih
člankov, od tega pet člankov v angleščini s slovenskim izvlečkom. Drugi članki so bili publicirani
v slovenskem jeziku, pri vseh pa so bili upoštevani standardi, ki jih določa navodilo avtorjem.
Nadaljevali smo uveljavljeno uredniško politiko, poleg glavnega in odgovornega urednika so
soodgovorni za ustreznost recenzij in presoje za objavo štiri področni ter podpodročni uredniki.
Vse članke sta recenzirala neodvisna strokovnjaka recenzenta, recenziranje je anonimno (slepo).
Objavljeni so le članki, ki pridobijo pozitivno recenzijo in so popravljeni v skladu z zahtevo
recenzentov. Recenzenti razvrščajo znanstvene in strokovne članke v skladu s tipologijo COBISS,
dodana je tudi UDK-klasifikacija.
Vse več je tudi poskusov za objavo avtorjev iz tujine. S posameznimi strokovnimi revijami
iz tujine imamo dogovor o izmenjavi revij (sedemnajst revij), ki jih hranimo v knjižnici UL
FGG. V letu 2006 je bila revija vnesena v mednarodno bibliografsko podatkovno zbirko DOAJ
(Directory of Open Access Jurnals) na pobudo Univerze v Lundu na Švedskem, v letu 2012
smo nadaljevali sprotno vnašanje v to bazo podatkov (naslovi in izvlečki člankov z neposrednim
vstopom v elektronsko izdajo. V letu 2010 je bila podpisana pogodba z bibliografsko bazo
EBSCO Publishing, Inc., 10 Estes Street, Ipswich, Massachusetts, 01 938-0682, USA, v kateri
je dostopna spletna izdaja revije. V letu 2011 smo podpisali pogodbo o dostopnosti revije
v bazi ProQuest LLC, 789 East Eisenhower Parkway, Ann Arbor, Michigan 48108, U.S.A.
Na pobudo Narodne in univerzitetne knjižnice je revija vključena tudi v Digitalno knjižnico
Slovenije – dLib.si.
Geodetski vestnik je od letnika 51 naprej indeksiran in povzet v indeksih Social Sciences Citation
Index (SSCI), Social Scisearch (SSS) in Journal Citation Repor/Sociai Sciences Edition (JCR/
SSE). Znanstveni članki, objavljeni v Geodetskem vestniku, so tako postali del multidisciplinarne
podatkovne baze člankov z indeksi citiranosti. Kot kažejo podatki, je citiranost dobra, kar pomeni,
da si revija utira pot med prestižne znanstvene revije. V letu 2012 smo dobili podatke o faktorju
vpliva, ki za leto 2011 znaša 0,212.
Posamezni prispevki, objavljeni v reviji, so vodeni v uglednih bazah (podatki CTK) oziroma je
revija indeksirana in povzeta tudi v naslednjih bibliograjskih zbirkah: GEOBASE, ICONDA –
International Construction Database, DOAJ – Directory of Open Access Journals, COBISS,
Civil Engineering Abstracts, GeoRef, CSA Aerospace & High Technology Database, Electronics
and Communications Abstracts, Materials Business File, Solid State and Superconductivity

Abstracts, Computer and Information Systems, Mechanical & Transportation Engineering
Abstracts, Water Resource Abstracts, Enviromental Sciences.
Revija je od leta 2000 dostopna na spletnem naslovu http://www.geodetski-vestnik.com/.
Sponzorja GV: Geodetska družba, d. o. o., Gisdata, d. o. o.

Spletne strani ZGS so namenjene predstavitvi ZGS ter informiranju društev in preostale javnosti
o delovanju zveze. V letu 2012 je potekalo redno vzdrževanje, s katerim se je zagotavljala
aktualnost spletnih strani. V prvi polovici leta smo redno objavljali pomembne novice, poročila
ter posamezne prispevke, novice in članke o delovanju mednarodne zveze geodetov, informacije
o pripravi in izvedbi geodetskega dneva, mednarodne konference INSPIRE in podobno. V drugi
polovici leta pa smo po »računalniškem vdoru« na spletne strani Zveze geodetov Slovenije
ter zaradi tehničnih težav pri ponudniku storitve, ki so onemogočale vzdrževanje vsebine, ter
težav v zvezi s spletno stranjo Geodetskega vestnika, kjer ponudnik ni več zagotavljal možnosti
načrtovanega razvoja spletnih strani, prenesli k drugemu ponudniku. Strani Geodetskega vestnika
delujejo, stran Zveze geodetov Slovenije je postavljena, treba pa jo je oblikovno in vsebinsko
dokončati.
1.2.8 Zagotavljanje finančnih sredstev za delovanje ZGS
V letu 2012 je ZGS pridobivala sredstva za delovanje iz javnih sredstev (javni razpisi za strokovne
publikacije), izkoriščala možnosti za financiranje iz zasebnega sektorja in članarin društev. ZGS
je uresničevala dogovor, da bo Geodetska uprava objavljala pomembne informacije v Geodetskem
vestniku, čeprav Geodetska uprava RS v letu 2012 stroškov ni sofinancirala. ZGS je izvajala
dejavnosti za pridobitev sponzorskih sredstev (predsednik ZGS in sekcij ZGS); za delovanje
ZGS je bilo pridobljenih 15.210,00 EUR Javne agencije za knjigo RS in sponzorska sredstva.
Prispevek iz članarin za leto 2012 oziroma prispevek društev za delovanje ZGS se ni povišal in
je znašal skupno 9.233,50 EUR. Plačani so bili vsi prispevki društev za delovanje ZGS.
Članarine v mednarodnih organizacijah (FIG, ISPRS, ICA) so bile poravnane iz sredstev ZGS,
pri čemer je v skladu IO ZGS iz leta 2010 GIZ GI prispeval tretjino sredstev za članarino FIG v
višini 1.522,92 EUR; UL FGG in GU RS svojega prispevka nista poravnali, njuni tretjini, torej
3.045,84 EUR, je prispevala ZGS.
Članstvo smo obveščali tudi prek spletnih strani o možnostih financiranja prek donatorskih
sredstev skladno zakonom o dohodnini. S tega naslova je ZGS pridobila 148,98 EUR.
Dolenjsko geodetsko društvo iz naslova organizacije Geodetskega dneva ni zagotovilo sredstev
za izdajo ene številke GV skladno z dogovorom. Sredstva je zagotovila ZGS. ZGS se je tudi
prijavila na javni razpis za sofinanciranje strokovnih in znanstvenih publikacij na Javno agencijo
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1.2.7 Posodabljanje spletnih strani ZGS

NOVICE IZ DRUŠTVENE DEJAVNOSTI

V letu 2013 bomo nadaljevali nespremenjeno uredniško politiko in revija bo izhajala v enakih
terminih.     
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za knjigo RS za leto 2012 in bila izbrana za financiranje za naslednje triletno obdobje, in sicer
od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2014.

Geodetski vestnik 57/1 (2013)

NOVICE IZ DRUŠTVENE DEJAVNOSTI

1.2.9 Strokovno delovanje v okviru sekcij in sodelovanje na področju zakonodaje
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ZGS je v slovenskem prostoru uveljavljala interese stroke ter skrbela za promocijo delovanja ZGS
in geodetske dejavnosti. ZGS se je izvrstno povezovala z Matično sekcijo geodetov pri Inženirski
zbornici Slovenije, Gospodarskim interesnim združenjem geodetskih izvajalcev ter Fakulteto
za gradbeništvo in geodezijo. Potrditev tega je sodelovanje pri organizaciji in izvedbi strokovnih
prireditev, pripravi izobraževalnega filma o geodeziji in pri izdajanju Geodetskega vestnika.
Posebej sta že omenjeni slavnostna akademija ZGS ob 500. obletnici Gerardusa Mercatorja, ki
se je je poleg predsednika RS dr. Danila Turka udeležila vrsta pomembnih gostov, predvsem iz
strokovnih krogov, z najvišjima predstavnikoma rektorjem Univerze v Ljubljani dr. Stanislavom
Pejovnikom in dekanom UL FGG dr. Matjažem Mikošem.
ZGS je predvsem pri pripravi Geodetskega dneva z delovanjem v programskem odboru
spodbujala sodelovanje z Društvom vodarjev Slovenije. Sodelovanje na področju voda je namreč
za obe stroki ključnega pomena, zlasti ob predvideni vzpostavitvi višinske sestavine državnega
koordinatnega sistema.
ZGS je dobila povabilo IZS na Svetovni inženirski forum 2012, ki je potekal septembra v Ljubljani
v dvorani Grand hotela Union. Odprtja in plenarnega dela se je udeležil predsednik ZGS.
ZGS se je na povabilo dr. Pogačnika udeležila sprejema in zaključnega predavanja ob upokojitvi
prof. dr. Andreja Pogačnika. Udeleženci sprejema so prišli predvsem iz strokovnih, prostorsko
planerskih krogov. Predsednik ZGS je dr. Pogačniku izročil priložnostno darilo in mu izrekel
zahvalo za delovanje v organizaciji. Prof. dr. Andrej Pogačnik je bil namreč skoraj štiri desetletja
predstojnik Katedre za prostorsko planiranje ter interdisciplinarnega podiplomskega študija
prostorskega in urbanističnega planiranja (IPŠPUP). Tudi po njegovi zaslugi je eden prvih
podiplomskih študijev na ljubljanski univerzi živel in se izvajal, dokler ni bil ukinjen zaradi
bolonjskih študijskih programov.
ZGS je sodelovala tudi v razpravah med geodetskimi subjekti o prihodnostih stroke, predvsem o
gradivu MSGeo o usmeritvah za prihodnost stroke in sodelovala v razpravah ob pripravi osnutka
Zakona o državnem geodetskem referenčnem sistemu, ki je bil po medresorskem usklajevanju
posredovan na pristojno ministrstvo.
Zveza geodetov Slovenije je podpirala delovanje sekcij in na pobudo sekcij ali društev organizirala
predstavitve dela sekcij na ravni ZGS ali društev. Glavni poudarki dela sekcij so:
1. Sekcija za urejanje prostora (T. Černe)
V letu 2012 organiziranega sestanka članov sekcije nismo imeli. Vsa komunikacija je potekala
po elektronski pošti in telefonu, srečevali smo se tudi na različnih strokovnih srečanjih. Tudi
letos smo dejavno sodelovali v projektu Odgovorno do prostora. V okviru projekta z dogodki in
prireditvami, razstavami, predavanji, objavami in podobnimi dejavnostmi predstavljamo stanje

v prostoru in spodbujamo javno razpravo o prostorski problematiki. Sodelovanje v projektu
ponuja možnosti za izmenjavo stališč, znanja in rešitev. Prek projekta se na področju urejanja
prostora oblikujejo celovitejše in boljše rešitve aktualnih težav.
V letu 2012 smo sodelovali predvsem pri naslednjih dejavnostih:

Posvet je bil organiziran aprila v prostorih IZS. Njegov namen je bil poiskati rešitve za skrajšanje
postopka gradbenega dovoljenja. Predstavljenih je bilo pet prispevkov, od katerih je eden pokrival
področje geodetske stroke. Pripravo gradiv za posvet in oblikovanje predlogov za sklepe posveta
je vodil predsednik sekcije za urejanje prostora pri ZGS v sodelovanju s predsednico matične
sekcije prostorskih načrtovalcev pri ZAPS.
2. Oblikovanje gradiva s predlogom za skrajšanje postopka za pridobitev gradbenega dovoljenja
Na podlagi posveta so bila oblikovana gradiva s predlogom novega postopka pridobitve
gradbenega dovoljenja, ki so bila posredovana in predstavljena na MzIP.
3. Oblikovanje pripomb na »nujne« spremembe zakonodaje s področja prostorskega načrtovanja
in graditve objektov
Ministrstvo je julija sprožilo spremembe Zakona o prostorskem načrtovanju in Zakona o graditvi
objektov po nujnem postopku. Partnerstvo Odgovorno do prostora je izrazilo nestrinjanje s
takšnim načinom sprejemanja zakonodaje. Kljub temu so bili pripravljene pripombe na oba
zakona in predlagan nov koncept za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki je bil razvit na podlagi
posveta v aprilu. Vključene so bile tudi pripombe s področja geodezije, ki so bile pripravljene
v sodelovanju z GIZ-GI in IZS MS Geo. IZS je pripombe v okviru partnerstva Odgovorno
do prostora predstavljala tudi posameznim poslanskim skupinam v parlamentu. Predlog
prenovljenega postopka pridobitve gradbenega dovoljenja je bil predstavljen v reviji Novo v IZS.
V zvezi s spremembami sistema urejanja prostora in graditve objektov sta bila izvedena tudi dva
sestanka s predstavniki MzIP, na katerih smo si izmenjali stališča in poglede.

NOVICE IZ DRUŠTVENE DEJAVNOSTI

1. Soorganizacija in dejavna udeležba na posvetu Skrajšanje postopka za pridobitev gradbenega
dovoljenja

4. Oblikovanje pripomb Zveze geodetov Slovenije na predlog Pravilnika o določanju zemljišč
za gradnjo stavb
Novembra smo pripravili pripombe na Pravilnik o določanju zemljišč za gradnjo stavb. Ker so
druga združenja, katerih člani so tudi člani Zveze geodetov Slovenije, že podala operativne in
tehnične pripombe na pravilnik, jih v svojih pripombah nismo ponavljali. Podali pa samo tri
temeljni pripombe sistemske narave, in sicer:
•

obveznost javne razgrnitve zemljišč za gradnjo stavb še pred posredovanjem podatkov na
GU;
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Opisana akcija je bila ena največjih tako organiziranih akcij različnih interesnih združenj in
strok ter obeh poklicnih zbornic v zadnjem času. Kljub temu večina pripomb ni bila upoštevana.
Dober stranski učinek dogajanja pa je intenzivnejše sodelovanje strok.
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•

vzpostavitev upravnega in informacijskega mehanizma za vzdrževanje evidence zemljišč za
gradnjo stavb;

•

oblikovanje in potrditev jasnih usmeritev in ciljev s področja zemljiške politike v Sloveniji
pred začetkom množičnega zbiranja podatkov.

5. Sodelovanje na izvršnih odborih in skupščini ZGS
Na skupščini ZGS in na eni redni seji ZGS je bil prisoten Tomaž Černe.
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NOVICE IZ DRUŠTVENE DEJAVNOSTI

6. Članki članov SUPRe v Geodetskem vestniku v letu 2012
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Nuša Marolt, Marijana Vugrin: RAZMERJE MED EVIDENTIRANJEM IN PRAVNIMI
REŽIMI NA PODROČJU VODA
7. Medsebojno obveščanje članov o zanimivostih s področja urejanja prostora
To je tekoča dejavnost sekcije in poteka predvsem kot obveščanje in izmenjava mnenj članov
sekcije po elektronski pošti.
8. Drugo
Posamezni člani SUPR-e so se na lastno pobudo udeleževali delavnic, seminarjev, konferenc (kot
pasivni ali aktivni udeleženci, tj. predavatelji, udeleženci delavnic ipd.), ki so jih organizirale
tudi negeodetske institucije oziroma združenja.
2. Sekcija za fotogrametrijo in daljinsko zaznavanje (dr. Krištof Oštir)
Sekcija za fotogrametrijo in daljinsko zaznavanje je kot celota ali prek posameznikov v letu 2012
izvedla več dejavnosti, od katerih je treba izpostaviti naslednje:
•

organizacijo strokovnega dela 41. Geodetskega dneva, ki je bil 19. in 20. oktobra 2012 v
Dolenjskih Toplicah. Na srečanju z naslovom Geodezija pri upravljanju z vodami je bilo
predstavljenih dvajset referatov, organizirana je bila okrogla miza. Predsednica programskega
odbora je bila dr. Mojca Kosmatin Fras, članica sekcije;

•

sodelovanje pri organizaciji mednarodne konference Small Satellites Systems and Services
– The 4S Symposium 2012, ki je bil v Portorožu od 4. do 8. junija 2012;

•

sekcija dejavno sodeluje v mednarodnih organizacijah, predvsem v International Society
for Photogrammetry and Remote Sensing (ISPRS) in njeni Commission VI – Education
and Communications, kjer sta posebej dejavni dr. Mojca Kosmatin Fras in dr. Anka Lisec;

•

sekcija sodeluje pri navezavi stikov z Evropsko vesoljsko agencijo (European Space Agency),
kjer je posebej dejaven dr. Krištof Oštir;

•

v letu 2012 je bilo v Geodetskem vestniku objavljenih pet prispevkov s področja, ki ga pokriva
sekcija. Janja Avbelj, Dorota Iwaszczuk, Uwe Stilla in Krištof Oštir so pisali o samodejni
koregistraciji trirazsežnih modelov stavb z grafičnimi gradniki na podobah. Aleš Marsetič,
Žiga Kokalj in Krištof Oštir so pisali o vplivu stiskanja JPEG2000 z izgubami na klasifikacijo
posnetkov WorldView-2. Mihaela Triglav Čekada, Matija Zorn, Viktor Kaufmann in Gerhard
Karl Lieb so obravnavali merjenje malih alpskih ledenikov v Sloveniji in Avstriji. Četrta
številka Geodetskega vestnika je bila posvečena Geodetskemu dnevu. Med drugim prinaša

članka: Uporabnost podatkov satelitskega in letalskega daljinskega zaznavanja za opazovanje
in kartiranje vodnih površin (Tatjana Veljanovski, Peter Pehani, Peter Lamovec, Krištof
Oštir) ter Poplave septembra 2010 – obdelava nemerskih fotografij s fotogrametričnim
DMR in lidarskimi podatki (Mihaela Triglav Čekada, Matija Zorn).

3. Sekcija za kartografijo (dr. Dušan Petrovič)
Med pomembnejše dosežke Sekcije za kartografijo, predvsem pa posameznih članov sekcije, v
letu 2012, spadajo:
•

sodelovanje (soavtorstvo članice sekcije) pri izdaji monografije Kocenov srednješolski atlas
kot didaktična prelomnica o kartografu Blažu Kocenu in okrogli mizi ob predstavitvi knjige
(januar 2012);

•

dejavno sodelovanje pri izvedbi aktivnosti ob 500-letnici rojstva Gerardusa Mercatorja in
1. Evropskega dneva geodetov in geoinformatikov (marec 2012):
•

priprava razstave Svet kartografov preteklosti – navdih sedanjosti v Narodni in
univerzitetni knjižnici z otvoritveno slovesnostjo,

•

priprava in izvedba pogovornega večera o zgodovini in pomenu kart v okviru cikla
Zgodovina knjige in bralna kultura na Slovenskem,

•

sodelovanje pri pripravi izobraževalnega filma Od Mercatorja do Galilea in slavnostne
akademije, natis faksimila Mercatorjeve karte našega ozemlja;

•

priprava kandidature za organizacijo kongresa Mednarodne kartografske zveze ICA v
Ljubljani 2017 v sodelovanju s partnerjema (Cankarjev dom in Geodetski inštitut Slovenije):
kandidatura je bila sprejeta z zanimanjem in odobravanjem, vendar v konkurenci kar šestih
kandidatov (že desetletja ni bilo več kot treh kandidatur) ni bila uspešna;

•

dejavna vključitev članov sekcije in še nekaterih, ki se ukvarjajo s kartografijo, v organe
Planinske zveze Slovenije, odgovorne za razvoj in izdajateljstvo na področju kartografije
(Dušan Petrovič v krovnem odboru za založništvo in informiranje; Jože Dajnko, vodja;
Dalibor Radovan in Jana Knific, člana odbora za kartografijo in digitalne aplikacije);

•

prejetje posebne pohvale PZS za diplomsko nalogo Jake Kotnika z naslovom Analiza
kakovosti baze planinskih poti pod mentorstvom doc. dr. Dušana Petroviča in somentorstvom
prof. dr. Jožeta Rovana;
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Jurij Režek se je v februarju udeležil delavnice Zajem, obdelava in uporaba podatkov o okolju in
prostoru – GEO, GMES in nacionalne aktivnosti v Sloveniji, ki je potekala v Reaktorskem centru
Podgorica Instituta Jožef Stefan. Delavnica je bila namenjena preseku stanja in smernice EU za
nadaljnji razvoj, na področjih, ki jih pokrivajo GEO (Group on Earth Observations), GEOSS
(Global Earth Observation System of Systems) in GMES (Global Monitoring for Environment
and Security). ZGS je z mag. Režkom kot udeležencem okrogle mize tudi dejavno sodelovala.

NOVICE IZ DRUŠTVENE DEJAVNOSTI

Člani sekcije so sodelovali na domačih in tujih simpozijih, delavnicah, seminarjih, posvetih,
izobraževalnih in strokovnih srečanjih, s čimer se povečuje prepoznavnost stroke ter hkrati
promovirata sekcija in ZGS.
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NOVICE IZ DRUŠTVENE DEJAVNOSTI

•

zagovor doktorske disertacije s področja kartografije na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo
po dobrem desetletju: dr. Aldo Sošić, Kartografija Istre s posebnim poudarkom na razvoju
kartografskega izražanja, mentor: doc. dr. Dušan Petrovič, somentor izr. prof. dr. Branko
Janez Rojc;

•

vzdrževanje spletne strani sekcije;

•

nadaljnje sodelovanje pri nadgradnji študijskih programov različnih fakultet ter predlogov
za dopolnitve učnih načrtov osnovne šole pri vsebinah s področja kartografije;

•

udeležba (z referati ali brez) na različnih nacionalnih in mednarodnih simpozijih, delavnicah,
seminarjih in posvetih;

•

strokovna predavanja v Sloveniji in tujini;

•

objava znanstvenih, strokovnih in poljudnoznanstvenih člankov ter prispevkov v tujih in
domačih publikacijah;

•

razvoj taktilnih kart in prikazov novih vsebin za slepe in slabovidne na območju mesta
Maribor (prvič v Sloveniji je bila razvita vsebina za »pregledno taktilno karto mesta«, prvič
je bila izdelana taktilna karta mestnega potniškega prometa v Sloveniji);

•

izid in predstavitev monografije o Ivanu Selanu avtorja dr. Marka Žerovnika, zapis v
Geodetskem vestniku;

•

izid znanstvene monografije o zemljevidu Gaetana Palme: Primož Gašperič, Milan Orožen
Adamič, Janez Šumrada: Zemljevid Ilirskih provinc iz leta 1812 = Carte des Provinces
illyriennes de 1812; izdajatelja: Arhiv RS in Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU.

Pri nekaterih dosežkih člani sekcije nismo dejavno sodelovali, a so pomembni za razvoj
kartografije v Sloveniji in so vključeni zaradi celostnega evidentiranja stanja kartografije v
Sloveniji v letu 2012.
1.2.10 Mednarodno sodelovanje
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ZGS je v letu 2012 na področju mednarodnega sodelovanja:
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•

poravnala članarine v mednarodnih organizacijah (FIG, ICA in ISPRS);

•

prek svojih delegatov v mednarodnih organizacijah pridobivala informacije ter jih širila
društvom in drugim geodetskim organizacijam;

•

informirala širši krog članstva o vsebini mednarodnih dogodkov, ki se jih geodeti udeležujejo
(na primer aktivnosti slovenskih delegatov v FIG, ICA in ISPRS);

•

delo na mednarodnem področju smo izvajali v skladu s pravilnikom o delovanju delegatov
ZGS na mednarodnem področju;

•

predstavnik ZGS v 9. komisiji se je v začetku septembra udeležil seminarja na temo
vrednotenja nepremičnin na Cipru, na katerem je predstavil slovenske izkušnje pri uvedbi
sistema množičnega vrednotenja v prakso;

•

predstavnik ZGS se je konec septembra 2012 na povabilo organizatorjev udeležil seminarja,

izpolnjevali smo vprašalnike, ki so jih poslali FIG in druga mednarodna združenja;

•

društvo študentov geodezije je bilo tudi v letu 2012 dejavno vključeno v delovanje študentov
geodezije RGSM;

•

predstavniki ZGS so bili dejavni pri delu sekciji v okviru ICA in ISPRS;

•

Občasno se še vedno pojavljajo težave pri pridobivanju vseh poročil o dejavnosti slovenskih
predstavnikov, vendar se dejavnosti vse bolj usklajene in predstavniki se medsebojno
informirajo;

•

IZS MsGeo se je tudi v letu 2012 vključevala kot polnopravni član v delo evropskega
združenja geometrov CLGE;

•

ZGS je sledila razvoju na področju reguliranih poklicev v geodetski dejavnosti v skladu z
zahtevami direktive EU o storitvah na notranjem trgu.

Prispelo v objavo: 11. 3. 2013
Lenka Špela Žnidaršič, dipl. inž. geod.
generalna sekretarka Zveze geodetov Slovenije
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•

NOVICE IZ DRUŠTVENE DEJAVNOSTI

ki sta ga organizirala mednarodna zveza geodetov FIG in mednarodna organizacija za hrano
FAO, z naslovom Upravljanje z zemljišči v državni lasti v tranzicijskih državah. Na seminarju
je bil predstavljen tudi referat treh slovenskih avtorjev z naslovom State Ownership in Public
Real Estate Registers – the Basis for Management«;
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NOVICE IZ DRUŠTVENE DEJAVNOSTI
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PODELITEV NAZIVA ZASLUŽNI ČLAN
ZVEZE GEODETOV SLOVENIJE
mag. JURIJU REŽKU IN MATJAŽU GRILCU

Lenka Špela Žnidaršič

Komisija za priznanja ZGS je skupščini ZGS predlagala, da se mag. Juriju Režku, članu
Ljubljanskega geodetskega društva, in Matjažu Grilcu, članu Gorenjskega geodetskega društva,
podeli naziv zaslužnega člana ZGS. V nadaljevanju navajamo utemeljitev komisije:
Jurij Režek je zaznamoval delovanje Zveze geodetov Slovenije v zadnjem desetletju. Njeno
vodenje je prevzel pred osmimi leti in v času, ki vsekakor ni naklonjen stanovskim združenjem,
zagotovil njeno vsebinsko krepitev. Med njegove zasluge štejejo:
•

podelitev medalje za zasluge Republike Slovenije Zvezi geodetov Slovenije za dolgoletno
uspešno delovanje in zasluge za razvoj geodetske stroke (ob 55-letnici delovanja in 50-letnici
izdajanja strokovnega glasila Geodetski vestnik);

•

povečanje vloge in pomena Geodetskega dneva kot osrednjega strokovnega posveta
slovenskih geodetov;

•

organizacija odmevnih domačih dogodkov: slavnostne akademije z gala plesom ob
55-letnici ZGS; dogajanja ob 1. Evropskem dnevu geodetov – 500-letnici rojstva Mercatorja
(kartografska razstava, strokovni posvet, slavnostna akademija in izobraževalni film);

•

okrepitev mednarodne dejavnosti ZGS, pri čemer se je zagotovilo financiranje mednarodnega
delovanja in formalno uredilo delovanje delegatov, ter organizacija ali soorganizacija vrste
mednarodnih dogodkov (gostovanje komisije FIG v Sloveniji, delavnica ICA, konferenca
INSPIRE, konference v zvezi z norveškim projektom …);

•

ureditev stabilnega financiranja ZGS;

obujeno delo sekcij v ZGS;

•

spodbuditev meddruštvenega sodelovanja na športnih in drugih prireditvah;

•

poglobitev sodelovanja ZGS in UL FGG z rednimi predstavitvami subjektov geodezije
študentom;

•

dejavna vključitev ZGS v civilno pobudo Odgovorno do prostora in druge postopke
spreminjanja zakonodaje;

•

podpora razvoju Geodetskega vestnika, ki je postal ugledna, mednarodno cenjena in
prepoznavna revija v najpomembnejši mednarodni bazi SSCI.

Jurij Režek je z vodenjem ZGS v dveh mandatih pomembno prispeval k prepoznavnosti in
oblikovanju profila zveze. V tem času je bila zveza organizator vrste domačih in mednarodnih
odmevnih dogodkov. Geodetski dnevi so spet postali največje strokovno srečanje slovenskih
geodetov, Geodetski vestnik pa mednarodno prepoznavna revija. Kot strokovno združenje
geodetov, ki delujejo na različnih področjih geodezije, je zveza prevzela tudi vlogo povezovanja
upravnega, zasebnega in izobraževalnega področja. Največ zaslug za vse naloge in doseganje
ciljev ZGS v zadnjem obdobju ima vsekakor njen predsednik Jurij Režek, zato ga predlagamo
za »zaslužnega člana ZGS«.
∗∗∗
Matjaž Grilc izstopa med slovenskimi geodeti in je poznan po dolgoletnem delu v stroki ter
uspešnem vodenju prepoznavnega podjetja, ki pri svojih zaposlenih izrazito podpira razvojno
strokovno delo in publicistiko.
Član ZGS je že štiriindvajset let in v tem obdobju je deloval na različnih funkcijah, od člana
izvršnega odbora do urednika in tehničnega urednika Geodetskega vestnika. Ves ta čas je tudi
dejaven član Društva geodetov Gorenjske, v katerem je sedaj tudi eden od članov upravnega
odbora. Njegove vodstvene in organizacijske izkušnje so bile bistvene za uspešno izvedbo
osrednjih strokovnih srečanj – geodetskih dni – v organizaciji Društva geodetov Gorenjske.

NOVICE IZ DRUŠTVENE DEJAVNOSTI

•

Matjaž Grilc je tudi eden tistih, ki vseskozi poudarja, da razdrobljenost in nepovezanost
geodetskih strokovnjakov in geodetskih podjetij nista v dobro naši stroki. Zato ne preseneča, da
je bilo podjetje, v katerem deluje, med ustanovnimi člani Gospodarskega interesnega združenja
geodetskih izvajalcev in da že od ustanovitve tega združenja v njem opravlja različne funkcije.
Njegovo mednarodno delovanje je povezano z evropskim stanovskim združenjem CLGE, sedaj
je v njem predstavnik slovenske geodezije. Prav iz okolja CLGE je v letu 2012 prinesel pobudo
za izvedbo dogodkov ob 1. Evropskem dnevu geodetov – 500-letnici rojstva Mercatorja. Bil je
pobudnik in glavni usmerjevalec pripravljalne skupine za niz dogodkov (kartografska razstava,
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Bil je med najzaslužnejšimi za vzpostavitev Matične sekcije geodetov pri Inženirski zbornici Slovenije
(MSGEO IZS), bil je prvi predsednik sekcije ter je še vedno zelo dejaven kot član upravnega odbora
in vodja dveh komisij v IZS. Od leta 2009 je tudi tehnični urednik glasila Inženirske zbornice
Slovenije IZS. NOVO. Kot strokovnjak za spletno informiranje in socialna omrežja je dejaven tako
pri promociji stroke prek socialnih omrežij kot v uredniškem odboru GEObloga.
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strokovni posvet, slavnostna akademija in izobraževalni film), ki so imeli izreden odmev, večjega
v Evropi kot v Sloveniji.

Geodetski vestnik 57/1 (2013)

NOVICE IZ DRUŠTVENE DEJAVNOSTI

Uspešnost stroke in posameznika se ne meri samo po članstvu in dejavnostih v različnih
strokovnih združenjih, ampak predvsem po strokovnem delu. Če pogledamo na to področje,
moramo omeniti predvsem projekte nastavitve katastra stavbi in nastavitve zbirnega katastra
gospodarske infrastrukture. Ker našo stroko v bližnji prihodnosti čakajo novi izzivi, smo
prepričani, da bo imel ključno vlogo tudi pri teh.
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Majda Lončar
predsednica Komisije za priznanja

TEKMA V NOČNEM VELESLALOMU
ZA POKAL LGD – NA SMUČIŠČU POLŽEVO
PETEK, 1. 2. 2013

Lija Šušteršič, Simona Čeh

POTEK TEKMOVANJA
Kljub izredno toplemu vremenu v dneh pred veleslalomsko tekmo na smučišču Polževo je
organizacijskemu odboru uspelo pripraviti izjemne razmere za njeno izvedbo. Proga je namreč
vzdržala dva teka, in to pri vseh 29 prijavljenih tekmovalkah in tekmovalcih.
TD Polževo in LGD sta 1. februarja 2013, s pričetkom ob 17. uri, organizirala veleslalomsko
tekmo v dveh tekih. Na smučišču in v izteku je bilo kot v Schladmingu – veliko tekmovalcev,
gledalcev in navijačev.
Tehnični podatki:
• priprava in postavitev proge: 17 vratc, dva teka, skupaj torej 34 vratc. Elektronske meritve
so se izvajale z dvema štoparicama. Vzdrževanje in kontrola proge sta bila optimalna in
zadovoljiva. Prijave, sprejemna pisarna, kartončki za vpis časa – vse v soglasju z merilno
ekipo.

NOVICE IZ DRUŠTVENE DEJAVNOSTI

V ORGANIZACIJI TD POLŽEVO

Po obedu je predsednica LGD Simona Čeh pozdravila vse tekmovalke in tekmovalce, ter seveda
vse navijače in organizatorje. Z Milošem Šušteršičem sta razglasila rezultate, ki so jih vsi nestrpno
pričakovali. Prvi trije tekmovalci v vsaki kategoriji so prejeli lične kolajne v obliki copatka, zlate,
srebrne in bronaste barve ter z napisom POLŽEVO LGD VSL 2013. Zlat copatek pa je dobila
tudi naša predsednica za zeleno luč, ki jo je prižgala za tekmovanje v veleslalomu na Polževem.
Marko Šušteršič bo za najhitrejši čas 38,32 sekunde, ki ga je dosegel pri moških, prejel lep
pokalček TD Polževo v obliki polža, ki pa ga oblikovalec še izdeluje. Eden izmed tekmovalcev
je ob prejemu kolajne »srebrnega copatka« izjavil: »Toliko, da veste, doma nisem copata.«
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Tekmovalci, veliki in mali, so se drug za drugim pognali po beli strmini in kar prehitro je potekel
čas za smučanje. Po tekmi smo se preselili na toplo v hotel, kjer smo se najprej okrepčali z
borovničkami, nato pojedli dobro enolončnico in se posladkali s sladico.
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Vsi prijetno razpoloženi zaradi tako uspešnega tekmovanja, dobre družbe, hrane in pijače smo
še nekaj časa prijetno kramljali, si obljubili smučarsko snidenje tudi naslednje leto, nato pa se
zadovoljni odpeljali domov.

NOVICE IZ DRUŠTVENE DEJAVNOSTI

REZULTATI:
OTROCI

NAJMLAJŠI

Mesto

Štartna
št.

1.

8

FILIP AUERSPERGER

2007

45,81

41,22

1:27,03

2.

2

MATIC DACA

2008

1:19,78

1:03,35

2:23,13

3.

41

ANA KOZMOS

2008

1:56,82

1:56,42

3:53,24

4.

3

ANDREJ SOSKIĆ

2005

47,00

odstop

odstop

5.

42

JAKA KOZMOS

2007

odstop

Letnik

1. tek

OTROCI
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Tekmovalci/-ke

Letnik

1. tek

2. tek

Skupaj

odstop

II. KATEGORIJA

Mesto

Štartna
št.

1.

6

TIMOTEJ SKUBIC

2003

31,04

28,18

59,22

2.

4

JAKOB AUERSPERGER

2004

36,59

32,50

1:09,09

3.

7

FILIP SOSKIĆ

2002

50,81

46,25

1:37,06

OTROCI

Tekmovalci

2. tek

Skupaj

III. KATEGORIJA

Mesto

Štartna
št.

1.

10

PETJA MUCK

2000

31,56

31,38

1:02,94

2.

36

AJDA ROBIDA

2000

34,78

30,81

1:05,59

ŽENSKE 		
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I. KATEGORIJA

Mesto

Štartna
št.

1.

14

ŽENSKE		

Tekmovalki

Letnik

1. tek

2. tek

Skupaj

I. KATEGORIJA
Tekmovalka
EVA JAMNIK

Letnik
1995

1. tek
29,94

2. tek
28,12

Skupaj
58,06

II. KATEGORIJA

Mesto

Štartna
št.

Tekmovalke

Letnik

1. tek

2. tek

Skupaj

1.

21

ALENKA ŠUŠTERŠIČ

1972

24,40

22,31

46,71

2.

22

PETRA ŠUŠTERŠIČ

1971

29,38

29,97

59,35

3.

23

JANJA AUERSPERGER

1971

30,81

28,75

59,56

ŽENSKE 		

III. KATEGORIJA

Mesto

Štartna
št.

1.

35

JANA MARTINUČ BRAJNIK

Letnik
1958

1. tek
29,50

2. tek
28,90

Skupaj
58,40

I. KATEGORIJA

Mesto

Štartna
št.

1.

38

KLEMEN KOZMOS

1975

21,88

20,97

2.

12

FERID DACA

1975

25,78

25,03

50,81

3.

13

JANEZ AUERSPERGER

1975

27,47

25,94

53,41

4.

11

SIMON MANSUTTI

1983

2:49,87

odstop

odstop

Letnik

1. tek

2. tek

Skupaj

MOŠKI 		

Tekmovalci

Letnik

1. tek

2. tek

Skupaj
42,85

II. KATEGORIJA

Mesto

Štartna
št.

1.

16

BOŠTJAN MAROLT

1974

2.

17

TONI LEVIČNIK

3.

18

IGOR SOSKIĆ

MOŠKI		

Tekmovalci

24,91

23,75

48,66

1972

24,63

29,43

54,06

1972

32,79

49,00

1:21,79

III. KATEGORIJA

Mesto

Štartna
št.

1.

27

MARKO ŠUŠTERŠIČ

1970

19,60

18,72

38,32

2.

28

TOMAŽ SKUBIC

1968

21,44

20,75

42,19

3.

26

STANE LUZAR

1970

22,66

22,37

45,03

Letnik

1. tek

2. tek

Skupaj

IV. KATEGORIJA

Mesto

Štartna
št.

Tekmovalca

Letnik

1. tek

2. tek

Skupaj

1.

31

MIHA MUCK

1964

26,87

26,19

53,06

2.

32

MILAN BRAJNIK

1960

27,53

27,28

54,81

MOŠKI V. KATEGORIJA
Mesto

Štartna
št.

Tekmovalca

Letnik

1. tek

2. tek

Skupaj

1.

39

MILOŠ ŠUŠTERŠIČ

1941

25,22

26,35

51,57

2.

40

MARJAN JELENC

1933

1:18,29

1:00,50

2:18,79
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MOŠKI 		

Tekmovalka
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Slika 1: Pogled na odlično pripravljeno progo s starta

Slika 2: ... in cilja

Slika 3: Priprave mlajših in starejših tekmovalcev

Slika 4: Še malo, pa bodo znani rezultati.

Slika 5: Priprave najmlajših so se obrestovale

Slika 6: ... starejših pa seveda tudi. Vse čestitke.

Zapisali:
Lija Šušteršič
Ljubljansko geodetsko društvo
lija.milos@gmail.com
Simona Čeh
Ljubljansko geodetsko društvo
Simona.ceh@luz.si
Foto:
Lija Šušteršič
Ljubljansko geodetsko društvo
lija.milos@gmail.com

Iz malega v veliko!

Od količine h kakovosti, od oblike k vsebini, od podatkov k sporočilu, od ogrodja k podobi, od
tehnike k estetiki. Od družbene naloge splošno koristne organizacije do razvoja posameznikove
identitete. Od stroke k poslanstvu, od poklicne etike do kulture medsebojnih odnosov, od javnega
življenja do osebnega dostojanstva. Od posamičnih zadolžitev do skupnega prizadevanja. Od
izpolnjevanja do spoštovanja. Od forme in norme prek reforme do lastne platforme. Od dolžine
in širine prek globine in praznine v nepredstavljive višine …
Iz nič se zmeraj začenja,
iz molka in iz jeclanja.
Potem se mukoma vzpenja
kvišku – do razdejanja.
Samo vase toneš vse globje
in razvozlavaš šifre zvokov,
ki vro iz dalje globje
kot z nekih zgubljenih otokov,

dokler se iz teme ne izmota
prava štrena in se navežeš.
Potlej si sredi svojega pota
in potlej morda dosežeš
sen, ki nad poljem leta,
trak mesečine
v deška, davno minula leta
in njihove korenine ...

Od tu se pesem začenja
pa najsi shodi ali obupa;
pesem, ki ničesar ne menja,
le utrjuje bilčico upa.

(Tone Pavček:
Pesem o pesmi)

7. marca je imelo Ljubljansko geodetsko društvo letni občni zbor. Na njem smo pregledali delo
v letu 2012 in začrtali program dela za leto 2013. Predstavljeno je bilo poročilo o poslovanju
društva v letu 2012, finančno poročilo, poročilo nadzornega odbora in poročilo častnega
razsodišča. Članstvo je bilo seznanjeno tudi s predlogom programa dejavnosti društva za leto
2013 in predlogom višine članarine, ki ostaja nespremenjena.
Predlog programa dejavnosti Ljubljanskega geodetskega društva v letu 2013 je bil oblikovan na
podlagi izkušenj o izvedbi dogodkov v preteklih letih. Iz udeležbe je razvidno, da člane najbolj
pritegnejo športni in strokovni dogodki, ki so enodnevni in ne zahtevajo previsokega finančnega
prispevka. To je bilo tudi upoštevano pri oblikovanju programa za leto 2013. Program je popestren
z dodatno športno aktivnostjo in strokovnimi dogodki, ki bodo zamenjava za večdnevni izlet
v tujino. Društvo dejavnosti ne zmanjšuje, saj je na sporedu deset dogodkov, kar pomeni, da
ima društvo, če se izvzame poletje, v povprečju po eno aktivnost na mesec. Društvo skuša tako
pritegniti tudi mlajšo generacijo članov. Predlog programa dejavnosti za leto 2013:
• organizacija nočnega veleslaloma za pokal LGD (smučišče Polževo) – 1. februar 2013
(izpeljano);
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Občni zbor Ljubljanskega geodetskega društva 2013
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•
•
•
•
•

organizacija smučarskega dneva društva (Višarje) – 14. februarja 2013 (izpeljano);
organizacija občnega zbora – 7. marca 2013 (izpeljano);
organizacija 1. turnirja v bowlingu (Arena BTC) – 18. marca 2013;
organizacija strokovne ekskurzije (Postojna – kataster podzemnih jam – Inštitut za
raziskovanje Krasa, obisk podzemne jame) – 18. aprila 2013;
organizacija tradicionalnega nogometnega turnirja društev geodetov (Bevke) – 18. maja 2013;
organizacija srečanja geodetov na Krimu – 1. junija 2013;
organizacija strokovne ekskurzije (Tehnični muzej v Zagrebu) – predvidoma 5. septembra
2013;
organizacija tradicionalnega planinskega izleta po »Jadranski transverzali« (Mljet) –
predvidoma od 27. do 29. septembra 2013;
organizacija srečanja upokojencev – oktobra 2013.

Društvo se zaveda, da je pomembno pravočasno in dovolj odmevno promovirati posamezne
dogodke in se medsebojno spodbujati k udeležbi, ker bo njegovo delovanje le tako imelo in
upravičilo svoj smisel. Ljubljansko geodetsko društvo prisega na osebni angažma in je odprto
za nove ideje, nove izzive, nove člane.
Sledi fotoreportaža občnega zbora Ljubljanskega geodetskega društva.
FOTOREPORTAŽA URADNEGA DELA

Slika 1: Fotoreportaža društvenih aktivnosti v letu
2012 (Foto: Cergolj)

Slika 2: Odzivi občinstva zaradi necenzuriranih
fotografij ... (Foto: Cergolj)

Slika 3: Delovno predsedstvo in organi občnega
zbora društva. Profesionalno! (Foto: Cergolj)

Slika 4: Aplavz ob predstavitvi finančnega poročila
(Foto: Cergolj)

FOTOUTRINKI DRUŽABNEGA DELA

Slika 7: Pogovor dveh članov o programu društvenih aktivnosti pove vse – da je pač odličen! (Foto: Cergolj)
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Slika 6: Nagovor predsednika Zveze geodetov
Slovenije mag. Blaža Mozetiča (Foto: Cergolj)
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Slika 5: Poročanje predsednice Ljubljanskega
geodetskega društva Simone Čeh (Foto: Cergolj)
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Slika 8: Udeleženci občnega zbora Ljubljanskega
geodetskega društva so si zaslužili okrepčilo.
(Foto: Cergolj)

Slika 9: Na občnem zboru Ljubljanskega
geodetskega društva je bilo kot na »ohceti«.
(Foto: Cergolj)

EPILOG
Občni zbor je uspel! Hvala gre vsem članom, ki so si vzeli čas in prišli ter tako izkazali svojo
podporo. Hvala gre sodelujočim za trud in pomoč pri organizaciji. Hvala gre delovnemu
predsedstvu in organom občnega zbora za izpeljavo. Hvala gre poročevalcem na občnem
zboru in vsem članom organov društva. Hvala gre predsednici gospe Simoni Čeh za uspešno
predsedovanje, vodenje in razvoj društva.
Hvala tudi predsedniku Zveze geodetov Slovenije mag. Urošu Mozetiču za obisk in nagovor.
Na občnem zboru se vidimo prihodnje leto. Srečno!

Zapisal:
Peter Golob
Ljubljansko geodetsko društvo
e-pošta: peter.golob@luz.si
Foto:
Igor Cergolj
Ljubljansko geodetsko društvo
e-pošta: igor.cergolj@gov.si

Intervju: JEAN-YVES PIRLOT, predsednik Evropske
zveze geodetskih inženirjev (ponatis)

V mesecu oktobru letošnjega leta je bil na generalni skupščini CLGE v Hannovru ponovno
izbran za vodenje te vedno bolj vplivne evropske geodetske organizacije. Pred prevzemom te
najvišje funkcije je bil dva mandata generalni sekretar CLGE, zato lahko trdimo, da razmere v
evropski geodeziji dobro pozna. Petdesetletnik, poln energije in idej kako povečati prepoznavnost
geodezije kot stroke. Tisti, ki spremljamo njegovo delo, lahko trdimo, da je prerodil delovanje te
evropske organizacije, ki z vsakim dnem dviguje prepoznavnost in povečuje vpliv v bruseljskih
krogih evro administracije. Človek, ki v opravljanju svoje funkcije neizmerno uživa, je tudi
drugače zelo zanimiva osebnost. Njegov življenjepis nam pove, da se v belgijski vojski ponaša
z nazivom polkovnika in da vsakodnevno opravlja službo izvršnega direktorja IGN (Belgian
Mapping Agency), v “prostem” času pa opravlja še funkcijo predsednika belgijske zveze geodetov.
Skratka, dovolj razlogov za zanimiv pogovor.

Predsednik CLGE, Jean-Yves Pirlot

Gospod predsednik, ali nam lahko na kratko opišete kakšna organizacija je CLGE, kakšni so njeni
strateški cilji in kdo vse je združen v tej evropski organizaciji?
Comite de Liaison des Geomettres Europeens (CLGE) ali Evropska zveza geodetskih inženirjev
je neprofitna organizacija s sedežem v Bruslju. Konkretno se sedež nahaja v “Hiši evropskih
geodetov in geoinformatikov”. Upam si celo trditi, da je ta trenutek CLGE vodilna organizacija
evropskih geodetov. Naše članice so krovne nacionalne organizacije, katerih osnovni namen je
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Kadarkoli mora biti delo narejeno natančno,
ga zaupaj le geodetu!
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zastopanje geodetske stroke in združevanje strokovnjakov – inženirjev geodezije na nacionalnem
nivoju.
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V letu 2010 smo na novo oblikovali strateške cilje organizacije, ki jih danes udejanjamo z
naslednjimi tremi principi delovanja: proaktivnost oz. nenehno stremenje k napredku stroke,
transparentno delovanje in prenova dosedanjega načina dela s ciljem večjega zadovoljstva članov.
To pomeni, da spreminjamo dosedanji način delovanja, ko smo zgolj reagirali na dogodke,
ki so se že zgodili in poskušamo predlagati naše rešitve že vnaprej. Evropsko zakonodajo na
področju geodezije želimo aktivno sooblikovati že v fazi nastajanja in na ta način preprečiti,
da se evropske smernice in zakonodaja sprejemajo brez našega vpliva. Želimo postati dovolj
prepoznavni, da bodo naše ideje slišane v nacionalnih in evropskih organih, ki so pristojni za
sprejemanje zakonodaje. Po drugi strani pa želimo, da so naša prizadevanja prepoznana tudi v
širši javnosti, zato pa potrebujemo transparentno in profesionalno javno podobo. Našo stroko
spreminjamo in razvijamo in na ta način posledično delamo našo organizacijo bolj privlačno,
članstvo pa bolj zadovoljno.
Koliko držav oz. posameznikov združuje oz. predstavlja CLGE, kaj je pogoj za včlanitev?
Naše članice prihajajo iz 36 evropskih držav, med katerimi jih je 27, kmalu pa jih bo 28, držav
članic Evropske unije. Kot vidite nismo omejeni zgolj na Evropsko unijo, ampak na Evropo kot
geografsko celoto. Ena od osnovnih zahtev za članstvo posamezne nacionalne organizacije je,
da le ta predstavlja vse, ali pa vsaj večino inženirjev geodezije v njihovih državah. V nekaterih
državah je takšnih strokovnih organizacij več in v tem primeru predlagamo ustanovitev krovne
organizacije, ki povezuje in predstavlja skupne interese. V državah, ki imajo takšno ureditev, se
v CLGE včlani krovna organizacija. Število geodetov, ki jih posredno zastopa CLGE, je okoli
100.000.
Kako bi umestili CLGE v odnosu do ostalih stanovskih organizacij (FIG, Euro Geographics, EGoS …)?
Le dva med 10.000 prebivalci Evrope sta geodeta. Zavedati se je potrebno, da je naša stroka
številčno zelo majhna. To dejstvo nas spodbuja k ustvarjanju zelo jasnih sporočil, ki jih pošiljamo
iz naše organizacije. Le na tak način je možno pridobiti vpliv in prepoznavnost tako v javnosti,
kot pri ljudeh, ki odločajo. Seveda pa ta majhnost zahteva tudi tesno sodelovanje z ostalimi
strokovnimi in interesnimi združenji, ki delujejo na področju geodezije. Z nekaterimi sodelujemo
bolje kot z ostalimi. FIG na primer, je Svetovna zveza geodetov, ki je podobna naši CLGE. Pred
50 leti je bila namreč CLGE ustanovljena pod okriljem FIG-a. V polpretekli zgodovini naše
sodelovanje ni bilo zelo intenzivno, v zadnjem desetletju pa smo se odločili, da se ponovno tesneje
povežemo. Obseg našega skupnega dela se vseskozi povečuje in v bližnji prihodnosti bodo nekateri
skupni projekti zagledali luč sveta. Ena od takšnih iniciativ, za katero si intenzivno prizadevam,
je proglasitev Svetovnega dneva geodetov, s ciljem svetu predstaviti in približati našo zanimivo
stroko. Tudi mladim geodetom, ki predstavljajo pomemben del našega članstva, je namenjeno
veliko naših aktivnosti. Prepričan sem, da ne bi bilo smiselno, da bi FIG in CLGE ustvarjali
vsaka svojo mrežo mladih geodetov, potrebujemo le eno, skupno omrežje mladih, v kateri se
bodo le-ti lažje identificirali in se na ta način zavedli svojih vlog in nalog v CLGE in FIG-u.

Vi prav gotovo dobro poznate geodetsko stroko v posameznih državah članicah. Ali je morda že
nastopil čas, ko bi lahko začeli razmišljati o terminu “European surveyor”?
Kot sem že omenil, sem globoko prepričan, da nam še vedno manjka transparentnosti in
prepoznavnosti. Če upoštevate dejstvo, da je 80 odstotkov vseh nacionalnih predpisov oblikovanih
v Bruslju, potem lahko razumete, zakaj si tako prizadevamo za prepoznavnost pri evropskih
zakonodajnih telesih, odborih, Evropski komisiji in Evropskemu parlamentu.
Trpimo za “pekovskim sindromom”, kot sem poimenoval ta problem med 3. CLGE konferenco
evropskih geodetov v Hannovru. Vsi precej dobro vemo, kakšno delo opravljajo peki in kako
njihov delavnik poteka, večina pekov (in tudi ostalih ljudi) pa žal ne zna zadovoljivo opisati
geodetske stroke. Kljub dejstvu, da je na svetu približno enako število pekov in geodetov. Mi
seveda mislimo, da smo za družbo enako pomembni kot peki, zato je ključno, da naše delo
bolje predstavimo širši javnosti. Predpogoj za to je, da tudi med našimi člani dvigujemo raven
zavedanja o našem delu in s tem namenom smo osnovali projekt z imenom “Dinamična baza
znanja”. Skupna, informatizirana baza podatkov nam bo omogočila primerjavo med strokami v
36 državah članicah, medsebojno izmenjavo znanj, predvsem pa bo pomenila osnovo, na kateri
bomo svetu lahko pokazali, kaj delamo in za kaj si prizadevamo.
Ali lahko ocenite kakšen vpliv na razvoj geodetske stroke ima trenutna gospodarska kriza? Je takšna
situacija tipična za vse države članice ali pa se odraža v posameznih državah oz. regijah različno?
V tem trenutku težko naredim takšne vrste analizo, saj ne poznam natančnih številk. Seveda pa se
zavedam svetovnih trendov in težav, s katerimi se posledično sooča tudi evropsko gospodarstvo.
Predvsem nekatere južnoevropske države so bolj prizadete, o čemer lahko vsakodnevno beremo
tudi v naših časopisih. V teh državah so razmere zelo težke tudi za geodete. Zavedamo se, da
naša stroke kot celota trpi zaradi trenutne gospodarske krize, hkrati pa opažamo, da se nekatere
zahodnoevropske države soočajo s še enim perečim problemom: vse manj mladih se namreč
odloča za študij in kasnejše delo v geodeziji. Ta upad zanimanja kvalificiranih strokovnjakov v
nekaterih delih Evrope omogoča, da geodeti le niso tako prizadeti zaradi gospodarske krize, saj
so še vedno premalo številčni, da bi opravili vse naloge, ki so pred njih postavljene. Vsekakor pa
situacije ni možno posploševati. Reševati jo je potrebno v vsaki državi posebej in na specifičen
način.
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EGoS (European Group of Surveyors) je pravzaprav naša hčerinska organizacija, hkrati pa
naš pomemben partner. Nekateri naši člani so vključeni v obe organizaciji, zato se še posebej
trudimo, da usklajujemo programe dela in se pri aktivnostih dopolnjujemo. Naš končni cilj je
napredek stroke, ki ga lahko dosežemo le z odličnim medsebojnim sodelovanjem.
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EUROGEOGRAPHICS je tudi eden od naših pomembnih partnerjev. Je interesno združenje
nacionalnih geodetskih uprav oz. agencij, za katere posredno oz. neposredno dela veliko
geodetskih inženirjev. Zelo smo ponosni na naše odlično sodelovanje; z njimi si delimo naše
prostore v Bruslju, v preteklosti smo že sodelovali pri mnogo projektih in tudi v prihodnosti se
bom zavzemal, da bo temu tako.
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Lahko naštejete tri najbolj kritične stvari, ki ta trenutek pestijo evropsko geodezijo?
Naši strateški cilji so osnovani na problemih, s katerimi se soočamo na evropski in nacionalni
ravni: naše združenje (CLGE), kakor tudi nacionalne zveze oz. zbornice, bi morale biti bolj
vpletene v proces oblikovanja zakonov, ki se nanašajo na našo stroko. Zato potrebujemo jasno in
homogeno zunanjo podobo v Evropi, hkrati pa moramo odkriti način, kako rešiti pomanjkanje
mladih strokovnjakov v geodeziji.
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Kaj CLGE načrtuje za izboljšanje te situacije?
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Preveč ljudi se osredotoča samo na trenutno krizo. Trdno sem prepričan, da zapletanje v
to negativno spiralo ni pravi način za reševanje trenutne situacije. Ravno nasprotno, v teh
težkih časih moramo investirati v pogumne projekte s ciljem, da našo skupnost naredimo bolj
prepoznavno. Moramo se pripraviti na boljše čase ki prihajajo, izpopolniti naša znanja in veščine,
trdo delati, optimizirati naše postopke, izobraziti naše zaposlene, premisliti in osvežiti naše
metode dela … . In CLGE si želi pri tem tvorno pomagati svojim članom.
Kako ocenjujete sodelovanje med posameznimi članicami CLGE in kako ocenjujete vlogo spletnih
socialnih omrežij pri medsebojni komunikaciji?
Geodeti smo navajeni na tehnično in natančno delo, vendar pa se moramo prilagajati potrebam
časa in postati domači tudi z drugimi uporabnimi znanji: s potrebo po povezovanju, s prednostmi,
ki jih prinašajo dolgotrajna in potrpežljiva pogajanja in podrobnim načrtovanjem prihodnjega
dela. CLGE danes predstavlja idealen temelj za predstavnike evropskih in nacionalnih geodetskih
organizacij. Z vpeljavo novega načina dela, ki temelji na manjših delovnih skupinah, si drznem
trditi, da je interakcija med članicami CLGE (kljub jezikovni različnosti, ki je v preteklosti
predstavljala veliko oviro) v zadnjih letih izjemno napredovala. CLGE sedaj predstavlja idealen
temelj oz. osnovo za spletanje strokovnih omrežij. Občutek imam, da v zadnjih letih botruje
povečani udeležbi nacionalnih predstavnikov na rednih skupščinah CLGE dejstvo, da delegati na
teh srečanjih pridobijo neko dodano vrednost, kar morda v preteklosti ni bila ustaljena praksa.
Zabavno pri tem pa je, da je najbolj vredna stvar, ki jo nacionalni delegat lahko dobi od CLGE,
ravno širjenje obzorja in spoznavanje rešitev, ki so jih implementirale druge članice. Soočenje
včasih tudi nasprotujočih si idej resnično bogati znanje vseh nas.
CLGE je že v preteklosti spoznala pomembnost in moč socialnih omrežij, zato smo že pred
časom ustvarili svoja omrežja in profile. Investirali smo v nove pristope in celo imenovali poseben
odbor, ki bo skrbel prav za socialni vidik našega dela. V novem vodstvu CLGE smo izvolili celo
podpredsednika, katerega prva naloga je skrb za komunikacijo in socialna mreženja. Prepričani
smo, da so socialna omrežja prihodnost, in v prihodnost je potrebno vlagati. Pomagajo nam
zmanjšati naše škodljive vplive za okolje v smislu manjše porabe papirja ipd., vendar pa imajo tudi
svoje pomanjkljivosti. Nič ne more nadomestiti medosebne interakcije, do katerih prihaja med
našimi srečanji. Socialna omrežja zato vidim kot idealno orodje za podporo spletni komunikaciji,
vendar pa nikoli kot orodje, ki bo osebno komunikacijo nadomestilo.
Kaj CLGE pripravlja v bližnji prihodnosti? Morda kakšen nov projekt, prireditev?
Še naprej se bomo intenzivno borili s “pekovskim sindromom”. Kadarkoli bo le mogoče, bomo

22. marca 2013 bomo praznovali drugi Evropski dan geodetov. Osrednje praznovanje je
predvideno v Budimpešti. Evropska komisija je podprla naša prizadevanja in bo v istem terminu
organizirala oz. predstavila v madžarski prestolnici European Space Expo (projekt, ki je namenjen
predstavitvi vesoljskih tehnologij in njihovega vpliva na boljše življenje prebivalcev Evrope).
Take in tej podobne pobude nam ponujajo možnost, da dvigujemo ozaveščenost ljudi o naši
stroki. Praznovanje pa ne bo potekalo samo v Budimpešti. Tako kot v letu 2012, ko smo obeležili
prvi Evropski dan geodetov, bodo tudi v letu 2013, v tednu od 16. do 24. marca, praznovali v
mnogih evropskih državah. Na zadnji generalni skupščini CLGE smo se odločili, da v letu 2013
počastimo spomin na Galilea Galilea. Upam, da bo čim več organizacij, vključno s slovensko
IZS, v ta namen organiziralo prireditve in na aktiven način počastilo Evropski dan geodetov.

Premična inštalacija Space Expo, ki obiskuje
evropske prestolnice

Notranjost velikega šotora, ki ima
predvsem izobraževalni pomen

Naše dobro sodelovanje z Evropsko komisijo in agencijo GNSS, ki izvaja projekt Space Expo,
nam omogoča, da tudi mi v projektu aktivno sodelujemo in predstavljamo našo stroko širši
javnosti, predvsem pa mlajšim populacijam, ki ta premični paviljon obiščejo v največjem številu.
Space Expo je ta trenutek na ogledu v Londonu.

NOVICE IZ DRUŠTVENE DEJAVNOSTI

izboljševali našo prepoznavnost. Lahko rečem, da striktno izvajamo naš že prej omenjeni načrt:
ne zmanjšuj obsega investicij v marketing, ko nastopijo težki časi, naredi ravno obratno.

Kadarkoli bo le možno si bo CLGE prizadevala za to, da našo stroko svet prepozna in nam zaupa
specifične naloge, ki si jih zaslužimo. Dober primer našega dela na tem področju je naša www.
euREAL.eu pobuda (European Real Estate Area Label). S to pobudo trenutno uvajamo novo
metodo za meritve in popis zgradb. Metoda je del direktive INSPIRE, aneksa III za zgradbe. Ta
projekt želi dokazati, da nam mora Evropa kontinuirano zaupati poenotenje metod pri našem
delu. Hkrati pa utrjuje prepričanje, da kadarkoli mora biti delo narejeno natančno, ga zaupaj
le geodetu!

Geodetski vestnik 57/1 (2013)

Prav tako bomo nadaljevali z našim prizadevanjem za dokončno vzpostavitev in implementacijo
Dinamične baze znanja. Želimo namreč poenostaviti dostop in narediti uporabo bolj enostavno.
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Prepričan sem da CLGE ponuja nove priložnosti in strokovne izzive svojim članom. Na članih
pa je, da te priložnosti izkoristijo, čim prej, tem bolje!
Gospod Pirlot, predsednik CLGE, slovenski geodeti želimo Vam in vaši/naši organizaciji še veliko
uspehov in pokončno držo v boju za uveljavljanje geodezije kot stroke v evropskem prostoru.
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Opomba: Intervju je bil objavljen v Glasilu IZS (Inženirske zbornice Slovenije) 2012, letnik
15, številka 64. Na pobudo avtorja intervjuja in z željo, da čim več kolegic in kolegov spozna
organizacijo CLGE, se je uredništvo odločilo za objavo.
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