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KDO SE BOJI PROFESIONALNEGA GEODETA?
(PROFESIONALNA ETIKA V GEODEZIJI)
WHO’S AFRAID OF A PROFESSIONAL GEODESY SURVEYOR?
(PROFESSIONAL ETHICS IN THE FIELD OF GEODESY)
Petrov placebo: Gram imidža velja prav toliko kot kilogram resnične sposobnosti.
(Bloch, 1991)
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POVZETEK

ABSTRACT

Članek predstavlja etične kodekse, ki jih v slovenskem
prostoru uporabljajo geodeti. S pomočjo socioloških
orodij razsvetli stopnjo profesionalizacije geodezije z
vidika profesionalne etike. Zrcalni odsev, ki ga taka
analiza nudi, lahko da stroki odgovore glede njenega
položaja v družbi in nakaže pot k večji odličnosti tako
stroke kot njenih akterjev.

The article shows the ethical codes applied by a
Slovenian geodesy surveyor and clarifies with
sociological tools the rate of professionalism in the field
of geodesy from the professional ethics viewpoint. The
mirroring picture gained by this analysis enables the
profession to find the answers to the question regarding
its position in the society and can serve as a stimulus
for an accelerated improvement of its quality – for the
experts and the profession itself.
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»Ravnanje pripadnika določenega poklica v skladu z normami poklicne etike omogoča in povečuje
zaupanje ljudi v strokovno in nepristransko, lahko rečemo profesionalno izvajanje poklica in s tem
ugled, ki si ga pridobijo posamezni izvajalci in poklic kot celota. V nekaterih poklicih (zdravniki,
sodniki) je moralna zaveza spoštovanja poklicne etike na tako visoki ravni, da pripadniki tega poklica
pred začetkom njegovega opravljanja podajo svečano izjavo o spoštovanju norm poklicne etike«
(Kocuvan, 2002).
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Ste že slišali za geodeta – privatnika, ki je svoji stranki za opravljeno delo preveč zaračunal ali pa
svoje delo slabo opravil? Ste že slišali za geodeta – javnega uslužbenca, ki se prizadevno trudi,
da bodo imele njegove stranke čim več ovir in čim daljšo pot za dosego svojih ciljev, še posebej
ko bo diskrecijsko odločal o tem, ali je strankin kozarec napol prazen ali napol poln? Prepričan
sem, da poznamo tudi takšne geodete, če že sami ne ravnamo podobno. Geodeti se zavedamo,
da nam takšna in podobna ravnanja niso v dobro, četudi so morda celo zakonita! Pa vendar ne
naredimo dovolj, da bi se stvari premaknile na bolje. Oči javnosti pa ne ločijo med takšnimi ali
drugačnimi geodeti – privatniki ali geodeti – javnimi uslužbenci, ampak neprizadeto opazijo le,
ali stroka izpolnjuje njihove želje in potrebe. Na podlagi tega stroko ocenijo pozitivno ali negativno.
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Geodeti v Sloveniji nimamo skupnega kodeksa strokovnega obnašanja, ampak pri svojem delu
kot posamezniki v različnih poklicnih združenjih istočasno uporabljamo celo več etičnih kodeksov.
To lahko postane vprašljivo takrat, ko množica kodeksov ne vodi v enotno razumevanje etičnega
ravnanja geodetov kot profesionalnih strokovnjakov. Posledično pa to pomeni nesprejemanje
odgovornosti za povzročene kršitve poklicne etike ter morebitnega sankcioniranja v okviru
poklicnega združenja, v katerem posameznik deluje.
S člankom želim predstaviti kodekse, ki jih uporabljamo geodeti, in nakazati rešitve, da množica
kodeksov ne bo zgolj babilonska zmešnjava, ampak celo prednost pri profesionalizaciji geodezije.
Morda bi iz množice kodeksov lahko izluščili neko skupno rdečo nit, nek skupen votek. V članku
postavim delovno hipotezo, da bi bilo za geodezijo in geodete najbolje, da bi sprejeli skupno
profesionalno etiko, in sicer Kodeks poklicne etike in profesionalnega obnašanja Mednarodne
zveze geodetov (FIG, 1998) kot minimalni nivo stroke. V članku se ne nameravam ukvarjati niti
z vzroki niti s posledicami obstoječega stanja v geodeziji. Izvedena evalvacija bo torej omejena
zgolj na obravnavani segment, ki je seveda ozek, a kljub vsemu lahko stroki omogoči pogled na
njen položaj v družbi in nakaže smernice za uspešnejšo družbeno uveljavitev.
2 STOPNJA RAZVITOSTI PROFESIONALNE ETIKE
Strokovna etika kot sklop norm, vrednot in ciljev, ki naj bi jih pripadniki neke stroke uporabljali
pri svojem strokovnem delu, je lahko formalna ali pa neformalna. Formalna je običajno zapisani
etični kodeks, medtem ko je neformalna običajno nezapisana in bolj kompleksna. Strokovna
etika zahteva:
A. da sta namen in cilj uporabe strokovnega znanja obče dobro (altruističen cilj),
B. da strokovnjaki v svoji praksi upoštevajo znanstvena in strokovna dejstva ter da ne odstopajo
od strokovnih standardov ne glede na okolico in pritiske,
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C. da se strokovnjak primerno obnaša pri svojem strokovnem delu, kjer se sooča s:
a. stranko,
b. kolegom strokovnjakom,
c. širšo strokovno javnostjo,
d. širšo javnostjo in
e. z organizacijo, v kateri je zaposlen (Šporer, 1990).
Odnos profesionalec–stranka temelji na univerzalnem principu. Profesionalec mora v razmerju s
stranko kazati emocionalno nevtralnost (Greenwood, 1957), zagotoviti mora storitev stranki, in to
ne glede na socialne značilnosti stranke, kot so starost, spol, finančno stanje, rasa, religija, politična
pripadnost, socialni status, itd., ob ključnem orientiranju na storitev. V nasprotju z neprofesionalci
profesionalce manj motivirajo lastne koristmi pri izvajanju storitve ter bolj potreba, da bili čim
boljši, da bi storitev opravili ne glede na okoliščine in ne ozirajoč se na lastno udobje in interes.
V odnosu profesionalec–profesionalni kolega je najbolj želena etika, ki stimulira kooperativno
obnašanje, enakost ter medsebojno sodelovanje, kajti profesionalci bi morali deliti isto teoretično
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znanje in tehnične veščine, vsaka inovacija bi se med profesionalnimi kolegi morala zelo hitro
širiti, saj je medsebojno informiranje ključno za skupno napredovanje stroke. Profesionalni
strokovnjaki se medsebojno podpirajo, še posebej v razmerju s svojimi strankami in javnostjo.
Znotraj profesionalnih združenj mora obstajati širok spekter raznih neformalnih skupin, majhnih
in ozko povezanih na podlagi raznih karakteristik (strokovnih, osebnih in drugih socialnih
vzrokih …). Med profesionalci se tako ustvari mnogo medsebojnih povezav tudi v privatnem
življenju, celo tako, da te prevladujejo. Za ugledne stroke so dokaj značilne tudi medsebojne
poroke strokovnjakov in celo ustvarjanje pravih večgeneracijskih profesionalnih družin, ki iz
roda v rod posredujejo in širijo strokovno znanje.
Profesionalna etika temelji na strokovnih kriterijih, kar pomeni, da je upoštevanje standardov
stroke tudi etično vprašanje stroke. Razne stroke imajo svoje standarde in kriterije za upoštevanje
teh standardov podrobno predpisane. Vse profesionalne etike pa predpisujejo spoštovanje
standardov stroke. Pogosto je to predpisano celo s strani zakonodajalca. V delovnih okoljih,
tako privatnih kot javnih, se strokovnjaki pogosto soočajo s križanjem interesov svojih delovnih
okolij in doslednim spoštovanjem strokovnih standardov. Tako je zaradi več razlogov. Najbolj
pogost razlog je finančne narave (delovno okolje zahteva finančno učinkovitost), v bolj togih
delovnih okoljih pa pride do navzkrižnih interesov tudi zaradi drugih razlogov (podrejenosti,
zaradi upoštevanja tega, kar pravi nadrejeni, t.j. subordinacije …).
Vsako neupoštevanje etičnega kodeksa ali zloraba profesionalnega znanja in položaja za lastne
interese ali interese organizacije, v kateri je zaposlen profesionalni strokovnjak, lahko imenujemo
profesionalna patologija (nelojalna konkurenca, birokratizem, korupcija, nepotizem …). Dejstvo
je, da profesionalna etika v dokajšni meri deli usodo splošne etike okolja, v katerem se nahaja.

Kodeks ravnanja javnih uslužbencev (2002) je na predlog Sveta Evrope v Uradnem listu objavila
Vlada Republike Slovenije. Namenjen je vsem javnim uslužbencem (Zakon o javnih uslužbencih,
2002), ki so zaposleni pri državnih organih, v upravah samoupravnih lokalnih skupnosti, v
javnih skladih, v javnih agencijah, in drugim osebam javnega prava, ki pretežno izvajajo upravne
naloge. Vsaj polovica zaposlenih geodetov so verjetno »javni uslužbenci«, zato je ta kodeks
dokaj pomemben tudi za geodete.
3.2 Etični kodeks članov IZS
Na podlagi Statuta (Statut Inženirske zbornice Slovenije, 1997) je Inženirska zbornica Slovenije
sprejela svoj Etični kodeks članov Inženirske zbornice Slovenije (2002). Kodeks velja za vse
inženirje in tehnike različnih strok (gradbenike, električarje, rudarje, strojnike …) tako kot za
geodete, združene v Matično sekcijo geodetov (2002). V matični sekciji geodetov pri IZS se
vodijo seznami tako odgovornih geodetov kot geodetskih podjetij, to je podjetij, ki poslovno
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3.1 Kodeks ravnanja javnih uslužbencev
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sodelujejo z najmanj enim odgovornim geodetom. Kar nekaj odgovornih geodetov ima sklenjeno
pogodbo o sodelovanju z več podjetji (tudi s štirimi podjetji). Vprašamo se lahko, ali je to
medsebojno sodelovanje korektno tudi z vidika ustreznega plačila odgovornemu geodetu ali pa
predstavljajo ta sodelovanja generator nelojalne konkurence. Prav zaradi takih in podobnih
primerov nelojalne konkurence si želi Matična sekcija geodetov ustvariti kodeks, ki bi omogočal
sankcioniranje. Seveda pa bo pred tem treba sprejeti še ustrezne minimalne tarifne pogoje, ki do
sedaj niso bili sprejeti predvsem zaradi neaktivnosti Ministrstva za okolje in prostor: »Pri
opravljanju svojega strokovnega dela geodeti zahtevajo plačilo, enakovredno tehnični zahtevnosti in
stopnji odgovornosti opravljenega dela« (FIG, 1998).
3.3 Kodeks članov GIZ geodetskih izvajalcev
Gospodarsko interesno združenje geodetskih izvajalcev je na osnovi Pogodbe o ustanovitvi
gospodarskega interesnega združenja geodetskih izvajalcev, skupnega interesa pri izvajanju
geodetskih dejavnosti in upoštevajoč merila stroke sprejela Kodeks članov GIZ GI (2003). V
GIZ GI so pogodbeno združena geodetska podjetja in prvenstveno zastopajo interese podjetij.
3.4 Kodeks univerzitetnih profesorjev Slovenije
Kodeks univerzitetnih profesorjev Slovenije (2003) je bil sprejet na občnih zborih društev
univerzitetnih profesorjev v Ljubljani in Mariboru leta 1991. Pri svojem strokovnem delu ga
uporabljajo tudi profesorji geodeti.
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3.5 Etični kodeks članov društva sodnih izvedencev in cenilcev geodetske stroke
Slovenije – DSICGEOS
Društvo sodnih izvedencev in cenilcev geodetske stroke Slovenije DSICGEOS se je ustanovilo
ob konsenznem soglasju drugih subjektov v geodeziji (GURS, MSGeoIZS, ZGS …) v letu 2003.
Ena izmed prvih potez Društva je bilo tudi sprejetje etičnega kodeksa (2003). Kot član
DSICGEOS-a sem predlagal uskladitev kodeksa društva s FIG-ovim kodeksom. O dopolnitvi
kodeksa bo odločala naslednja skupščina društva.
3.6 Kodeks poklicne etike in profesionalnega obnašanja – FIG
Zveza geodetov Slovenije je včlanjena v Mednarodno zvezo geodetov (FIG, 2003), ki združuje
72 zvez geodetov iz 65 različnih držav. FIG priporoča, da geodeti in zveze geodetov sprejmejo
predlagane Kodekse poklicne etike in profesionalnega obnašanja (FIG, 1998) ali pa jih, kjer je
to primerno, prilagodijo krajevnim vrednotam in navadam. Oba kodeksa, ki sta medsebojno
kompleksno povezana, nudita geodetom vodilo in vzpodbudo za uskladitev skupnih načel. Do
zdaj ju z nobenim sklepom ni posebej sprejela niti Zveza geodetov Slovenije (2002) niti kaka
druga geodetska institucija, ampak sta bila samo prevedena in izdana v samostojni knjižici
geodetske uprave (FIG, 1998).

Preglednica 1: V geodeziji veljavni kodeksi z vidika socioloških in drugih orodij.
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V preglednici 1 sem naredil pregled nekaterih kodeksov z vidika posameznih socioloških kazalcev
(poudarjena stopnja altruizma, želen nivo strokovne suverenosti in primernosti obnašanja do
posameznih segmentov javnosti). V preglednici sem pod vsako rubriko na kratko opisal, o čem
govori posamezni kodeks, oziroma kako si lahko tolmačimo odnos kodeksa do posameznih
kazalcev. Tako npr. Kodeks ravnanja javnih uslužbencev (2002) vsem javnim uslužbencem
zapoveduje, da morajo pri svojem delu upoštevati ustavo, zakone, človeško dostojanstvo, javni
interes, da se morajo izogibati nasprotju interesov in da morajo svoje naloge opravljati strokovno.
Po drugi stani pa kodeks izrazito poudarja lojalnost uslužbencev do delodajalca in zapoveduje
upoštevanje navodil njihovih nadrejenih, kar predstavlja tipično subordinacijo, ki je lahko zelo
hitro v nasprotju s strokovno suverenostjo. Ker posamezna poklicna združenja (MSGeo IZS in
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V preglednici 2 sem iz vseh kodeksov poiskal dobre in slabe strani. V njej sem skušal odgovoriti
na zastavljeno vprašanje: Ali posamezni kodeks omogoča, da se uskladi s FIG-ovim kodeksom,
tako kot sem predvidel v delovni hipotezi? Skušal sem ugotoviti, ali je lahko FIG-ov kodeks
uporaben za vsa profesionalna združenja geodetov in ali obstajajo kakšni zadržki glede pristopa
k FIG-ovemu kodeksu. Moja ugotovitev je, da bi dva kodeksa (Kodeks javnih uslužbencev in
Kodeks profesorjev Univerze) težko doživela formalno uskladitev s FIG-ovim kodeksom, saj sta
oba namenjena dokaj različnim strokam, ki se združujejo v okviru javne uprave oziroma Univerze.
Prepričan pa sem, da GURS kot organizator prevoda FIG-ovega kodeksa ne le moralno, ampak
tudi aktivno podpira Kodeks poklicne etike in profesionalnega obnašanja kot minimalni nivo
strokovne etike. Kar nekaj geodetov, ki morajo upoštevati Kodeks javnih uslužbencev in Kodeks
profesorjev univerze, je včlanjenih še v druga poklicna združenja (v Zvezo geodetov Slovenije,
DSICGEOS), kjer pa je lahko FIG-ov kodeks tudi formalno sprejet kot minimalni standard etike
v slovenski geodeziji.
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GIZ GI) že kažejo potrebo po nadzoru nad spoštovanjem kodeksa svojih članov in celo
morebitnim sankcioniranjem, ko prihaja do grobih kršitev (nespoštovanje cenika geodetskih
storitev – nelojalna konkurenca), sem tudi to vključil v tabelo.

Preglednica 2: Dobre in slabe strani v geodeziji veljavnih kodeksov.

IZ ZN
ANOS
TI IN S
TR
OKE
ZNANOS
ANOSTI
ST
ROKE

5 ZAKLJUČEK
Delovna hipoteza, ki sem jo postavil na začetku članka, bolj ali manj drži. Za geodezijo in geodete
bi bilo nujno, da bi sprejeli skupno profesionalno etiko, in sicer Kodeks poklicne etike in
profesionalnega obnašanja Mednarodne zveze geodetov (FIG) (1998) kot minimalni nivo stroke,
saj ta najbolj kompleksno obravnava etiko v geodeziji. V primerih, ko zaradi formalnih razlogov
ni možno sprejeti FIG-ovega Kodeksa, zadoščata moralna podpora in dejstvo, da je večina geodetov
včlanjenih še v druga poklicna združenja, katerih kodeksi se lahko uskladijo s FIG-ovim.
Rezultat raziskave je priporočilo vsem institucijam v geodeziji in posameznim geodetom, da ob
svojih etičnih kodeksih sprejmejo oziroma uskladijo svoje kodekse s Kodeksom poklicne etike
in profesionalnega obnašanja, ki ga je priporočila Mednarodna zveza geodetov. Omenjeni kodeks
ni v navzkrižju z drugimi uporabljanimi etičnimi kodeksi, ampak se z njimi dopolnjuje.
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