V Zagrebu je od 15. do 17. oktobra 2003 potekal mednarodni simpozij delovne skupine VI/3
Mednarodnega združenja za fotogrametrijo in daljinsko zaznavanje (International Society for
Photogrammetry and Remote Sensing – ISPRS) z naslovom »Geoinformacije za prakso«, ki je
poudarjal praktični vidik strokovnih tem ter prepoznavanje in reševanje problemov, s katerimi
se »geoinformatiki« srečujemo pri svojem delu. Poleg uradnega organizatorja ISPRS in WG VI/
3 sta bila lokalna gostitelja in organizatorja Državna geodetska uprava Republike Hrvaške in
Hrvaška sekcija za fotogrametrijo in daljinsko zaznavanje, pod pokroviteljstvom hrvaške vlade.
Po programu je bil to zadnji organiziran dogodek delovne skupine WG VI/3 pred svetovnim
kongresom ISPRS, ki bo potekal od 12. do 23. julija 2004 v Istanbulu. Kongresi ISPRS se vrstijo
na štiri leta, zadnji je bil leta 2000 v Amsterdamu. Naj spomnim, da je bil podoben simpozij
delovne skupine WG VI/3 pred tremi leti organiziran v Ljubljani pod delovnim naslovom
»Premostimo razlike«. Ker je bilo vodstvo ISPRS s takratno organizacijo in izvedbo dogodka
zadovoljno, je na naš predlog in pripravljenost hrvaških kolegov podprlo izvedbo simpozija v
Zagrebu. V uspešno izvedbo dogodka že v času priprav kot članica organizacijskega odbora
nisem dvomila, izvedba pa je presegla pričakovanja.
Hrvaški organizatorji so vložili izjemne napore in v vseh pogledih priredili strokovni dogodek
na zelo visokem nivoju. Naj za začetek nanizam nekaj suhoparnih podatkov, ki pa že sami zase
govorijo o obsegu dogodka: okrog 600 udeležencev iz 34 držav (od tega 450 registriranih, 50
VIP-udeležencev in novinarjev, 90 članov vzporednih programov), 45 predstavljenih referatov
in treh posterjev v sedmih tematskih sklopih, tiskan zbornik referatov (50 člankov, 260 strani),
4 vzporedne programske aktivnosti, 11 poslovnih predstavitev in 3 zaprte poslovne predstavitve,
razstava z 21 razstavnimi enotami, kjer je predstavljalo svoje delo in izdelke 30 razstavljavcev iz
6 držav, 15 sponzorjev in bogat družabni program. Drži, da je bil velik delež udeležencev iz
Hrvaške, vendar je imel dogodek kljub temu mednarodni značaj in odmevnost. K dobremu vtisu
je pripomogla tudi gostoljubnost organizatorjev in pozitivna, delovna atmosfera. Delovna področja
skupine VI/3 (angl. Terms of Reference) niso strogo vezana na fotogrametrijo in daljinsko
zaznavanje, temveč vzpodbujajo sodelovanje tako med sorodnimi področji kot med državami z
različnimi stopnjami v razvoju stroke.
Organizacija simpozija se je seveda začela veliko prej. Na začetku je bilo treba pridobiti soglasje
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sveta ISPRS glede termina izvedbe. Ustanovljen je bil organizacijski odbor (9 hrvaških članov
in 4 mednarodni člani), ki sta ga vodila prof. dr. Željko Bačić (direktor Državne geodetske
uprave Republike Hrvaške) in Zvonko Biljecki (predsednik Hrvaške sekcije za fotogrametrijo in
daljinsko zaznavanje). Ustanovljen je bil tudi mednarodni znanstveni odbor, ki je skrbel za
znanstveno-strokovno vsebino in recenzijo člankov. Prvi poziv za prijavo člankov je bil poslan
junija 2002 in je napovedoval sedem glavnih tem programa:
· I. tema: Vzpostavitev in organiziranje geoinformacijskih sistemov v državah v tranziciji
· II. tema: Novi pogledi v fotogrametričnem zajemu in obdelavi podatkov
· III. tema: Integracija tehnologije GPS v geoinformacijske sisteme
· IV. tema: Upodobitve v geoinformacijskih sistemih
· V. tema: Mednarodni projekti za učinkovit prenos tehnologij in izobraževanje novih profilov
v geoinformatiki
· VI. tema: Uporabniško usmerjeni geoinformacijski sistemi
· VII tema: Prostorski podatki in kontrola kakovosti
Izdelana je bila tudi spletna stran simpozija, na kateri so bili objavljeni: povabilo na simpozij,
povezave in sponzorji, program, nastanitev, registracija, teme, splošne informacije, informacije
o Zagrebu in Hrvaški, pošiljanje člankov, vzporedni program, razstava, poslovne predstavitve,
družabni program, organizacijski odbor in kontaktni podatki. Kasneje sta sledili še druga najava
(februarja 2003, okvirni program) in tretja najava (1. oktobra, končni program).
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Do objavljenega roka so organizatorji prejeli 50 člankov, ki so jih pregledali člani znanstvenega
odbora; vsak član je bil odgovoren za eno temo (Prof. Dr. sc. Pavao Štefanović, Prof. Dr. sc.
Theodor Fiedler, Prof. Dr. sc. Florijan Vodopivec, Prof. Dr. sc. Miljenko Lapaine, Prof. Dr. sc.
Josef Jachimski, O. Univ. Prof. Dipl.-Ing. Dr. Techn. Karl Kraus, Prof. Dr.-Ing. Mult. Gotffried
Konecny). Avtorji so popravili članke v skladu s pripombami recenzentov in zbornik je bil
natisnjen nekaj dni pred začetkom simpozija. Zbornik je bil izdelan v skladu z navodili ISPRS
Archives (uradna publikacija ISPRS). Sedaj je bilo treba samo še vse izpeljati.
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Za kraj dogodka je bil izbran hotel Opera, saj so lahko ponudili dobro prostorsko in tehnično
infrastrukturo. Glavni dogodki so se odvijali v kristalni dvorani, kjer se je s slavnostno otvoritvijo
ob 14. uri 15. oktobra tudi začelo. Otvoritev je moderiral g. Zvonko Biljecki. Po njegovih uvodnih
besedah je udeležence pozdravila ga. Ingrid Antičević - Marinović, hrvaška ministrica za
pravosodje. Za organizatorje in udeležence je bila velika čast, da je na otvoritev prišel predsednik
ISPRS, prof. John Trinder iz Avstralije. V svojem govoru je g. Trinder poudaril poslanstvo in
vlogo ISPRS in še posebej tehnične komisije VI (Education and Communication), v okviru
katere deluje delovna skupina VI/3. Žal se simpozija ni mogla udeležiti predsednica tehnične
komisije VI, dr. Tania Maria Sausen iz Brazilije. Njeno pismo udeležencem je prebrala M.
Kosmatin Fras in dodala poročilo o aktivnostih delovne skupine in plane za prihodnost. Dr.
Željko Bačić je poudaril pomen dogodka za Hrvaško in sosednje države. Dogodek ISPRS je bil
tokrat prvič organiziran na Hrvaškem. Po glasbenem vložku komorne skupine sta program
nadaljevala dva govornika z uvodnim predavanjem: prof. Trinder o ISPRS in pred kratkim

Led je bil prebit in ostala dva dneva sta potekala skoraj brez premora z obsežnim programom.
Vsak sklop referatov je vodil eden od članov znanstvenega odbora. Vsak avtor je imel približno
15 minut časa za predstavitev. Predstavitve so bile dobro pripravljene, bilo je veliko mladih
avtorjev, ki so imeli prvič priložnost govoriti mednarodni publiki. Tudi to je ena od tem delovne
skupine WG VI/3 – spodbujanje mladih strokovnjakov za sodelovanje in nabiranje izkušenj v
mednarodni areni. Poleg tehničnega programa so potekale še štiri vzporedne aktivnosti:
· IV. koordinacijski sestanek donatorjev za kataster in registracijo lastnine;
· Okrogla miza o zemljiški administraciji v regiji: sodelovali so udeleženci iz Slovenije, Bosne
in Hercegovine, Srbije in Črne gore, Makedonije, Kosova, Moldavije, Rusije, Švedske,
Norveške, Združenega kraljestva, Nizozemske, Nemčije, Madžarske, Združenih držav
Amerike, Hrvaške in Svetovne banke;
· Obletnica Hrvaškega geodetskega društva in druge obletnice: 80 let od prve izdaje Geodetskega
lista, 50 let od ustanovitve Zveze hrvaških geodetov, 30 let od prvega srečanja hrvaških
geodetov, 10 let od ustanovitve Hrvaškega geodetskega društva. Organizirana je bila slavnostna
seja s priložnostnimi govori in podelitvijo priznanj zaslužnim članom;
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ustanovljeni fundaciji in prof. Karl Kraus s predavanjem o tehnologiji laserskega skeniranja iz
zraka in njeni uporabi pri oceni in nadzoru poplav kot primer prenosa tehnologije. Po premoru
z okrepčilom se je popoldne začel prvi od osmih sklopov referatov in otvoritev razstave. Zvečer
je bil spoznavni koktejl v muzeju Mimara, ki se je nadaljeval s posebnim povabilom županje
Zagreba v mestni rezidenci, kjer so ponudili dobra vina in okusne jedi.

· Dva seminarja o projektu registracije nepremičnin in katastra: projekt se je začel konec leta
2002 na Hrvaškem, predstavljene so bile pretekle aktivnosti in plani za naprej.

Hrvaški kolegi so dogodek nedvomno izkoristili v popolnosti in poskrbeli za svojo mednarodno
promocijo kot tudi promocijo ISPRS v centralni in JV regiji Evrope. Tudi slovenska geodezija se
je zelo kakovostno predstavila z dvanajstimi referati in tudi na razstavi. Udeleženci in pomembni
gostje so to opazili in izrazili čestitke za visoko strokovno raven slovenske geodezije. Posebej bi
želela pohvaliti mlade avtorje, ki so pripravili zelo dobre predstavitve v angleškem jeziku. Žal pa
je bila udeležba na strokovnih predavanjih bolj pičla, predvsem zaradi natrpanosti programa in
številnih vzporednih dogajanj. Po enem izmed osnovnih zakonov fizike (zaenkrat še) ni možno
biti na več mestih hkrati. Kakorkoli, vsakdo je imel možnost, da je priliko izkoristil po svojih
željah, bodisi za pridobivanje novega znanja, izmenjavo izkušenj ali za diskusijo o problemih,
iskanje novih stikov in podobno.
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Zvečer drugega dne so bili udeleženci povabljeni na slavnostno večerjo v hotelu Sheraton, kjer
so se do poznih ur sprostili ob glasbi, plesu, dobri večerji in ob pogovoru. Tretji dan zjutraj je bil
organiziran ogled mesta z avtobusom. Vzporedno pa je tekel tehnični program z referati, ki se je
končal šele pozno popoldne. Simpozij so s kratkimi govori zaključili Z. Biljecki, M. Kosmatin
Fras in Ž. Bačić, ki so vsi izrazili zadovoljstvo s potekom simpozija. Visok nivo organizacije je
bil možen tudi zaradi številnih sponzorjev, ki so prispevali znatna finančna sredstva. Žal pa je
bil odpovedan celodnevni izlet v narodni park Plitvice v soboto, saj se je večina udeležencev
vračala domov že v petek.
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Simpozija je konec, delovna skupina VI/3 pa se mora sedaj temeljito pripraviti za sodelovanje
na kongresu v Istanbulu in pripraviti predloge za naslednje obdobje. Več podrobnosti lahko
najdete na spletni strani simpozija: http://www.comm6wg3-isprs-meeting2003.com.hr/.
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Slike: Utrinki iz otvoritve, pogostitve v Mestni hiši in strokovnega dela programa.
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