DRUŠTVENE DEJAVNOSTI | ACTIVITIES OF THE PROFESSIONAL SOCIETY

| 61/2 |

GEODETSKI VESTNIK

DELOVNI TEDEN MEDNARODNE ZVEZE GEODETOV FIG
V HELSINKIH
Blaž Mozetič, Erna Flogie Dolinar, Anka Lisec

V Helsinkih je med 29. majem in 2. junijem potekala letna konferenca z generalno skupščino mednarodne
zveze geodetov FIG (fran. Fédération Internationale des Géomètres). Prireditev je obiskalo več kot 1200
udeležencev iz približno stotih držav. V osemdesetih sklopih predavanj, ki so se izvajala tudi vzporedno, je
bilo mogoče prisluhniti zanimivim dosežkom in razpravam na širokem področju geodezije, geoinformatike in upravljanja prostora. Predavanja so bila vsebinsko zaokrožena in so se izvajala v okviru tehničnih
komisij, tako so se nanašala na strokovne standarde in prakso (komisija 1), strokovno izobraževanje
(komisija 2), upravljanje prostorskih informacij (komisija 3), hidrografijo (komisija 4), geodetsko izmero
(komisija 5), inženirsko geodezijo (komisija 6), kataster in upravljanje zemljišč (komisija 7), prostorsko
načrtovanje (komisija 8), vrednotenje in upravljanje nepremičnin (komisija 9) ter gradbeno ekonomiko in
menedžment (komisija 10). Na posebni sekciji, ki jo je FIG organiziral v sodelovanju s Svetovno banko,
je mag. Dušan Mitrovič z Geodetske uprave RS predstavil sistem množičnega vrednotenja nepremičnin v
Sloveniji, ki v mednarodnih strokovnih krogih velja za izredno velik strokovni dosežek in zgled za razvoj
sistemov tudi v razvitih sodobnih državah.
Med predavanji velja izpostaviti plenarna predavanja vrhunskih strokovnjakov iz akademske sfere, javne
uprave in zasebnega industrijskega sektorja. Uvodna plenarna predavanja so se nanašala na glavno temo
letošnje prireditve, to je Življenje jutri – v digitaliziranem svetu (angl. Living of Tomorrow – In a Digitalised World). Svoje poglede na izzive informacijske družbe za geodetsko in geoinformacijsko družbo so
predstavili Arvo Kokkonen, direktor finske državne geodetske uprave, Greg Bentley, Bentley Systems, in
Oumar Sylla iz programa Združenih narodov UN-Habitat.

Slika 1: Tema tokratnega letnega srečanja je bila Življenje jutri – v digitaliziranem svetu.
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40. generalne skupščine FIG se je udeležilo rekordno število delegatov, ki so zastopali 73 članic in so prišli
kar iz 69 držav. Slovenijo oziroma Zvezo geodetov Slovenije smo na skupščini zastopali Blaž Mozetič,
Erna Flogie Dolinar in Anka Lisec, ki smo bili vključeni tudi v program konference.
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Slika 2: Delegati iz Slovenije v družbi predsednice in podpredsednika FIG-a (z leve proti desni): dr. Rudolf
Staiger, mag. Erna Flogie Dolinar, dr. Chryssy A.
Potsiou, mag. Blaž Mozetič in dr. Anka Lisec.
Slika 3: Knjiga Geodetski instrumenti in oprema na Slovenskem – Surveying Instruments and Equipment in Slovenian Lands
v rokah mag. Blaža Mozetiča in družbi prof. dr. Rudolfa Staigerja, podpredsednika FIGA-a, ter Gerde Schennach, predsednice komisije za kataster in upravljanje zemljišč.

Na skupščini sta bila imenovana tudi častna člana FIG-a. To sta dr. Daniel Steudler iz Švice, mednarodno
izredno dejaven in prepoznaven strokovnjak s področja razvoja sodobnega katastra, ki je bil pred dvema
letoma tudi gostujoči predavatelj na geodetskem dnevu v Sežani, ter dr. Yerach Doytsher iz Izraela.
Slovenska delegacija je z izrednimi odmevi na prireditev ob 200-letnici katastra na Slovenskem ter s
predstavitvijo knjige Geodetski instrumenti in oprema na Slovenskem – Surveying Instruments and Equipment
in Slovenian Lands urednika dr. Joca Triglava in avtorjev mag. Janeza Slaka ter Boštjana Puclja pritegnila
veliko pozornosti mednarodne geodetske skupnosti.
Prihajajoče leto 2018 je volilno. Kongres FIG, ki poteka vsake štiri leta, bo gostilo turško mesto Istanbul,
in sicer med 6. in 11. majem 2018. Več informacij lahko najdete na spletnih straneh FIG-a: www.fig.net.
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