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POROČILO O UDELEŽBI NA 21. MEDNARODNI
KARTOGRAFSKI KONFERENCI (ICC) IN
12. GENERALNI SKUPŠČINI MEDNARODNE
KARTOGRAFSKE ZVEZE (ICA/ACI)
Dušan Petrovič

V dneh od 10. do 16. avgusta sem se udeležil 21. Mednarodne kartografske konference (ICC) in
12. generalne skupščine Mednarodne kartografske zveze (ICA/ACI) v južnoafriškem pristaniškem
mestu Durban. Konference, ki se odvija vsako drugo leto, se je letos udeležilo 810 udeležencev
iz 68 držav. V petih dneh smo predstavili okoli 350 znanstvenih in strokovnih prispevkov v
obliki referatov ali posterjev. Zanimivost in aktualnost sta bili seveda zelo raznoliki, tematika pa
se je razširila na vsa področja zajema, obdelave in uporabe prostorskih podatkov. Sam sem bi
tokrat edini predstavnik Slovenije in sem predstavil referat o oblikovanju kartografskih prikazov
v trirazsežnostnih kartah.
Vsaka štiri leta je na vrsti tudi generalna skupščina Mednarodne kartografske zveze (ICA/ACI),
kjer sem sodeloval kot predstavnik Slovenije. Najpomembnejša odločitev generalne skupščine
je bila vsekakor sprememba statuta, saj smo med osnovne dejavnosti zveze poleg kartografije
dodali geografsko-informacijsko znanost (GIS – Geographical Information Science). Razpravljali
smo tudi o preimenovanju Mednarodne kartografske zveze, kjer bi v naslov dodali GI znanost,
a smo zaradi neusklajenih mnenj in stališč odločanje o tem odložili za najverjetneje štiri leta, t.j.
do naslednje generalne skupščine. Sprejeli smo nov finančni načrt, potrdili članarino v dosedanji
višini, izvolili novo vodstvo in vodje komisij. ICA-ju bo v naslednjem štiriletnem mandatu
predsedoval Milan Konecny iz Češke, ki je na glasovanju prejel več glasov od dosedanjega
predsednika Bengta Rysteda iz Švedske. Za prirediteljico konference in generalne skupščine leta
2007 smo izbrali Moskvo.
Hkrati s konferenco poteka razstava kart, izdelanih v zadnjih letih, kjer se je 33 držav predstavilo
s skoraj 1000 primerki; Slovenija se je predstavila s 25 primerki, izdelanimi na Geodetskem
zavodu Slovenije ali Geodetskem inštitutu Slovenije. Po štirih letih smo bili spet nagrajeni: tokrat
je po mnenju strokovne žirije nagrado za odličnost v kartografiji prejela taktilna karta Ljubljane,
ki jo je izdelal Geodetski inštitut Slovenije, zasnoval pa mag. Roman Rener. 31 držav je s 155
primerki sodelovalo tudi na tekmovanju otroških risb za nagrado Barbare Petchenik, vendar
Slovenije ni bilo med njimi.
Organizatorji so pripravili tudi kopico družabnih dogodkov, strokovnih ekskurzij in ogledov, ki
so bili poleg navezave stikov nadvse dobrodošli, saj je bilo vsakršno gibanje po mestnih ulicah
nepriporočljivo. Varnost turistov in tudi premožnejših prebivalcev je v južnoafriških mestih zelo
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ogrožena, in to je na svoji koži okusil tudi dober ducat udeležencev konference. Zato smo s
toliko večjim olajšanjem prejeli povabilo organizatorjev naslednje konference, ki bo v juliju 2005
v španski La Coruni, kjer tovrstnih problemov ni pričakovati.
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