Jurij Režek
Letošnjo pomlad je Zvezo geodetov Slovenije zaznamovala vrsta dejavnosti in dogodkov. Velja
se jih spomniti in jih poudariti.
Pripravlja se besedilo zakona, ki bo uredil področje prostorskega načrtovanja. V okviru Sekcije
za urejanje prostora so v začetku leta pripravili teze in stališča Zveze o vlogi geodezije na tem
področju. Vodstvo Zveze je teze sprejelo in jih posredovalo pristojnemu ministru skupaj s
predlogom, da se tudi geodezija s svojim predstavnikom vključi v strokovni svet za ureditev tega
področja. Pripravljene so bile tudi konkretne pripombe na delovno besedilo Zakona o prostorskem
načrtovanju, ki jih je Zveza s podpisom predsednika posredovala pristojnemu ministrstvu. Z
gradivi se lahko seznanite na naših spletnih straneh.
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KDO POTREBUJE ZVEZO GEODETOV SLOVENIJE?

Dobili smo dva pravilnika Zveze geodetov Slovenije, pravilnik o delu strokovnih sekcij in pravilnik
o pogojih in načinu sodelovanja mednarodnih predstavnikov Zveze geodetov Slovenije. Določata
postopke ustanavljanja sekcij in imenovanja delegatov ter določata delovanje in obveznosti obojih
do Zveze in članstva. Tudi pravilnika si lahko ogledate na naših spletnih straneh.

Med 12. in 14. majem je bila na Bledu Zveza gostitelj delovnega srečanja VII. komisije Mednarodne
zveze geodetov (FIG), komisije za zemljiški kataster in upravljanje z zemljišči. V prvem dopoldnevu
srečanja smo predstavniki subjektov slovenske geodezije predstavili svoje delovanje. Pokazali
smo, da hočemo in znamo biti celovita in uspešna stroka, ki jo sestavljajo zasebni, izobraževalni,
strokovni, upravni in civilni del, in da znamo delovati v skupnem in širšem interesu. Z marsičem
smo prevzeli tuje kolege, 50 geodetov iz 25 držav. Predstavitve si lahko ogledate na spletnih
straneh Mednarodne zveze geodetov FIG, http://www.fig.net/news/news_2006/
bled_may_2006.htm.
Zveza je skupaj z Ministrstvom za okolje in prostor in Mestno občino Celje 16. maja organizirala
simpozij Prostorsko in razvojno načrtovanje za učinkovitejše koriščenje sredstev v lokalni skupnosti
s primeri dobre prakse iz Slovenije in držav Evropske unije v Celju. Uspeli smo pridobiti župana
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Sekcija za kartografijo je v dneh od 29. marca do 1. aprila v Bohinju organizirala delavnico
Komisije za gorsko kartografijo Mednarodne kartografske zveze (ICA). Delavnica je bila
namenjena predstavitvi znanstvenih in strokovnih dosežkov ter izmenjavi informacij s področja
prostorskih podatkov v gorskem svetu. V Sloveniji smo tako gostili 49 kartografov in drugih
strokovnjakov iz Švice, Avstrije, ZDA, Nemčije, Poljske, Hrvaške in Slovenije, med njimi tudi
nekaj profesorjev kartografije iz nekaterih uveljavljenih srednjeevropskih fakultet. Več o delavnici
si lahko ogledate na spletnem naslovu www.geod-is.si/mcws06/ .
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Mestne občine Celje, gospoda Šrota, ministra dr. Žagarja, državnega sekretarja mag. Starmana,
generalno direktorico direktorata za prostor, gospo Černelč, namestnika direktorja Službe vlade
za lokalno samoupravo in regionalno politiko, mag. Strmšnika, vrsto predavateljev raznih strok,
tako slovenskih in tujih, ter privabili prek 140 udeležencev. Vsem smo dali spoznanje, da je
slovenska geodezija organizirana stroka in da lahko s svojimi dejavnostmi pomembno prispeva k
razvojnim strategijam države, regij in lokalnih skupnosti.
Dne 26. maja smo pripravili Slavnostno akademijo Zveze geodetov Slovenije z gala plesom v
Grand hotelu Union ob 55-letnici delovanja Zveze in predvsem ob 50. obletnici izdajanja
Geodetskega vestnika. Predstavili smo delovanje Zveze in pomen vestnika. Gostili smo gospoda
poslanca, Draga Korena, ministra za znanost, visoko šolstvo in tehnologijo, dr. Zupana, dekana
Fakultete za gradbeništvo in geodezijo, dr. Majesa, predsednika Društva urbanistov in prostorskih
planerjev Slovenije, mag. Gajška, in vrsto drugih pomembnih gostov. Kolegi iz zasebnega sektorja
so na prireditev povabili tudi svoje poslovne partnerje. Zveza je izročila priznanja urednikom v
zadnjem obdobju, ki so Geodetski vestnik pripeljali do take kakovosti, kot jo ima danes, in
organizacijam, ki njegovo izdajanje podpirajo. Bilo nas je skoraj 300.
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Izdali smo dve številki Geodetskega vestnika. Odlikuje ju precej strokovnih člankov in nudita
veliko drugih informacij. Vestnik postaja vse kakovostnejši, je obsežen in zelo informativen. Tudi
oblikovno je na visoki ravni. Dobili smo novega urednika strani geodetske uprave v vestniku,
hvala Borut, pozdravljen Tomaž.
In minilo je pol leta. Super, veliko smo naredili, se boste strinjali. Pustimo ob strani konkretne in
posredne učinke teh dejavnosti na geodeta, na geodezijo, na našo domačo in mednarodno okolico.
Vprašajmo se, kdo so posamezniki, ki stojijo za vsem tem. Hvala generalni sekretarki, mag. Erni
Flogie, glavnemu uredniku vestnika, dr. Antonu Prosenu, predstavniku Zveze za mednarodno
področje, Tomažu Petku, Romanu Renerju, predstavniku Zveze v VII. komisiji FIG, predsednikom
sekcij Tomažu Černetu, dr. Dušanu Petroviču, dr. Mojci Kosmatin Fras. Hvala dr. Milanu
Naprudniku, ki je pripravil pregled zgodovine, dr. Boženi Lipej, vodji programskega odbora za
pripravo celjskega simpozija, Majdi Lončar, vodji komisije za priznanja. Hvala vrsti mojih in
njihovih, tukaj neimenovanih sodelavcev. Kot predsednik Zveze geodetov Slovenije vam javno
izrekam priznanje za strokovnost organizacije dogodkov in pripravo gradiv. Občudujem vašo
voljo, prizadevnost, volonterski pristop in odpovedovanje, saj bi lahko počeli tudi kaj drugega.
Pa hvala ostalim, ki ste nas podpirali in nam omogočali, da smo vse to počeli, ne da bi nas
spraševali, kdaj in kako in na račun česa, in ki ste nekatere stroške tega delovanja zagotovili prek
sponzorstva.
Pustimo ob strani, kaj bomo počeli naslednje pol leta, a verjemite, da imamo kaj urediti. Tudi vprašanja
financiranja, kot nas je spomnil glavni in odgovorni urednik vestnika v prejšnji številki. Zato se že
danes vprašajmo – kdo potrebuje Zvezo geodetov Slovenije – in prek tega poiščimo odgovore tudi
na vprašanje financiranja. In v jeseni, opremljeni tudi s temi stališči, spreminjamo statut.
Vsem želim lepo poletje.
Jurij Režek
predsednik Zveze geodetov Slovenije
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