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PRIZNANJE PREDSEDNIKA ISPRS DOC. DR. MOJCI
KOSMATIN FRAS
Dušan Petrovič

Doc. dr. Mojca Kosmatin Fras je na 21. kongresu Mednarodne organizacije za fotogrametrijo in
daljinsko zaznavanje ISPRS (angl. International Society for Photogrammetry and Remote
Sensing), ki je potekal med 3. in 11. julijem 2008 v Pekingu na Kitajskem, dobila priznanje
predsednika ISPRS za izjemno uspešno vodenje delovna skupine ISPRS WG VI/5 – Promocija
stroke študentom (angl. Promotion of Profession to Students) v obdobju 2004–2008 ter odmevno
in kakovostno organizacijo poletne šole na temo laserskega skeniranja (Laser Scanning – Theory
and Application) v Ljubljani v letu 2007. Priznanje velja tudi kot zahvala predsednika ISPRS za
njen trud pri vzpodbujanju nadarjenih študentov, podiplomskih študentov in mladih raziskovalcev
za aktivno vključitev v mednarodni konzorcij (angl. ISPRS Student Consortium), za pomoč in
nasvete pri organizaciji ostalih dogodkov v okviru delovne skupine ter za njen prispevek k izdaji
elektronskih novic (angl. Student Consortium Newsletter). Priznanje je dr. Mojci Kosmatin Fras
izročil predsednik ISPRS v obdobju 2004–2008 prof. dr. Ian Dowman na zaključni slovesnosti
letošnjega mednarodnega kongresa v Pekingu.
Aktivno delo doc. dr. Mojce Kosmatin Fras pri ISPRS sega že v leto 1996, ko je najprej kot
sovodja (1996–2000) in nato kot vodja (2000–2004) delovne skupine WG VI/3: Mednarodno
sodelovanje in prenos tehnologije (angl. International Cooperation and Technology Transfer)
skrbela za razvoj fotogrametrije v Sloveniji, ki je sledil najnovejšim smernicam v svetu. V tem
obdobju je sodelovala pri pripravi več delavnic in simpozijev pod okriljem ISPRS, med drugim v
Ljubljani leta 2000, in bila urednica dveh mednarodnih zbornikov referatov. Leta 1997 je sodelovala
pri ustanovitvi sekcije za fotogrametrijo in daljinsko zaznavanje pri Zvezi geodetov Slovenije in
bila od njene ustanovitve do leta 2006 njena predsednica. Dr. Mojca Kosmatin Fras si s svojim
aktivnim delom na mednarodnem področju prizadeva za razvoj fotogrametrije doma in promocijo
domačega dela v tujini in Slovenijo med drugim kot nacionalni delegat zastopa na skupščinah
ISPRS. Dr. Mojca Kosmatin Fras je visoko kvalificirana raziskovalka, ki je s svojim mednarodnim
udejstvovanjem poskrbela za razvoj fotogrametrije v Sloveniji in njene uporabe v stroki, hkrati pa
pripomogla k prepoznavnosti in ugledu slovenske stroke v mednarodnem merilu.
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