Tomaž Petek

Od 3. do 5. septembra 2012 je v Helsinkih potekala generalna skupščina združenja evropskih
geodetskih in kartografskih uprav in agencij z imenom Eurogeographics, katerega polnopravna
članica je vse od njegove ustanovitve tudi Geodetska uprava Republike Slovenije.
Na letošnji letni skupščini je sodelovalo 160 delegatov predstavnikov 56 organizacij iz 45 držav,
ki so članice združenja. Pregledali smo realizacijo programa del za preteklo leto, sprejeli strateške
dokumente in nov program del ter potrdili proračun in opravili volitve v upravni odbor združenja.
Na zasedanju smo udeleženci pregledali realizacijo opravljenega dela v preteklem letu, potrdili
poročilo o njem in zaključni račun združenja Eurogeographics ter sprejeli program dela za leto
2013. Prav tako je generalna skupščina izvolila tri nove člane upravnega odbora in potrdila
nov mandat dosedanji predsednici. Vojaško-geografski inštitut iz Italije (IGMI) je bil z veliko
večino izvoljen za polnopravnega člana, medtem ko vloga za vključitev kartografskega inštituta
iz Katalonije za pridruženega člana zaradi pomislekov nekaterih članic ni dobila ustrezne
podpore, saj Eurogeographics doslej ni vključeval institucij iz posameznih regij ali pokrajin,
temveč samo nacionalne organizacije. Na letošnjih volitvah je bil v upravni odbor združenja
za dvoletni mandat izvoljen tudi predstavnik Geodetske uprave Republike Slovenije Tomaž
Petek. Poleg formalnih administrativnih dejavnosti pa je na generalni skupščini potekala vrsta
vsebinskih razprav in predstavitev.
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GENERALNA SKUPŠČINA EUROGEOGRAPHICSA

V svojem nastopu je razvil tezo, da je treba najprej delati stare in znane stvari na nov način
(kot primer je navedel tiskarno in Gutenberga) ter šele nato nove stvari na nov način (Martin
Luther ja lahko razširjal svoje teze, šele ko je lahko tiskal gradivo). Temu vodilu sledi tudi Nokia
in poudaril je, da je imela mobilna telefonija leta 1990 samo deset milijonov uporabnikov, zdaj
pa načrtujejo, da jih bodo leta 2015 imeli do 7,5 milijarde (kar je največja tehnološka revolucija
v zgodovini).
Drugi dan zasedanja je zaznamovala razprava predstavnika ekonomsko-socialne komisije pri
Združenih narodih prof. Paula Cheunga. V svoji predstavitvi je poudaril pomen vzpostavljanja
platforme UN-GGIM, ki naj bi vsem članom Združenih narodov omogočila še boljše poznavanje
in uporabo geografskih informacij.

Geodetski vestnik 56/3 (2012)

Prvi dan zasedanja je udeležencem generalne skupščine spregovoril Esko Aho, podpredsednik
Nokie in predavatelj na Kennedyjevi šoli na univerzi Harvard.
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UN-GGIM deluje kot strokovni svet ekonomsko-socialnega sveta, ki lahko z leti postane tudi
njegova komisija – kot na primer sedanja statistična komisija. Zaradi hitrega povečevanja
pomena in uporabe prostorskih informaciji v družbi so se Združeni narodi odločili vsaj delno
urediti to področje na svetovni ravni. Ugotovili so, da obstaja potreba po vzpostavitvi svetovnega
posvetovalnega in odločevalskega organa oziroma mehanizma za sprejemanje svetovnih
usmeritev in standardov, na podlagi katerih bi razvijali skupna orodja, ki bodo omogočala, da
bodo prostorske informacije na voljo za izvajanje svetovne politike in obvladovanje svetovnih
političnih izzivov, ter podpirala nacionalni, regionalni in svetovni razvoj. Na dveh dosedanjih
zasedanjih so člani strokovnega sveta UN-GGIM sklenili, da bo njihovo delo obsegalo pripravo
skupne vizije za obravnavano področje ter oblikovanje vseobsegajoče platforme za razširjanje,
izmenjavo in izboljšavo svetovnih prostorskih podatkov. Svoje delo želijo razdeliti na štiri
področja: medtem ko za Azijo in Pacifik, Ameriko in Afriko že obstajajo organizacije, ki so
njihovi sogovorniki, je za območje Evrope še vedno nerešeno vprašanje, ali naj se komunikacija
omeji na Evropsko komisijo. Ker pa bi tako izpadel dobršen del ozemlja geografske Evrope,
iščejo stik tudi z Eurogeographicsom.

Slika 1: Udeleženci konference

Tretji dan zasedanja je bila večina pozornosti namenjena splošnim in upravnim zadevam.
V sklepnem delu generalne skupščine je bilo opravljeno glasovanje o vključitvi novih članic
združenja in novih članih upravnega odbora, potrjevanje programa dela in finančnega načrta.
Pripravil:
Tomaž Petek
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