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KONGRES MEDNARODNE ZVEZE GEODETOV FIG 2014, 
KUALA LUMPUR

Blaž Mozetič, Erna Flogie Dolinar in Anka Lisec

Med 16. in 21. junijem je v malezijskem mestu Kuala Lumpur potekal 25. svetovni kongres Medna-
rodne zveze geodetov FIG (fran. Fédération Internationale des Géomètres). Zveza FIG letno organizira 
več strokovnih delavnic in konferenc v okviru različnih komisij, ki delujejo pod njenim okriljem, med 
najbolj obiskane in pomembne dogodke pa zagotovo uvrščamo svetovne kongrese, ki potekajo vsaka štiri 
leta. Letošnji svetovni kongres je bil v znamenju jubileja, saj je bil 25. po vrsti, in kot je že ustaljeno, je 
vzporedno potekala generalna skupščina zveze. Dogodek je privabil več kot 2500 udeležencev iz skoraj 
sto držav.

Slovenija je prek Zveze geodetov Slovenije že več let članica mednarodne zveze, ki je bila ustanovljena 
daljnega leta 1878 v Parizu. Kot akademski član je vanjo vključena tudi Fakulteta za gradbeništvo in 
geodezijo Univerze v Ljubljani. Žal Slovenija na letošnji generalni skupščini FIG ni imela predstavni-
ka, prav pa je, da se seznanimo z novimi imeni, ki bodo vodila delo te mednarodne strokovne zveze v 
naslednjih štirih letih. 

Na čelu zveze FIG bo do leta 2018 nova predsednica Chryssy Potsiou, ki prihaja iz Grčije, pomagala pa ji 
bosta podpredsednika Rudolf Staiger iz Nemčije in Diane Dumashie iz Združenega kraljestva (slika 1). 
Novi so tudi predsedniki strokovnih komisij, v katerih ima Slovenija praviloma svoje predstavnike. Tako 
bodo komisije do leta 2018 vodili:

 — komisija 1 – Strokovni standardi in praksa: Brian J. Coutts z Nove Zelandije,
 — komisija 2 – Strokovno izobraževanje: Liza Groenendijk iz Nizozemske,
 — komisija 3 – Upravljanje prostorskih informacij: Enrico Rispoli iz Italije,
 — komisija 4 – Hidrografija: Angela Kesiena Etuonovbe iz Nigerije,
 — komisija 5 – Geodetske izmere: Volker Schwieger iz Nemčije,
 — komisija 6 – Inženirska geodezija: Ivo Milev iz Bolgarije,
 — komisija 7 – Kataster in upravljanje zemljišč: Gerda Schennach iz Avstrije,
 — komisija 8 – Prostorsko načrtovanje: Kwame Tenadu iz Gane,
 — komisija 9 – Vrednotenje in upravljanje nepremičnin: Liao Jinping (Patrick) iz Kitajske,
 — komisija 10 – Gradbena ekonomika in menedžment: See Lian Ong iz Združenega kraljestva,
 — mreža mladih geodetov (Young Surveyors): Eva-Maria Unger iz Avstrije.



| 630 || 630 |

| 58/3 | GEODETSKI VESTNIK  

DR
UŠ

TV
EN

E D
EJA

VN
OS

TI 
 |  

AC
TIV

ITI
ES

 O
F T

HE
 PR

OF
ES

IO
NA

L S
OC

IET
Y

Slika 1: Vodstvo FIG (z leve): Rudolf Staiger (podpredsednik 2010–2018), Teo CheeHai (prejšnji predsednik), Chryssy Potsiou (predsednica 
2015–2018), Diane Dumashie (podpredsednica 2015–2018) in Cheng Pengfei (prejšnji podpredsednik) (vir: FIG, www.fig.net).

Na kongresu je predstavnik FIG John Hohol podelil priznanja avtorjem najboljših del o prihodnosti in izzivih 
geodetske stroke v očeh mladega geodeta, ki so prispeli na lanski javni razpis FIG. Nagrada izbranim avtorjem je 
bila brezplačna udeležba na kongresu ter potni stroški in stroški nastanitve. Na razpis so prijeli 106 prijav iz 
47 držav. Med temi so izbrali le eno delo iz Evrope, in sicer delo Irene Rojko, študentke geodezije in geoin-
formatike na Oddelku za geodezijo Fakultete za gradbeništvo geodezijo pri Univerzi v Ljubljani. Čestitamo!

Slika 2: Med mladimi dobitniki »karte« za udeležbo na kongresu študentka UL FGG Irena Rojko – tretja z leve (vir: FIG, 
www.fig.net).

Naslednji večji dogodek bo FIG-ov delovni teden (angl. FIG Working Week), ki se navadno izvede med 
dvema svetovnima kongresoma. Potekal bo v letu 2017 v Helsinkih na Finskem, naslednji svetovni kongres 
z generalno skupščino pa so člani zveze zaupali turškim kolegom. Tako bo leta 2018 pot do kongresa 
nekoliko krajša tudi za predstavnike slovenske geodezije, saj bo predvidoma v Carigradu.

Mag. Blaž Mozetič, mag. Erna Flogie Dolinar in dr. Anka Lisec, za Zvezo geodetov Slovenije (www.zveza-geodetov.si)
e-naslov: blaz.mozetic@gov.si; erna.flogie-dolinar@gov.si, anka.lisec@fgg.uni-lj.si
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