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Milan Brajnik

Zveza geodetov Slovenije ima od 13. januarja 2005 novega predsednika in novo generalno
sekretarko!
Zaradi pomembnosti zgoraj navedenega dejstva je treba vsaj površno osvetliti vzroke in dogodke,
ki so privedli do te spremembe. Osnovne vzroke je že v odstopnem pismu navedel dotedanji
predsednik mag. mag. Bojan Stanonik, ki je z odstopnim pismom tudi sprožil vse nadaljnje
dogodke.
Kot je v odstopnem pismu članom Izvršnega odbora dne 9. septembra 2004 navedel tedanji
predsednik, se Zveza geodetov Slovenije (ZGS) že dalj časa nahaja v resni finančni krizi, vodstvo
je le s težavo zagotavljalo tekoče poslovanje in ni izvajalo v programu predvidenih strokovnih
nalog niti ni podpiralo društvenih aktivnosti. V pismu je kot dodaten razlog navedel mnenje, da
bo pravočasni odstop predsednika omogočil novemu vodstvu, da pripravi ustrezen letni program,
ki ga bo imelo z novim poletom priložnost realizirati v tekočem letu in ne le v omejenem časovnem
obsegu, kot bi to bilo v primeru rednih volitev v poletnem času.
Osebno menim, da so navedeni vzroki le vrh ledene gore, ki jo predstavlja dejansko stanje v
stroki. V pismu zapisana dejstva smo v društvih praviloma krivično označevali za neaktivnost
ZGS – ne da bi se vprašali o lastnih ravnanjih in prispevkih oziroma lastni neaktivnosti, kot da je
ZGS neka samostojna institucija! Prav nasprotno temu pa so posamezniki z veliko voljo in obilo
ur vloženega dela dejansko neprestano dvigali strokovno zavest in tako stroko ob hitrih
spremembah v okolju ne le uspeli obdržati na obstoječem nivoju, ampak jo na nekaterih področjih
tudi primerno nadgraditi in umestiti. Žal je poglavitni problem osamljenost teh akterjev, splošno
nesodelovanje in močno razširjeno nezaupanje v stroki. Slabo stanje je rezultat močno skaljenih
odnosov na vseh nivojih, med in v vseh sredinah. Vzroke smo vajeni iskati pri drugih, prav bi pa
bilo, da se ozremo tudi vase, da se vsi končno zavemo nujnosti komunikacije in sodelovanja,
namesto da se zapiramo v lastne sredine in apatijo. Čas je, da argumente moči zamenja moč
argumentov, čas je, da se geodeti začnemo ne le poslušati, temveč tudi slišati in, nedvomno, ker
spremembe potekajo neprestano – čas je za spremembe.
Na podlagi predsednikovega odstopnega pisma je med člani ZGS stekel kandidacijski postopek.
V določenem roku sta bili pravilno vloženi dve kandidaturi za kandidata za predsednika ZGS
skupaj s kandidatko za sekretarja, in sicer:
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· na predlog dosedanjega predsednika mag. mag. Bojana Stanonika kandidat za predsednika
Tomaž Petek in kandidatka za sekretarko Marijana Vugrin,

Oba kandidata sta predložila vsa zahtevana dokazila in pisno obrazložila lastne poglede na
razvoj ZGS. Na podlagi teh gradiv je bila sklicana skupščina ZGS, ki je bila v skladu s statutom
izvedena kot izredna.
Po uvodnih pojasnilih o vzrokih in načinu sklica skupščine s strani predsednika mag. mag.
Stanonika je bilo izvoljeno delovno predsedstvo v sestavi:
predsednik:

Milan Brajnik

člana:

Majda Lončar
Brane Godec

zapisnikar:

Nuša Marolt

overovatelja zapisnika: Egon Likar
Alojz Ravnihar
Delovno predsedstvo je skupščino izvedlo v skladu s statutom ZGS in po najavljenem dnevnem
redu:
1) Finančno stanje na dan 31. 12. 2004
2) Razrešitev predsednika in sekretarja
3) Volitve
Celoten potek skupščine in število prisotnih delegatov kažejo na iskreno željo prisotnih po
izboljšanju stanja, skupščina je potekala v pozitivnem duhu, še posebej je treba poudariti v
poglobljenih predstavitvah izraženo energijo obeh kandidatov, ki sta, navkljub medsebojni
kolegialnosti, prisotne postavila pred težko nalogo izbire.
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· na predlog Ljubljanskega geodetskega društva kandidat za predsednika Jurij Režek in
kandidatka za sekretarko mag. Erna Flogie.

predsednik:

dr. Anton Prosen,

člana:

dr. Božena Lipej,
dr. Aleš Breznikar.

Skladno s pričakovanji je bil rezultat tesen. Novi predsednik ZGS je postal Jurij Režek in sekretarka
mag. Erna Flogie.
Več prisotnih je opozorilo na potrebo po združitvi moči, pred skupščino je obstajal celo strah
pred nekakšnim razkolom, a prav celotno dogajanje in tako tudi glasovanje je potrdilo željo
prisotnih po nadaljnjem aktivnem delovanju vseh kandidatov. To ostaja ne le želja, temveč tudi
odgovornost prisotnih.
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Volitve je po tajnem postopku izvedla volilna komisija v sestavi:
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Glede na opisano stanje je pred novim vodstvom težka naloga, pa vendar sem glede na potek
dogodkov in opazno pozitiven pristop vseh udeležencev skupščine, predvsem pa vseh kandidatov,
optimist. Nakopičeno voljo do dela nadgradimo z aktivnim sodelovanjem v stroki in uspeh je
zagotovljen. Spremembe naj ne pridejo same, gradimo jih skupaj z novim vodstvom (pa čeprav
se sliši še tako ceneno)!

Milan Brajnik, univ. dipl. inž. geod.
Predsednik Ljubljanskega geodetskega društva

154
stevilka 1_05.pmd

154

30.3.2005, 11:09

IZHODIŠČA IN NAČELA DELOVANJA
S smernicami delovanja Zveze geodetov Slovenije so podane glavne programske usmeritve za
oblikovanje programa dela ZGS za prihodnje štiriletno obdobje. Njihovo oblikovanje je zahtevno
delo. Vanje je treba vgraditi:
- pričakovanja geodetov, strokovnjakov in delavcev s področij geodezije in
- dejstvo o spreminjajočem okolju, v katerem geodeti delujemo, in priložnosti ter nevarnosti, ki
jih te spremembe oblikujejo.
Pričakovanja geodetov so zelo raznolika in jih tvorijo:
- pričakovanja geodetskih društev, ki so danes temeljni subjekti in tvorci Zveze geodetov Slovenije;
- pričakovanja geodetov, posameznikov, ki tvorijo osnovno, najširšo populacijo geodetskih
društev;
- pričakovanja posameznih skupin, ki jih znotraj najširše populacije geodetov sestavljajo in
oblikujejo posamezniki s specifičnimi interesi, znanji in področji dela;
- pričakovanja vrste subjektov geodetske dejavnosti (pravnih oseb), ki jih ti oblikujejo v skladu
s svojimi cilji in ambicijami.
Spremembe, ki so že prisotne v slovenskem prostoru, so posledica spremenjenih družbenih,
gospodarskih in političnih razmer. Okolica, v kateri delujemo, se spreminja hitreje kot včasih, ko
smo se zanašali na njeno trajnost in nespremenljivost. Kompleksnost sprememb prerašča vzorce,
po katerih je bila mogoča orientacija po načelih večinskosti in strokovnosti. Potreba po
povezovanju in sodelovanju postaja vse večja in nepovezovanje in nesodelovanje vodita v krizo
identitete stroke in v njeno neučinkovitost. Pojavlja se potreba po sposobnosti usklajevanja in
skupnega iskanja najboljših rešitev.
Težko je najti en sam skupni imenovalec za pričakovanja geodetov in za odzivanje na spremembe.
Vendar pa nas v različnosti združuje nekaj skupnega, in sicer:
- skupna preteklost in sedanjost,
- skupna pripadnost in zavezanost stroki,
- medsebojna pripadnost,
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NO
VICE IZ DR
UŠT
VENE DEJ
AVNOS
TI
OVICE
DRUŠT
UŠTVENE
DEJA
VNOST

SMERNICE DELOVANJA ZVEZE GEODETOV SLOVENIJE

155
stevilka 1_05.pmd

155

30.3.2005, 11:09

- različnost, ki ni naša slabost, prej obratno, je naša moč, in, verjamem, združuje nas tudi
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- skupna prihodnost.
Gotovo so med v začetku naštetimi geodeti posamezniki in skupinami taki, ki so zadovoljni s
sedanjostjo in s svojo sedanjo perspektivo prihodnosti. Obstoječega stanja ne bi želeli bistveno
spremeniti, ker je to stanje relativnega ugodja. To stanje temelji na današnjih dejstvih in okoliščinah,
na utopični misli o nespremenljivosti teh okoliščin in na delovanju znotraj navidezno
nespremenljivih razmer. Vendar so spremembe postale sestavni del družbe, posameznih družbenih
skupin in s tem tudi nas. Spremembe so tu, vse bolj vplivne so in postavljajo pred nas nove izzive.
So tehnološke, institucionalne, organizacijske, strokovne in gospodarske. So dejstvo in edina
stalnica in to moramo sprevideti. In če na stanje trenutnega in relativnega ugodja pogledamo iz
širše časovne razsežnosti, potem to stanje postane vsaj stanje relativnega nelagodja.
Med naštetimi geodeti so tudi taki posamezniki in skupine, ki se zavedajo sprememb in izzivov,
ki so pred nami. Vendar pa vsaj nekateri menijo, da so te spremembe dovolj predvidljive in da so
sami, ali pa skupaj s somišljeniki, dovolj sposobni, da se jim uspešno prilagodijo. Za to prilagajanje
sicer potrebujejo določeno mero povezovanja in sodelovanja in so pri tem lahko tudi uspešni.
Vendar pa prilagajanje spremembam v bistvu pomeni veliko nevarnost za izgubljanje identitete,
identitete posameznika ali identitete skupine. Prilagajanje pobudam, ustvarjalnim sposobnostim
in prodornosti drugih namreč neogibno pomeni zmanjševanje lastnega manevrskega in
življenjskega prostora. Za skupnost to pomeni izgubljanje najuspešnejših v individualnosti in ti
sami odidejo v drug, v komplementarni prostor in na koncu trgajo vezi preteklosti. To pa pomeni
njihovo izgubljanje identifikacije s skupnostjo, za skupnost pa verjetno dezintegracijo in izginotje
v zgodovinskih zapisih tistih, ki so tvorci in nosilci sprememb.
So tudi tretji, ki ne želijo živeti v relativnem ugodju, ker vedo, da je to iluzija, in se ne želijo le
prilagajati. Ti vedo, da je treba svojo in skupno prihodnost dejavno oblikovati, če želijo napredovati
in razvijati lastno in skupno identiteto. Samo tistim družbenim skupinam, ki bodo sposobne
dejavno in skupno sooblikovati svoje prihodnje okolje in oblikovati, zastopati in uveljavljati najširše
in znotraj teh lastne posamične interese, samo tistim je zagotovljen obstoj. Samo tistim družbenim
skupinam, samo tistim strokam. In ker so spremembe pred nami velike, potrebujemo najširši
konsenz in skupno energijo, da te spremembe usmerjamo v graditev in v krepitev skupne identitete
in prihodnosti.
Vendar sooblikovanje in usmerjanje sprememb v lastno in v skupno korist pomeni dejavnost.
Namen te dejavnosti je oblikovanje prihodnosti, take, kot si jo želimo, in oblikovanje identitete,
take, kot nam pripada. Pripada pa nam dobra, če si jo bomo sami oblikovali, in slaba, če tega ne
bomo sposobni. Pripada nam taka identiteta, ki nas izpolnjuje, ki nam omogoča ustvarjalno in
polno delovanje, obenem pa ne omejuje drugih z enakim, legitimnim ciljem. Zato je namen
Zveze geodetov Slovenije, da vzpodbuja, da ustvari pogoje in izkoristi energijo tistih, ki želijo
soustvarjati spremembe in s tem ustvariti dobro prihodnost in blaginjo naše skupnosti, v njihovo
lastno dobro in v dobro geodetske skupnosti; v dobro tistih, ki so to skupnost predstavljali pred
nami, tistih, ki jo predstavljajo danes, in predvsem do nešteto tistih, ki prihajajo za nami.
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»Naj spremembe predstavljajo priložnosti in ne nevarnosti. Ustvarjajmo jih sami in se jim ne le
prilagajajmo, kot nam narekujejo drugi. Upravljajmo s spremembami. To je naša edina pot in
samo ta in nobena druga ne pelje k edinemu skupnemu in končnemu cilju: samozavesti in identiteti,
ugledu in blaginji skupnosti in vsakega njenega pripadnika.«
SMERNICE DELOVANJA – ALI KAKO UPRAVLJATI S SPREMEMBAMI?
Zveza geodetov Slovenije (v nadaljevanju Zveza) je društvena, nevladna organizacija. Njeni člani
so društva, ki jih tvorijo fizične osebe, posamezniki, ki jih združujejo skupni interesi. Dejavnosti
Zveze so opisane v njenem statutu, za namen oblikovanja smernic delovanja za naslednje obdobje
pa jih lahko razdelimo v tri skupine, v tri glavna področja dejavnosti:
- v društvene dejavnosti,
- v dejavnosti uveljavljanja ugleda stroke v slovenskem prostoru ter
- v dejavnosti v mednarodnem prostoru; in
na vsakem od teh področij zasledujemo uvodno zastavljene cilje.
I. Društvene dejavnosti
Posamezna in skupna raven samozavesti je odvisna od ravni strokovne kompetentnosti in poklicne
uspešnosti. Visoko raven utemeljene samozavesti je na društveni ravni mogoče omogočati z:
- ustreznim (pravim, pravočasnim) obveščanjem in seznanjanjem o delovanju posameznikov in
skupin te skupnosti,
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Zato bo poziv s strani Zveze geodetov Slovenije najširši geodetski javnosti, posameznikom,
skupinam, subjektom usmerjen v vzpodbujanje sodelovanja, spoznavanje izzivov, združevanje
virov, znanja, sposobnosti in v oblikovanje skupnih ciljev. In na tej podlagi in spoznanjih v dejavno
oblikovanje skupne prihodnosti. To bo poziv vsem geodetom, starim in mladim, katastralcem in
fotogrametrom, kartografom in nepremičnincem, GIS-ovcem in prostorcem in ostalim.

- obveščanjem o novostih in stanjih v naši okolici (stroka, gospodarstvo, družba, politika) in z
vseživljenjskim učenjem s

- obveščanjem, seznanjanjem in vključevanjem mlajše, študentske populacije v dejavnosti društev
in Zveze.
Geodeti, člani društev, razpolagamo z veliko informacijami in s praktičnimi izkušnjami, a nismo
dovolj dejavni in nismo oblikovali dovolj mehanizmov, da bi informacije in izkušnje širili med
članstvo.
Vsi smo dnevno dejavni (zaposleni) na različnih področjih družbenega in poslovnega življenja
(uprava, znanstvenoraziskovalna sfera, poslovna sfera, mednarodno delovanje). V lastni okolici
dobivamo informacije, sprejemamo ali smo priča odločitvam ali usmeritvam, ki so pomembne
tako za nas same kot tudi za druge geodete. Te informacije moramo biti na organiziran način
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- sprejemanjem (pravih) skupnih odločitev in s tem pomagati odločitvam posameznikov in
skupin in z
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sposobni posredovati drugim. Individualnost in osebno koriščenje informacij sta sicer legitimna,
vendarle k dvigu povprečne ravni samozavesti omejeno prispevata.
Za podjetnike v naši skupnosti je pomembno, da vedo, s kakšnimi težavami ali dilemami,
poslovnimi odločitvami se srečujejo drugi kolegi in kako so nekatere težave ali dileme že rešili.
Pomembno je vedeti, kakšne investicije za prihodnje obdobje načrtovati, kam gredo smeri razvoja
v stroki, upravi, kakšne so tehnološke možnosti za smotrnejše poslovanje. Pomembno je vedeti,
kako o reševanju praktičnih težav razmišljajo drugi, kako jih rešujejo, in si izmenjati dobre prakse.
Za geodete v javni upravi je pomembno poznati dogajanje ‘na terenu’, poznati vplive sprememb,
ki jih uprava povzroča s svojim delovanjem; brez tega upravna sfera ne more ustvarjati boljših
pogojev za učinkovitejše delo kolegov. Kolegi, ki poznajo mednarodne razmere, lahko vplivajo
na to, da se iz napak ali dobrih potez drugih učimo tudi pri nas. Strokovnjaki, ki vedo, da se
uvajajo nove metode, tehnike in tehnologije, lahko z njimi pravočasno seznanijo druge kolege in
jim pomagajo pri odločitvah in usmeritvah.
Na društveni ravni je zato treba oblikovati mehanizme in oblike za izmenjavo aktualnih informacij,
za posredovanje dobrih praks in delovnih izkušenj ter vzpostaviti okolje za medsebojno izražanje
in oblikovanje skupnih mnenj in stališč o raznih vprašanjih (organizacijskih, normativnih,
strokovnih), s katerimi se oblikujejo pogoji ali načini delovanja. Treba je zagotoviti posredovanje
in izmenjavo oblikovanih stališč z drugimi društvi. Prek tako oblikovanih stališč bo mogoče tudi
oblikovanje skupnih mnenj in stališč na ravni Zveze in prek njenega ukrepanja bo mogoče tudi
vplivati na njihovo uveljavljanje.
Zato bo Zveza, v namen informiranja, dviga strokovne in poklicne ravni in vseživljenjskega učenja,
na društveni ravni
Vzpodbujala organiziranje, po potrebi soorganizirala in zagotovila moderiranje delavnic in
predstavitev
- dobrih praks iz podjetniške sfere, usmeritev ali predlogov odločitev upravnih organov ter
druge predstavitve, ki lahko vplivajo na strokovno in poslovno delovanje članov,
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- strokovnih dosežkov, strokovnih usmeritev, dilem in programov (strategij) organov in
organizacij iz geodetskega področja.
Zveza bo po potrebi in v okviru materialnih možnosti storila vse potrebno, da bo zagotavljala
udeležbo tistih kolegov iz različnih sredin (znanstvene, upravne, podjetniške), ki k posamezni
tematiki lahko tvorno prispevajo z usmeritvami, mnenji ali dobro prakso.

Organizirala pridobivanje in nadaljnje posredovanje informacij
- z oblikovanjem in posredovanjem informativnih biltenov (občasnih informativnih gradiv) med
svoje članstvo (društva),
- s pozivanjem društev, da te informacije posredujejo svojim posameznim članom in vzpodbujala
- objavljanje in s tem izmenjavo dobrih praks in konkretnih izkušenj pri izvajanju stroke v
praksi v Geodetskem vestniku.
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Zveza bo vzpodbujala dejavnosti, ki prispevajo k medsebojnem spoznavanju članov, k oblikovanju
zaupanja in vzpostavljanju strokovnih in poslovnih povezav med člani. Zveza bo

Za namene vključevanja študentov geodezije v društvene dejavnosti in za njihovo seznanjanje s
priložnostmi in s smermi razvoja bo Zveza
Dejavno, prek ustreznih institucij (fakultete, društev študentov), obveščala o teh dejavnostih
študentsko populacijo in jo pozivala k udeležbi na delavnicah in družabnih srečanjih ter podpirala
njihovo dejavnost z raznimi viri (človeškimi, materialnimi, organizacijskimi).
II. Uveljavljanje stroke v slovenskem prostoru
Pomemben del dejavnosti Zveze bo namenjen področjem
- uveljavljanja pomena stroke,
- izkoriščanja morebitnih priložnosti za širitev delovnih področij geodetov,
- vzpostavljanja boljšega sodelovanja z drugimi strokami in
- zaščite naših skupnih interesov.
Geodezija je kot organizirana stroka z jasnimi cilji in nameni premalo razpoznana med slovenskimi
geodeti, pri drugih strokah in v političnem prostoru kot enotna stroka z jasno vlogo, sposobnostmi
in prihodnostjo.
V slovenskem prostoru dejavno deluje več subjektov in posameznikov s področja geodezije, katerih
ravnanje ni vedno medsebojno usklajeno ali celo usklajeno z (neobstoječimi) skupnimi cilji
geodetske dejavnosti. Na raznih ravneh in v okviru raznih skupin in subjektov so sicer znana
prizadevanja za oblikovanje različnih predlogov projektov, programov, usmeritev ter strokovnih
in širših poslovnih strategij. Vendar se želje in ambicije enih ne odražajo v dejanjih drugih.
Geodezija se izkazuje z neusklajenostjo. Velja sicer poudariti, da morda druge stroke niso dosti
bolje organizirane in usklajene, kar pa ne pomeni, da mi ne smemo ali ne moremo biti boljši, kot
smo, ali da to ni potrebno. Geodezija ima večje ambicije, kot so področja inženirskih del in
zemljiškokatastrskih meritev, po čemer smo v najširši javnosti običajno razpoznani. Vendar svojih
dejavnosti in energije ne smemo razpršiti na neštevno mnogo področij in smeri.
Vsaj navidezno, morda pa tudi dejansko, se odpirajo priložnosti za geodezijo kot stroko, za njeno
razpoznavnejše delovanje na obstoječih področjih, za delovanje na novih delovnih področjih, za
družbeno uveljavitev, za večji vpliv in za poslovno delovanje. Geodet je (lahko) strokovnjak na
področjih osnovne geodezije, geografskih informacijskih sistemov, zemljiškega katastra in
parcelacij, zajemanja in vodenja prostorskih podatkov, množičnega vrednotenja nepremičnin in
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Za spoznavanje in spoštovanje regionalne identitete bo Zveza spodbujala druženje predvsem v
duhu predstavitve kulturnih, etničnih, kulinaričnih, turističnih, krajinskih in drugih značilnosti
pokrajin na območju posameznih društev. Prizadevala si bo za ustrezno kombinacijo delavnic in
predstavitev ter družabnih dejavnosti.
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Pozivala in vzpodbujala k druženju, organiziranju družabnih srečanj in izletov, tako v okviru
posameznega društva kot med njimi.
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ocenjevanja vrednosti, urejanja (management) zemljišč, je lahko pripravljavec strokovnih podlag
za urejanje prostora, prispeva k spremljanju stanj v prostoru (kazalci prostorskega razvoja), vodi
in upravlja prostorske, nepremičninske in topografske podatke in jim dodaja vrednost. Kaj od
tega želimo, zmoremo in potrebujemo, bomo oblikovali v strateške cilje geodezije.
Pri tem bomo upoštevali ambicije in cilje temeljne stroke, geodetske upravne sfere, geodetskega
podjetništva. Upoštevali bomo politične usmeritve in programske usmeritve Vlade, usmeritve
evropskih programov, usmeritve in dejavnosti strokovnih združenj na področju geodezije (na
primer Mednarodne zveze geodetov in Mednarodnega združenja za geodezijo) ter možnosti za
financiranje na posameznih področjih, ki jih je mogoče izkoristiti iz domačih (državni razvojni
program) in tujih možnosti (evropski finančni inštrumenti).
Zato bo Zveza na strokovnem področju v slovenskem prostoru
- vzpodbujala in skupaj s pomembnimi subjekti soorganizirala oblikovanje usmeritev pomembnih
subjektov na področju geodezije, predvsem iz upravne, zasebne, znanstvenoraziskovalne sfere
in
- postala mesto za oblikovanje skupnih, utemeljenih in usklajenih stališč o razvoju in prihodnosti
stroke, o mestu in vlogi geodezije v slovenskem prostoru in
- uveljavljala interese in stališča stroke na raznih ravneh družbenega, političnega in gospodarskega
življenja in s svojim imenom, s povezavami svojih članov in poznanstvi pomagala
zainteresiranim posameznikom ali subjektom pri delovanju na strokovni in na poslovni ravni.
Ob oblikovanju lastnih strateških ciljev moramo slednje, svoje namene in želeno vlogo in svoje
dejavnosti, ki so usmerjene k doseganju teh ciljev, na ustrezen način posredovati drugim. Kajti
po ciljih, ki jih ne bomo posredovali drugim, ne bomo mogli biti razpoznani. Zato bo Zveza, v
sodelovanju z drugimi pomembnimi subjekti
Oblikovala strategijo komuniciranja znotraj geodezije, z drugimi strokami, z javnostjo in politiko,
in na mednarodnem področju, tako da bo
- vzpostavila tehnike in mehanizme posredovanja skupnih, usklajenih ciljev, stališč in posameznih
dejavnosti drugim, ki bodisi morajo biti s tem seznanjeni bodisi lahko tudi pripomorejo k
doseganju naših skupno oblikovanih ciljev,

Geodetski vestnik 49/2005 – 1

- organizirala tudi za javnost odprte posvete s področja geodetske dejavnosti in jih ustrezno
medijsko promovirala.
Cilj, ki si ga bo Zveza zastavila, bo, da bodo na »Geodetskih dnevih« v jeseni leta 2005 predstavljeni
usklajeni strateški cilji geodezije, in to ne le geodetskim krogom, pač pa tudi drugim strokam,
javnosti in politiki.
Zveza si bo prizadevala, da se naši oblikovani in izraženi cilji odrazijo v strateških dokumentih
Vlade (strategije razvoja, državni razvojni programi in podobno), v raznih resorskih programskih
dokumentih (na področjih znanosti, lokalne samouprave, prostora, krajine, okolja, urejanja
zemljišč, gospodarske javne infrastrukture), v izobraževalni sferi (študijski programi različnih
fakultet), v gospodarstvu (razvojne pomoči, financiranje, sodelovanja v mednarodnih projektih).
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Zato si bo Zveza si bo prizadevala za
- nadaljnje povečanje vloge in pomena Geodetskega vestnika z
- motiviranjem čim širšega kroga geodetskih strokovnjakov, da bodo svoje znanje in poglede
objavljali in povečali strokovno informiranost na področjih geodezije,
- vzpodbujanjem enakovrednega zastopanja vseh področij geodezije v Geodetskem vestniku,
- objavljanjem več informacij o delovanju društev, s čimer bo Geodetski vestnik pridobil na
povečanju zanimanja s strani vseh članov,
- izvirnimi ali vključevanjem strokovnih člankov iz drugih strok in iz področij, ki so neposredno
povezani z geodezijo (nepremičnine, zemljiški management, regionalizacija, pravo,
ekonomija ...).
III. Dejavnosti v mednarodnem prostoru
Z vstopom Slovenije in s tem tudi slovenske geodetske stroke, še posebej pa z odpiranjem trgov
blaga, storitev in delovne sile znotraj Evropske unije, ter z možnostmi aktivnega vstopanja
geodetskih poslovnih subjektov na te trge je postalo ustrezno poznavanje razmer in delovanje na
mednarodni ravni pomembnejše. Ustrezno mednarodno delovanje je predpogoj za
- sprejemanje ustreznih usmeritev in odločitev o smereh razvoja stroke,
- oblikovanje in izvajanje dejavnosti, s katerimi lahko vplivamo na mesto in vpliv geodezije v
slovenskem strokovnem, političnem in gospodarskem prostoru,
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Pomembno vlogo pri izboljšanju strokovne razpoznavnosti geodezije (ne le) v slovenskem prostoru
že ima Geodetski vestnik, na katerega vsebino in obliko smo geodeti lahko ponosni. Geodetski
vestnik je nedvomno ključna točka, ki povezuje geodete, in tako mora ostati tudi v prihodnje.
Poleg tega, da je Geodetski vestnik strokovno glasilo geodetov, pa predstavlja tudi priložnost, da
prek njega bolje obveščamo druge stroke o svojih dejavnostih in da svoje članstvo informiramo o
dejavnosti drugih in o dejavnostih mednarodnih krogov.

- zagotavljanje, da so tudi naši interesi in cilji upoštevani pri oblikovanju mednarodnih stališč
in usmeritev,

Mednarodno strokovno delovanje in dobro poznavanje okolja, ki ga oblikujejo mednarodna
geodetska združenja (Mednarodna zveza geodetov, Mednarodna kartografska organizacija,
Mednarodno združenje za geodezijo, Mednarodna organizacija za fotogrametrijo in daljinsko
zaznavanje in podobno) ter krovni mednarodni in evropski programi in usmeritve (Habitat,
Lizbonska strategija, Bolonjska deklaracija, razne direktive in usmeritve Evropske unije, finančni
inštrumenti …), je ključnega pomena, da bomo lahko slovensko geodezijo umeščali v domač in
mednarodni strokovni, politični in gospodarski prostor.
Vsaka strokovna in mednarodna strokovno-politična usmeritev ali odločitev in mednarodni
program pomeni tudi njen prenos in izvajanje v stroko in v prakso. Te usmeritve ali odločitve so
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- promoviranje naših najuspešnejših strokovnjakov, posameznikov, projektov in poslovnih
subjektov v mednarodnem prostoru.
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lahko raznih vrst: strokovne in tehnološke (nova oprema, nove metode), lahko pomenijo priložnost
za uvajanje novih storitev (GIS-i, lokacijske storitve), regulacija ali deregulacija možnosti
opravljanja poklica lahko pomembno vpliva na naš trg (konkurenca), novi ali sorodni izobraževalni
programi (priložnosti za šolanje in uveljavljanje naših strokovnjakov). Delovanje na mednarodni
ravni pomeni priložnost za uveljavljanje naših stališč in praks, priložnost podjetnikom za
oblikovanje novih storitev in za vstop na tuje trge, za oblikovanje mednarodnih poslovnih povezav
in za dostop do mednarodnih finančnih inštrumentov.
Treba je zagotoviti, da bo sodelovanje slovenske geodezije na mednarodni ravni odražalo strokovne,
družbene in poslovne interese geodetov v Sloveniji in da bomo mednarodno okolje tudi
sooblikovali. Tudi zato je treba oblikovati skupna izhodišča in cilje, ki jih bodo najbolj sposobni
pripadniki naše skupnosti lahko predstavljali, zastopali in uveljavljali v tujini.
Da se bomo lahko ustrezno odzivali na novonastajajoče razmere in sprejemali odločitve, ki bodo
vodile k uspešnemu uveljavljanju geodezije, bo Zveza
- vzpodbujala organizacije in člane k dejavnemu sodelovanju strokovnjakov geodetske stroke v
mednarodnih organizacijah, z namenom spoznavanja drugih strokovnih usmeritev in dejavnosti
na področju organiziranja delovanja, financiranja in podobno,
- zagotavljala primerno seznanjenost udeležencev mednarodnih srečanj o interesih slovenske
geodezije (strokovne, upravne in podjetniške sfere) in da jih bodo ti (v kolikor bo to primerno),
predstavljali in uveljavljali,
- zagotavljala povratno širjenje informacij in obveščenost, tako
- da bodo med geodetsko javnost in članstvo posredovana nova spoznanja, pridobljena
strokovna gradiva in informacije o dogajanjih in strokovnih dosežkih na mednarodni
ravni, strokovne usmeritve in poslovne priložnosti, prek predstavitev delovanja
udeležencev in delegatov v mednarodnih organizacijah na društveni ravni in prek
ustreznih informativnih gradiv ter Geodetskega vestnika,
- da bo tudi širša javnost obveščena o mednarodnih zadevah, ki dvigujejo ugled in status
geodetske stroke,
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- s svojim imenom, s povezavami svojih članov in poznanstvi pomagala zainteresiranim
posameznikom ali subjektom pri mednarodnem povezovanju, tako na strokovni kot na poslovni
ravni,
- vzpodbujala spremljanje in predstavitev mednarodnih programov, ki odpirajo vrata znanju,
izkušnjam in poslovnim priložnostim in ki nas lahko umeščajo v mednarodni izobraževalni,
strokovni in poslovni prostor.
Zveza bo vsaj na vsakokratnih geodetskih dnevih predstavila tudi mednarodne vidike delovanja,
predvsem pa bo
- v letu 2006 skupaj z drugimi subjekti poskrbela za organizacijo mednarodne konference FIG
(komisija 7 – zemljiški kataster in upravljanje z zemljišči), s ciljem čim širši javnosti, drugim
strokam in politiki predstaviti področje upravljanja z zemljišči in vloge geodeta pri njem.
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IV. Financiranje delovanja Zveze

- podpirala večjo profesionalizacijo delovanja in materialno in nematerialno stimulacijo svojih
posebej dejavnih članov pri organiziranju raznih prireditev, informiranju članstva, objavljanju
prispevkov, vabljenih predavateljih, pri pripravljanju predstavitev in pri izvajanju uspešnih
promocijskih dejavnosti in prek svojih organov proučila te možnosti,
- oblikovala ponudbo možnih promocijskih storitev, predstavitev in posredovanja informacij
sponzorjev in donatorjev na različnih geodetskih dogodkih na društveni ravni in na ravni
Zveze, v informativnih biltenih in z omogočanjem uporabe naslovov članov Zveze, članov
društev in posameznih geodetskih subjektov (predvsem podjetij), z namenom pridobivanje
sponzorskih ali donatorskih sredstev s strani tudi negeodetskih podjetij in tistih subjektov, ki
imajo interes ali že pomembno sodelujejo s posameznimi geodetskimi subjekti,
- izkoristila bo razširjenost Geodetskega vestnika tudi v namene promoviranja in predstavljanja
sponzorjev tudi iz negeodetskih krogov (geodetska oprema, podatki z dodano vrednostjo,
nove storitve, računalniška programska in strojna oprema, terenska vozila in oprema in
podobno),
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- proučila pravne in formalne možnosti za vključevanje pridruženih in podpornih članov in
podjetij, po vzoru delovanja Mednarodne zveze geodetov.
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Zveza bo morala za uresničevanje programa in za dejavnosti posameznikov zagotoviti materialne
in človeške vire. Zato bo poleg obstoječih načinov financiranja predvsem

Jurij Režek, predsednik Zveze geodetov Slovenije
mag. Erna Flogie, sekretarka Zveze geodetov Slovenije
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AKTIVNOSTI DRUŠTVA GEODETOV GORENJSKE

Franc Ravnihar

O Društvu geodetov Gorenjske (DGG) in njegovih članih ste (smo) v zadnjih letih imeli čast
brati več ali manj le v prispevkih, ki so opisovali razna športna srečanja (in v okviru teh seveda
uspešne dosežke naših članov), in v prispevkih kolegov iz Primorskega geodetskega društva, s
katerimi imamo redna in že dolgo tradicionalna letna srečanja. Torej je res že skrajni čas, da se
stvari malce spremenijo.
Pa lepo po vrsti.
Februar je resda najkrajši mesec v letu, pa je verjetno kljub temu v tem mesecu največ občnih
zborov vseh vrst združenj in društev. Tudi mi nismo bili izjeme. Letošnji občni zbor DGG je bil
kljub utečenim pravilom in resnemu pristopu vseh sodelujočih za prihodnje delo društva še
posebej pomemben. V okviru občnega zbora smo namreč izvolili novega predsednika in predpisane
organe društva, ki bodo skupaj s člani vlekli voz v naslednjem mandatnem obdobju (nekako 4
leta – če seveda ne bo kakšnih izrednih razmer, kot npr. revolucije, pa poplave in podobnega). Za
novega predsednika društva je bil s polno podporo (pomeni v soglasju z vsemi prisotnimi) izvoljen
Lojze Ravnihar. V pomoč pri vodenju mu bo novoizvoljeni izvršni odbor, ki je posrečena
kombinacija na eni strani že preizkušenih in izkušenih članov društva in na drugi strani mlajših
članov – zagnanih, perspektivnih in polnih novih idej.
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V okviru svoje prve predstavitve oz. uvodnega nastopa je novi predsednik društva predstavil
široko paleto predvidenih aktivnostih, o katerih pa bomo slovensko geodetsko srenjo seznanjali
sproti v prihodnjih številkah Geodetskega vestnika.
Danes raje par besed o že izvršenem.
Gorenjci smo med drugim menda poznani kot bolj varčni (»šparovni«1), zato smo seveda naš
občni zbor združili s koristno (povrh pa še poceni – ha, ha) rekreativno dejavnostjo. Zimski čas
in čudovito naravno okolje Jezerskega omogoča vrsto aktivnosti. Mi smo si tokrat izbrali sankanje.
Zbralo se nas je kar lepo število (več kot trideset). Ob lepem in ravno prav hladnem vremenu
smo se peš odpravili z Jezerskega po cesti proti Malemu vrhu. Ker smo seveda vsi pristaši zdravega
duha v zdravem telesu, ni bilo nobenih težav pri hoji in vlečenju sank. Ob sproščeni debati, ki
1

Kar seveda sploh ni nič slabega – saj »špara« lahko le tisti, ki kaj ima.
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Kako je bilo v nadaljevanju dneva, smo pa že na začetku povedali. Za boljšo predstavo smo
pripravili nekaj posrečenih fotografij.
Glede na uvodne misli bi bilo tole za danes kar dovolj. V prihodnosti pa računajte na nas – lahko
tudi v smislu malce spremenjenega izreka: »Scripta, ergo sum.«
Fotografije je prispeval Matjaž Grilc.

Franc Ravnihar, univ. dipl. inž. geod.
Društvo geodetov Gorenjske
Slovenski trg 1, SI-4000 Kranj
E-pošta: franc.ravnihar@gov.si

Slika 2: Tik pod vrhom.
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Slika 1: Zbirno mesto.
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tokrat ni bila prav posebej strokovna, smo bili v dobri uri že na točki, od koder nas je čakal lepši
del naloge. Pred spustom smo še poskrbeli za zaščito pred prehladom in gripo in malce tudi za
preganjanje strahu. Za morebitno lažjo identifikacijo pogrešanih ali izgubljenih je bilo opravljeno
še posamično fotografiranje pred startom in že smo drveli v dolino. Šlo je hitro in bilo je čudovito.
Tako zelo, da nas je večina vajo skoraj v celoti še enkrat ponovila (le slikali se nismo še enkrat –
saj že veste, da smo pač šparovni).

Slika 3: Predstavitev novega predsednika.

Franc Ravnihar, univ. dipl. inž. geod.
Društvo geodetov Gorenjske
Slovenski trg 1, SI-4000 Kranj
E-pošta: franc.ravnihar@gov.si
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GEODET JOŽE POHAR – STOLETNIK
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Pavle Zupančič

Jožeta Poharja sva obiskala in mu čestitala v imenu Ljubljanskega geodetskega društva Ciril
Sluga in Pavel Zupančič. Ob obisku nama je slavljenec, gospod Jože Pohar, povedal nekaj o
svojem življenju. Kljub letom se še dobro spominja dogodkov pred prvo svetovno vojno in drugih
dogajanj iz svojega dolgega življenja.

Jože Pohar se je rodil 6. marca 1905 v Radečah, kjer je obiskoval osnovno šolo. Šolanje je
nadaljeval na realki v Ljubljani. Kot zanimivost je povedal, da je bil na realki pouk v nemščini,
razen obveznih predmetov slovenščine in verouka. Ob koncu prve svetovne vojne v novembru
1918 so pouk prekinili za en mesec. Po prekinitvi so isti profesorji nadaljevali pouk v slovenščini.
Zelo dobro se spominja profesorja za slovenščino dr. Breznika, profesorja Vrhovnika za
matematiko in slikarjev Antona Kosa in Petra Šmitka.
Po maturi leta 1924 je vpisal študij rudarstva na Tehniški fakulteti univerze v Ljubljani. Na
počitniških praksah, ki jih je opravljal v rudnikih v Kočevju, v Krmelju in v Franciji v Mauciele,
je spoznal težavnost rudarskega poklica. Premislil si je in presedlal na geodezijo.
Po končanem študiju v takratni Dravski banovini ni dobil službe. Ponudili so mu zaposlitev v
Bosni, za to se ni odločil. Medtem ko je čakal na zaposlitev v Sloveniji, je živel v Radečah, kjer je
kmetoval na posestvu staršev. Tu se je oženil. Žena je bila učiteljica v Radečah. Bil je aktiven v
Sokolskem društvu, kjer je telovadil in igral na sokolskem odru. Organiziral je tudi šahovski klub.
Leta 1937 je dobil službo pri Banski upravi Dravske banovine. Opravljal je dela s področja
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Leta 1947 je Jože odšel v Ljubljano. Delal je pri gradnji cest, mostov in pri hidroelektrarni
Moste. Leta 1950 pa je bil z dekretom prestavljen na Srednjo gradbeno šolo. Poučeval je več
geodetskih strokovnih predmetov. Ker ni bilo učbenikov, si je sam pripravljal skripte na podlagi
svojih lastnih izkušenj. Leta 1974 se je upokojil, vendar je nato še dve leti poučeval na isti šoli.
Zdaj Jože živi v Ljubljani skupaj z veliko družino. Ima dva sinova, dve snahi, štiri vnuke in enega
pravnuka. Poharji so uspešni slovenski badmintonisti od sinov, snah in vnukov. Vnuk Andrej in
vnukinja Maja sta častno zastopala Slovenijo na olimpiadi v Sydneyju.
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Jože Pohar je bil član Geodetskega društva. Ob njegovem praznovanju pa ga je Ljubljansko
geodetsko društvo imenovalo za častnega člana.
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inženirske geodezije. Pred začetkom druge svetovne vojne je trasiral novo cesto mimo Radovljice,
ob nedeljah pa se je vozil domov v Radeče. Ob začetku vojne so mu ostala zaključna dela in
ekspropriacija obcestnih parcel. Odšel je v Ljubljano, ki je bila pod italijansko okupacijo. Dva
meseca je sedel s sodelavci v uradu brez dela, ker jim ga Italijani niso dali. Čas brezdelja so si
krajšali z igranjem kart, hodili so v Daj-dam. Potem mu je uspelo oditi domov v Radeče, kjer je
bila nemška okupacija. Okupator je veliko prebivalcev Radeč in okolice izselil v Nemčijo. Jože je
imel srečo, da so ga kot strokovnjaka potrebovali. Takrat ga je našel nemški inženir in ga zaposlil
pri gradnji cest. Med drugim je projektiral, trasiral in gradil cesto Zagorje–Hrastnik. Po končani
vojni ga je zaradi tega grobo napadel znanec partizan. Očital mu je, da je med vojno ostal doma.
Odgovoril mu je, da ni mogel z ženo in otroci v partizane, gradil pa je ceste, ki še zdaj služijo
domačinom. Župan mu ni dovolil oditi v Ljubljano. Dal mu je nalogo, da vodi dela pri obnovi
porušene šole in pri popravilu okoli 300 kmečkih hiš, ki so bile poškodovane, da so se lahko
izseljeni domačini vrnili na svoje domove.

Tekst in slika:
Pavel Zupančič, univ. dipl. inž. geod.
Ljubljansko geodetsko društvo
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ČESTITKA VODSTVA ZVEZE GEODETOV SLOVENIJE
DRUŠTVU GEODETOV SEVEROVZHODNE SLOVENIJE!

Ob 50. obletnici delovanja Društva geodetov severovzhodne Slovenije predsednik in sekretarka
Zveze geodetov Slovenije čestitava članom društva za pomemben jubilej. Izrekava priznanje
vsem posameznikom, ki so zaslužni za tako uspešno delovanje in vodenje društva v teh 50 letih.
Na delovanje društva in na posameznike, ki so predstavljeni in navedeni v jubilejni publikaciji, ki
ste jo pripravili ob tej priložnosti, ste lahko ponosni. V preteklem obdobju ste zavzeto predstavljali
in zastopali interese geodetske stroke, ne le v svojem okolju, ne le v geodetskih krogih, pač pa
tudi širše. Postavili ste merilo za delovanje sedanjega in prihodnjih vodstev društva.

mag. Erna Flogie
sekretarka ZGS
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Jurij Režek
predsednik ZGS
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