Milan Brajnik

Pravzaprav bi moral omenjeni sestavek nositi naslov »Geodetskim dnevom ob rob«, pa vendar
jubilejna izvedba zasluži primerno poročilo, ki nam bo ostalo v spominu, ne pa suhoparnih
analiz organizatorja.
Letošnja izvedba Geodetskih dni je za nami in z veseljem lahko ugotovimo, da smo ponovno
uspešno organizirali ta osrednji stanovski dogodek. Vrsta pohval, ki sem jih v imenu organizatorja
prejel po izvedbi, me navdaja s ponosom in potrjuje pravilnost nedavnih odločitev.
Sklop aktivnosti okrog osrednjega strokovnega posveta, ki je bil izveden v četrtek, 10. novembra
2005, je bil pripravljen s strani programskega in organizacijskega odbora prireditve (predsednik
programskega odbora : Jurij Režek, predsednik organizacijskega odbora: Milan Brajnik) in je
rezultat usklajenega dela široke skupine sodelavcev, ki se jim na tem mestu ponovno zahvaljujem.
Ljubljansko geodetsko društvo, ki je organiziralo letošnje srečanje, pa je v organizacijo pritegnilo
tudi strokovne kadre Izobraževalnega središča za Geomatiko, ki deluje v okviru Geodetskega
inštituta Slovenije. Temu dejstvu primerna je bila tudi brezhibna izvedba zastavljenega programa
oziroma vseh aktivnosti.
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35. GEODETSKI DNEVI
»GEODEZIJA IN UPRAVLJANJE S PROSTOROM«
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Program strokovnega posveta je temeljil na aktualnem dogajanju in predstavitvah problematike
s strani vabljenih referentov. Teme so bile dovolj široko zastavljene, da so vzbudile zanimanje
predstavnikov različnih strok.

Slika 1: Gostje in govorci 35. Geodetskih dni
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Slika 2: Logotip in znak strokovnega srečanja

Kongresni prostori poslovne stavbe GIO na Dunajski cesti 160 v Ljubljani so ponovno izkazali
primernost za izvedbo tovrstnih prireditev in zagotovili ustrezno sodelovanje več kot 300
udeležencem strokovnega posveta, ki so zavzeto spremljali predstavitve in referente spontano
nagradili z aplavzom.
Posvet sta z uvodnima govoroma začela državni sekretar za okolje in prostor, mag. Marko Starman,
in generalni direktor Geodetske uprave Republike Slovenije, g. Aleš Seliškar. V nadaljevanju so
posvet vodili programski vodje (moderatorji) posameznih sklopov, ki so sicer že v pripravljalnem
času poskrbeli za usklajenost tem in referentov. Udeležencem posveta so bila v pomoč predhodno
pripravljena gradiva, delovne predloge pa so bile naknadno objavljene tudi na spletnih straneh
Ljubljanskega geodetskega društva (www.lgd.si).
Program strokovnega srečanja (po sprejemu udeležencev in samih uvodnih govorih):
10:00 – 11:30

I. sklop: Geodezija in urejanje prostora
moderator: Jurij Režek

- Prostor, nepremičnine in novi ZENDMPE (Jurij Režek)
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- Geodetski in topografski sistem v prostorskem planiranju - od geodetskih podlag do koordinate
(dr.Dušan Petrovič, mag.Dalibor Radovan, Miran Brumec)
- Nova zakonodaja na področju urejanja prostora (Metka Černelč)
11:45 – 13:30

II. sklop: Geodezija in upravljanje s prostorskimi podatki
moderator: Tomaž Petek

- Sistem zbirk prostorskih podatkov (Tomaž Petek)
- Elektronski dostop do distribucijskega okolja (Anton Kupic, mag. Borut Pegan Žvokelj)
- Skupna baza in evidenca prometa nepremičnin po ZNPosr (Ljuba Nahtigal, Miran Janežič)
- Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture (Jurij Mlinar, Matjaž Grilc)
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13:45 – 15:30

III. sklop: Geodezija in prostorski ukrepi

- Vloga geodetske stroke in službe v postopku pridobivanja gradbenega in uporabnega dovoljenja
(dr. Albin Rakar)
- Geodezija in politika razvoja zemljišč (mag. Mojca Foški, Dominik Bovha)

Geodeti se sicer ne hvalimo prav radi. Zaradi narave dela se verjetno za ta poklic odločamo sicer
natančni, a bolj tihi ljudje, ki nimamo preveč radi javnega nastopanja. Pravzaprav smo geodeti
običajno opazni šele, ko je z evidencami o prostoru kaj narobe, ko uporabniki ne dobijo pravega
ali pa sploh nobenega podatka. Pa vendar smo sposobni, zmoremo in moramo zagotoviti ustrezno
in enovito osnovo za reševanje problemov v tem našem skupnem in edinem prostoru. Tudi tokratna
izvedba Geodetskih dni je pripomogla k uveljavljanju stroke in s tem se brez sramu lahko
pohvalimo!
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moderator: dr. Anton Prosen

Slika 3: Udeleženci posveta so napolnili dvorano.

Slika 4: Predsednik ZGS za govorniškim odrom.

Na koncu pa mi dovolite, da zapišem še nekaj misli v smislu (pod)naslova iz prvega odstavka
tega poročila, saj ima uspešna izvedba tokratnega jubilejnega posveta kar nekaj temnih plati! O
konceptu Geodetskih dni je razprava na ravni Zveze geodetov Slovenije potekala kar nekaj let, a
očitno pravega konsenza še vedno ni.
Izvršni odbor ZGS je v letošnji pomladi (navkljub različnim mnenjem in predlogom) potrdil
vsakoletno izvedbo najmanj enodnevnega posveta, eventualno združenega s kakim drugim
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Vstavi sliko
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pomembnim dogodkom. Programske smernice naj bi upoštevale trenutno aktualno dogajanje in
skrbele za predstavljanje in uveljavljanje stroke (morda kar širitev njenega vpliva) »navzven«,
izključno vabljeni referenti naj bi zagotovili dvig strokovnega nivoja srečanja.
Letošnja izvedba je potrdila pravilnost te odločitve – tako vsaj menim jaz. Sprašujem pa se, ali je
to res enotno mnenje v stroki? Ali takšno osrednjo stanovsko prireditev sploh potrebujemo? Ali
so Geodetski dnevi sploh osrednja stanovska prireditev?
Sam sem prepričan, da so takšne prireditve potrebne iz več razlogov, dejstva pa žal kažejo drugače.
Če geodetski izvajalci predstavljajo zgolj dobro desetino udeležencev (pa še to desetino večinsko
tvori par »zavednih« podjetij, ki je na to »osrednje« srečanje napotilo večje število zaposlenih
strokovnjakov – število teh podjetij žal ne zapolni niti prstov ene roke!), če so celo vodilni kadri
geodetskih podjetij prava redkost na Geodetskih dnevih in, še huje, če srečanje popolnoma prezre
akademski zbor matične fakultete (z izjemo vabljenih referentov) – potem je z Geodetskimi
dnevi (ali nami geodeti) nekaj močno narobe!
Verjamem, da je vzroke za takšno ravnanje potrebno iskati tudi v objektivnih razlogih, predlagam
pa, da se vsak od nas geodetov zamisli, kaj je že in kaj je še pripravljen storiti za nam skupno
stroko in njeno uveljavitev (ohranitev) v tem okolju. Introvertiranost stroke (in akterjev – nas
samih) se kaže v (ne)razumevanju in položaju geodeta v širši strokovni javnosti.
Razprava na ravni Zveze geodetov bo očitno potekala naprej - in vsaka razprava je boljša od
molka …

Milan Brajnik
Predsednik Ljubljanskega geodetskega društva
Slikovno gradivo:
Igor Cergolj, Geodetska uprava RS
Igor Karničnik, Geodetski inštitut Slovenije, arhiv LGD
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