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SREČANJE DELEGACIJ ZVEZ GEODETOV
IZ SLOVENIJE IN SRBIJE
Erik Karbič

Na pobudo Zveze geodetov Slovenije je 16. decembra 2013 v Beogradu potekalo srečanje med delegacijama Zveze geodetov Slovenije (ZGS) in Saveza geodeta Srbije (SGS). Ključno vlogo pri organizaciji je
imel Igor Soskić, diplomant geodezije na beograjski univerzi. Pa ni poskrbel samo za navezovanje stikov
med predstavniki obeh zvez geodetov, izkazal se je tudi kot vodnik slovenske ekipe med neformalnim
obiskom Beograda, saj je dober poznavalec mesta.
Slovensko delegacijo je vodil predsednik Zveze geodetov Slovenije mag. Blaž Mozetič. Na sedežu srbske
zveze v Beogradu jo je sprejel predsednik dr. Miroslav Kuburić s sodelavci. Srečanje v prostorih SGS je
potekalo v prijateljskem ozračju.

Slika 1: Srečanje predstavnikov zvez geodetov Slovenije in Srbije, z leve proti desni: Bane Vujanac (SGS), Erik Karbič (ZGS), dr.
Anka Lisec (ZGS), Lazo Saković (SGS), dr. Miroslav Kuburič (predsednik SGS), mag. Blaž Mozetič (predsednik ZGS), Igor
Soskić (ZGS), Milan Arsenovič (SGS).

Osrednja tema pogovorov se je nanašala na dejavnosti obeh zvez, s poudarkom na vlogi in pristojnostih
prostovoljnih nevladnih združenj na strokovnem področju geodezije. Dotaknili smo se tudi vloge obeh
strokovnih prostovoljnih združenj pri razvoju stroke in prizadevanju za zagotavljanje kakovosti dela geodetov v različnih službah ter posledično pri prepoznavnosti stroke v družbi. Izpostavljene so bile različne
možnosti za sodelovanje v okviru meddržavnih in evropskih projektov, strokovnih srečanj in geodetske
publicistike. Kot zanimivost velja omeniti, da je SGS že podpisala namero o sodelovanju s kolegi iz Rusije.
| 198 |

Beseda je tekla o sedanjem stanju v geodetski stroki v obeh državah ter izzivih v javni geodetski službi
in zasebnem sektorju. Pri tem nismo mogli zaobiti »krize« v gospodarstvu in posledično v stroki, izpostavljene pa so bile tudi težave pri zagotavljanju kakovosti geodetskih storitev in vloga inženirskih
zbornic pri tem. Posebej je bila poudarjena vloga obeh zvez na področju strokovne publicistike, saj obe
tradicionalno izdajata strokovni reviji, ki sta pomembna platforma za povezovanje med akademskimi in
javnimi strokovnimi institucijami ter zasebnim sektorjem. Zveza geodetov Srbije izdaja Geodetski žurnal,
časopis za geodezijo in sorodna področja. Publikacija ni v prosti prodaji in je namenjena le članom, izdaja
pa se v nakladi približno 1000 izvodov.
Kolege iz Zveze geodetov Srbije smo povabili na Geodetski dan 2014 v Slovenijo. Srečanje smo sklenili
z značilno srbsko gostoljubnostjo.

Slika 2: Povabilo na Geodetski dan 2014: dr. Miroslav
Kuburič (predsednik SGS), Bane Vujanac
(SGS) in mag. Blaž Mozetič (predsednik ZGS).
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Slika 3: Obisk kraljeve viske kleti.

Kot je bilo omenjeno na začetku prispevka, smo proste urice med obiskom Beograda izkoristili za ogled
posebnosti tega velikega mesta oziroma okolice. Tako smo si ogledali še kraljevsko vinsko klet z mavzolejem.
Slovenska delegacija je izkoristila priložnost še za neformalni obisk kolegov z oddelka za geodezijo na
Univerzi v Beogradu. Prijetno kramljanje s tamkajšnjimi profesorji in raziskovalci je obrodilo še dodatne
zamisli za sodelovanje med geodeti iz Slovenije in Srbije.
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