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GENERALNA SKUPŠČINA MEDNARODNE ZVEZE GEODETOV
2018
Istanbul, 6. in 11. maj 2018
Erna Flogie Dolinar

Letošnja generalna skupščina mednarodne zveze geodetov FIG je potekala v okviru mednarodnega
kongresa FIG v kongresnem centru v Istanbulu. Tokratna skupščina je bila volilna in je bila izvedena v
dveh delih, in sicer v ponedeljek, 6. maja 2018, ter petek, 11. maja 2018. Na uvodnem delu generalne
skupščine, kjer je bilo prisotnih 58 delegatov, je dosedanja predsednica FIG Chryssyja Potsiouja predstavila
poročilo o svojem delu in delu ožjega upravnega odbora. V nadaljevanju so se predstavili vsi kandidati,
ki so kandidirali za različne položaje novega vodstva FIG v obdobju 2019–2022.

Slika 1: Mag. Erna Flogie Dolinar, Chryssyja Potsiouja (dosedanja predsednica FIG) in mag. Blaž Mozetič.

| 344 |

V petek, 11. maja 2018, je pred drugim delom generalne skupščine potekalo tradicionalno srečanje
predsednice FIG s predsedniki oziroma vodji delegacij združenj članic FIG. Na srečanju se je razpravljalo
o dobrih praksah v posameznih državah in o predlogih posamezne države glede razvoja FIG.
Petkovega dela generalne skupščine se je udeležilo rekordno število delegatov, in sicer 71. Glavni razlog
za tako številčno udeležbo je bil vsekakor v tem, da so potekale volitve za novega predsednika FIG, za
dva podpredsednika in predsednike delovnih komisij. Za Zvezo geodetov Slovenije oziroma Slovenijo
je volilne lističe oddal mag. Blaž Mozetič, predstavnik ZGS.

Slika 2: Mag. Blaž Mozetič, predstavnik ZGS na volilni
Slika 3:
generalni skupščini FIG 2018.		
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Srečanje slovenske delegacije v sestavi mag. Alenka
Grabner Marjetič, mag. Erna Flogie Dolinar, Marjana
Duhovnik in mag. Blaž Mozetič z novim predsednikom
FIG prof. dr. Rudolfom Staigerjem (v sredini).

Novoizvoljeno vodstvo mednarodne zveze geodetov za obdobje 2019–2022:
—— predsednik FIG: prof. dr. Rudolf Staiger, DVW Nemčija;
—— podpredsednika: Diane Dumashie, RICS, Velika Britanija, Jixian Zhang, CSSMG, Kitajska;
—— predsedniki komisij: Winnie Shiu (komisija 1), David Mitchell (komisija 2), Hartmut Müller (komisija 3), Dan Roman (komisija 5), Maria João Henriques (komisija 6), Marije Louwsma (komisija
8), Melissa Harrington (Young Surveyors ), Ben Elder (komisija 9).
Za slovenko delegacijo je bila najzanimivejša izvolitev novega predsednika FIG prof. dr. Rudolfa Staigerja,
ki je kot podpredsednik FIG že dvakrat obiskal Slovenijo, in sicer kot slavnostni govornik na koncertu ob
60-letnici Geodetskega vestnika v Cankarjevem domu ter na letošnjem 46. Geodetskem dnevu v Mariboru.
Generalna skupščina je ob koncu kongresa odločila, da bo kongres FIG 2022 v Cape Townu v Južni Afriki.
Prihodnje leto bo delovni teden FIG od 22. do 26. aprila 2019 v Hanoju v Vietnamu. Več informacij
lahko najdete na spletnih straneh zveze FIG: http://www.fig.net/fig2019/.

Mag. Erna Flogie Dolinar, za Zvezo geodetov Slovenije
e-naslov: erna.flogie-dolinar@gov.si

| 345 |

