Lenka Špela Osvald

Redne volilne skupščine Zveze geodetov Slovenije (ZGS), ki je bila 5. marca 2008, se je udeležilo
35 oseb, od tega 26 delegatov z ustreznimi pooblastili predsednikov geodetskih društev in devet
oseb, ki niso imele funkcije delegatov društev.
1 VOLITVE
Skupščina je bila v znamenju volitev predsednika in generalnega sekretarja ZGS, nadzornega
odbora in treh članov, ki enakomerno zastopajo interese izvajalskega, upravnega in izobraževalnoraziskovalnega sektorja.
Za predsednika ZGS je bil spet izvoljen Jurij Režek, za generalno sekretarko pa Lenka Špela
Osvald.
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REDNA SKUPŠČINA ZVEZE GEODETOV SLOVENIJE

2 POROČILA O IZVEDBI PROGRAMA ZVEZE GEODETOV SLOVENIJE ZA LETO 2008
Na skupščini so bila soglasno sprejeta vsa poročila, ki so jih pripravili mag. Jurij Režek, predsednik
ZGS, Kristina Perko, sekretarka ZGS, dr. Anton Prosen, glavni in odgovorni urednik Geodetskega
vestnika, predsedniki sekcij ZGS Tomaž Černe, dr. Krištof Oštir-Sedej, doc. dr. Dušan Petrovič,
predstavnik ZGS za mednarodno delovanje Tomaž Petek in predsednica Celjskega geodetskega
društva Majda Lončar. Bistveni poudarki iz poročil so:
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Izvoljen je bil nov nadzorni odbor v sestavi: predsednik Janez Slak ter člana Matej Hašaj in
Brane Godec. Na predlog predsednika ZGS so bili za zastopanje interesov izvajalskega, upravnega
in izobraževalno-raziskovalnega sektorja spet izvoljeni Dominik Bolha, Tomaž Petek in Aleš
Breznikar.

183
stevilka 3_09.pmd

183

3/16/2009, 8:47 PM

2.1Poročilo izvršnega odbora ZGS
Izvršni odbor je v letu 2008 sprejel 27 sklepov, pri čemer se izvaja še pet sklepov, sprejetih na
njegovi zadnji seji.
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2.2 Poročilo o izvedbi programa ZGS
Program ZGS za leto 2008 je bil sprejet za dejavnosti na društvenem področju, v slovenskem
strokovnem prostoru in na mednarodni ravni, poudarek je bil na ključnih dejavnostih v letu
2008:
2.2.1 Organiziranje Geodetskega dneva
Osemintrideseti geodetski dan, Geodezija in trajnostni razvoj, je potekal 21. in 22. novembra
2008 v kongresnem centru hotela Sotelia v Podčetrtku. Organizatorji so bili Celjsko geodetsko
društvo in Zveza geodetov Slovenije. Izveden je bil v sodelovanju z Geodetskim inštitutom Slovenije
oziroma Izobraževalnim središčem za geomatiko pri GI Slovenije. Tema – predstavitev geodetske
storitve in podatkovne zbirke kot podpora vsestranskemu trajnostnemu razvoju družbe na
gospodarskem, prostorskem in socialnem področju – je bila aktualna in dobro sprejeta. Programski
odbor je prejel dvajset prijav referatov, predstavljeni so bili le najzanimivejši; vsi, ki so ustrezali
pogojem za objavo, so bili konec decembra 2008 objavljeni v četrti številki Geodetskega vestnika.
Dvodnevnega posveta se je udeležilo več kot 335 posameznikov, pri čemer je bilo po naših
podatkih v dvorani največ 315 poslušalcev. Petkov del posveta je spremljala razstava. Večerje se
je udeležilo 240 posameznikov. Zelo dobro obiskan (111 udeležencev) je bil tudi sobotni del
posveta: »Novi koordinatni sistem v geodetski praksi«.
Letošnja izvedba je potrdila pravilnost odločitve o vnovični usmeritvi v vsebino, namenjeno
geodetskim strokovnjakom. Prepričani smo, da so se strokovna srečanja v obliki plenarnega
zasedanja, razdeljenega na več tematskih sklopov in ločenih okroglih miz, izkazala kot primeren
organizacijski pristop za strokovno srečevanje geodetov. Znotraj vsebinskega programa 38.
geodetskega dneva so bile predstavljene nove vsebine, udeleženci so si izmenjali izkušnje in
mnenja o aktualnih vsebinah oziroma projektih. Ravno tako se je izkazalo, da je primerno posvet
organizirati kot dvodneven dogodek. Ostaja pa pripomba, ki jo velja upoštevati pri organizaciji
naslednjih geodetskih dni, to je potreba po večji medijski pozornosti, tako da bi moral organizator
temu vprašanju posvetiti več pozornosti.
Kljub temu lahko rečemo, da je bil 38. geodetski dan uspešen.
2.2.2 Zagotovitev izdajanja Geodetskega vestnika
Geodetski vestnik je pomemben medij, prek katerega se ZGS pojavlja v domači in tuji geodetski
in siceršnji strokovni javnosti. ZGS si je prizadevala ohraniti dosedanjo raven kakovosti
Geodetskega vestnika. Zagotovljeno je bilo financiranje izdajanja 52. letnika. Navedeni letnik
revije (2008) je obsegal 950 strani besedil in dodatke (sponzorji, reklame), kar pomeni približno
50 strani več kot v predhodnem letu. Leta 2008 smo objavili vrsto prispevkov v naslednjih rubrikah:
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V prvi polovici leta 2008 je potekalo redno vzdrževanje spletnih strani, v drugi polovici leta pa
so bile vsebinsko posodobljene in tako postale še bolj aktualne. Redno se objavljajo pomembne
novice, poročila in posamezni prispevki, novice in članki o delovanju mednarodne zveze geodetov,
informacije o pripravi in izvedbi Geodetskega dneva, mednarodne konference Inspire in podobno.
Dodane so bile tudi nekatere nove povezave (spletne strani društev).
2.2.4 Strokovno delovanje in promocija delovanja
Na strokovni ravni je ZGS v slovenskem prostoru uveljavljala interese stroke in skrbela za
promocijo svojega delovanja in geodetske dejavnosti. Pri tem ima pomembno vlogo Geodetski
vestnik. O strokovnem pomenu revije priča dejstvo, da je od jeseni 2008 uvrščena v bazo
znanstvenih revij, ki se indeksirajo z SSCI – SOCIAL SCIENCES CITATION INDEX
Na pobudo ZGS je bila ZGS skupaj z Geodetsko upravo slovenska soorganizatorka mednarodne
konference INSPIRE, ki jo vsako leto organizira Evropska komisija v državi, predsedujoči Evropski
uniji (glej spletne strani http://www.ec-gis.org/Workshops/ inspire_2008/index.cfm). Od 14. do
19. junija se je predsednik ZGS udeležil letne konference mednarodne zveze geodetov (FIG) v
Stockholmu. ZGS je sodelovala pri dejavnostih ob obisku Fakultete za gradbeništvo Srbije v
Sloveniji, ki ga je organizirala Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo – Oddelek za geodezijo.
ZGS je bila soorganizatorka bienalnega simpozija o geografskih informacijskih sistemih v Sloveniji,
ki ga organizira Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti.
Novembra je bil izveden Geodetski dan v Podčetrtku, kamor je ZGS povabila tudi visoka
predstavnika Kraljevine Norveške. ZGS je v letu 2008 sprejela pobudo Geodetske uprave, da
posreduje pri organizaciji razprave o izobraževanjih na področju zemljiškega menedžmenta in
urbane ekonomike ob obisku kolegov s tehnične univerze na Švedskem. Opravljenih je bilo več
razprav o tej problematiki in skladno z dogovorom med GU, ZGS in FGG bo organizacijo
dogodka v letu 2009 prevzela FGG ob sodelovanju z ZGS.
2.2.5 Oblikovanje dela sekcij in predstavitve dela
V letu 2008 se člani Sekcije za urejanje prostora niso sestali, so pa objavili vrsto prispevkov v
Geodetskem vestniku. Njen predsednik Tomaž Černe je prek komisije za sistemske zakone pri
Inženirski zbornici Slovenije (IZS) dejavno sodeloval pri pripravi zakona o arhitekturni in
inženirski dejavnosti in usklajevanju besedila zakona med IZS, Zbornico za arhitekturo in prostor
Slovenije ter Ministrstvom za okolje in prostor.
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2.2.3 Posodabljanje spletnih strani ZGS
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uvodnik (8 člankov), novosti iz stroke (6), strani Geodetske uprave Republike Slovenije (35),
izobraževanje in šolstvo (14), mnenja in predlogi (3), knjižne novice in simpoziji (5), koledar
strokovnih prireditev (4), novice iz društvene dejavnost (36). Dr. Anton Prosen je na Geodetskem
dnevu v Podčetrtku dobil priznanje in plaketo ter priložnostno darilo za izjemno prizadevnost in
mednarodno uveljavitev GV v letu 2008. Obvestilo o tem in utemeljitev sta bila objavljena v GV
52/4.
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Sekcija za fotogrametrijo in daljinsko zaznavanje je izvedla več dejavnosti. Osrednji dogodek s
področja daljinskega zaznavanje v letu 2008 je bil kongres International Society for
Photogrammetry and Remote Sensing (ISPRS), ki se organizira vsake štiri leta in je potekal v
Pekingu na Kitajskem. Tam je doc. dr. Mojca Kosmatin Fras prejela priznanje iz rok predsednika
ISPRS prof. dr. Iana Dowmana. Na konferenci 2008 MARS Annual Conference, »Geomatics in
Support of the CAP«, sta bila mag. Borut Pegan Žvokelj in izr. prof. dr. Krištof Oštir člana
znanstvenega odbora, Krištof Oštir je imel tudi sklepno plenarno predavanje. Dokazali smo, da
je raven razvoja na področju daljinskega zaznavanja v Sloveniji primerljiva s stanjem v svetu.
Med pomembnejše dosežke Sekcije za kartografijo, predvsem pa njenih posameznih članov, v
letu 2008 sodijo:
- objava spletne strani, ki naj bi v prihodnje omogočila tudi vzpostavitev rednih stikov med
člani sekcije in hitrejšo izmenjavo informacij,
- strokovna predavanja v Sloveniji in tujini,
- udeležba (z referati ali brez njih) na različnih nacionalnih in mednarodnih simpozijih,
delavnicah, seminarjih in posvetih,
- objava člankov in prispevkov v strokovnih in poljudnoznanstvenih publikacijah v Sloveniji in
tujini.
2.2.6 Mednarodno sodelovanje
ZGS je v letu 2008:
- zagotovila udeležbo predstavnika na letni konferenci FIG v Stockholmu,
- poravnala vse mednarodne članarine,
- sodelovala v lokalnem organizacijskem odboru mednarodne konference Inspire, ki je v
organizaciji Evropske komisije (JRC) junija 2008 potekala v Mariboru,
- obveščala o dejavnostih na področju Direktive INSPIRE v Evropski uniji in GU,
- obveščala članstvo o dejavnostih na področju Direktive INSPIRE v Evropski uniji in GU.
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2.2.7 Prenova statuta ZGS
Predlog sprememb statuta ZGS je objavljen v članku Jurija Režka v GV 52/4. Predstavitve
sprememb je predsednik Jurij Režek sklenil z mnenjem, da je pripravljeno dobro besedilo, ki ga
je sprejel IO ZGS, in zato skupščini predlagal njegovo sprejetje.
2.3 Finančno poročilo ZGS
Finančni položaj ZGS se je 2008. v primerjavi s predhodnim letom spet izboljšal. Pridobljenih je
bilo več prihodkov kot prejšnja leta, vendar je bilo v letu 2008 tudi več odhodkov. Pridobljenih je
bilo več sponzorskih sredstev, sredstva je prispevala tudi Agencija za raziskovalno dejavnost
(ARRS), k izdajanju Geodetskega vestnika je finančno prispevala Geodetska uprava s
financiranjem izdajanja svojih obvestil. Na podlagi vloge v oktobru in odločbe Ministrstva za
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2.4 Poročilo nadzornega odbora ZGS
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Predsednik Janez Slak je podal kratko in jedrnato, s kančkom humorja začinjeno poročilo, v
katerem je potrdil dobro delovanje ZGS v preteklem letu.
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visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (MVZT) v decembru 2008 je ZGS pridobila status društva,
ki deluje v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti. Tako ZGS izpolnjuje pogoje za
upravičenca do donacij iz 142. člena Zakona o dohodnini (ZDoh-2) in za uvrstitev na seznam
upravičencev do donacij za leto 2009. Prispevek iz članarin za leto 2009 oziroma prispevek
društev za delovanje ZGS se v letu 2008 ni povišal in po razpravi na 2. seji IO 2008 bo tudi v letu
2009 ostal enak.

Lenka Špela Osvald, dipl. inž. geod.
generalna sekretarka Zveze geodetov Slovenije
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PROGRAM ZVEZE GEODETOV SLOVENIJE ZA LETO 2009
Lenka Špela Osvald
Na podlagi smernic delovanja Zveze geodetov Slovenije iz leta 2004 predsednik ZGS predlaga
njihovo dopolnitev z dejavnostmi na naslednjih področjih:
- delovanje v javnem interesu; gre upoštevanje novih možnosti, ki jih omogoča status, in
povezanih obveznosti. ZGS lahko formalno izvaja:
- usposabljanja, seminarje, posvetovanja ter druge strokovne prireditve za svoje članstvo
in širšo javnost in sodeluje pri pripravi:
- strokovnih podlag predpisov, mnenj in strokovnih gradiv;
- izboljšanje predstavitve geodetske dejavnosti ter pojavnosti v medijih in javnosti.
Zveza geodetov Slovenije bo v letu 2009 izvajala predvsem naslednje dejavnosti:
· na društvenem področju
- zagotavljanje financiranja delovanja ZGS s sponzorji iz zasebnega sektorja in donacijami,
- priprava 39. geodetskega dneva 2009 v organizaciji Društva geodetov Gorenjske,
- soorganizacija in izvedba posveta o vseživljenjskem izobraževanju na področju zemljiškega
menedžmenta,
- sodelovanje z društvom študentov (okrogla miza in brucevanje),
- izvajanje pravilnika o delovanju sekcij in mednarodnih delegatov,
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- priprava poročila o delovanju v javnem interesu v letu 2008,
- priprava poročila o delovanju v letu 2008 in programa dela za leto 2009 za MVZT,
- priprava prijave na razpis za sofinanciranje izdajanja znanstvene publikacije;
· v slovenskem strokovnem prostoru
- zagotovitev izhajanja 53. letnika Geodetskega vestnika,
- oblikovanje novega uredniškega odbora Geodetskega vestnika,
- zagotovitev sofinanciranja Geodetskega vestnika s strani Fakultete za gradbeništvo in geodezijo,
- organizacija strokovnih srečanj v sodelovanju s sekcijami in društvi,
- obveščanje o delu sekcij prek spletnih strani,
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- nadaljnje sodelovanje pri nadgradnji študijskih programov različnih fakultet,
- promoviranje povezovanja s strokami in vloge geodetske stroke,
- sodelovanje pri pripravi zakonodaje s področja geodetske dejavnosti;
· na mednarodni ravni
- izvajanje pravilnika o delovanju delegatov na mednarodnem področju,
- izmenjava informaciji o dejavnostih slovenskih delegatov v FIG, ICA in ISPRS,
- udeležba delegatov in članov sekcij na različnih mednarodnih dogodkih in poročanje.
PROGRAM ZGS ZA LETO 2008 OBSEGA PREDVSEM NASLEDNJE DEJAVNOSTI:
1 Organiziranje Geodetskega dneva
V letu 2009 bo osrednja geodetska strokovna prireditev Geodetski dan. Tematiko bo določil
programski odbor. Prireditev bo strokovna in promocijska, organiziralo jo bo Društvo geodetov
Gorenjske. Programski in organizacijski odbor bosta določena na naslednji seji IO ZGS.
2 Zagotovitev izdajanja Geodetskega vestnika
Geodetski vestnik je pomemben medij, prek katerega se ZGS pojavlja v domači in tuji geodetski
in siceršnji strokovni javnosti. ZGS si bo prizadevala zagotoviti dosedanjo raven kakovosti
Geodetskega vestnika. ZGS bo v letu 2009:
- izvedla menjavo uredništva Geodetskega vestnika ter določila naloge in financiranje delovanja
glavnega in tehničnega uredništva (odgovoren IO),
- zagotovila financiranje izdajanja 53. letnika Geodetskega vestnika (odgovorna predsednik
ZGS, tehnični urednik GV),
- spodbujala interdisciplinarne prispevke v Geodetskem vestniku (odgovorno uredništvo GV),
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- zagotavljanje financiranja mednarodnega delovanja,

- zagotovila sponzorske prispevke in druga sredstva za financiranje izdajanja Geodetskega
vestnika (odgovorni predsednik ZGS, člani društev).

Spletne strani ZGS so namenjene predstavitvi ZGS ter informiranju društev in širše javnosti o
njenem delovanju. Redno objavljanje pomembnih novic, poročil ter posameznih prispevkov o
delovanju mednarodne zveze geodetov, sekcij, društev in podobno. Vzpostavitev koledarja
dogodkov na spletu. Aktualnost spletnih strani je treba vsaj ohraniti.
4 Zagotavljanje finančnih sredstev za delovanje ZGS
V letu 2009 bo ZGS poleg možnosti za pridobivanje sredstev za delovanje iz članarin, javnih
sredstev (javni razpisi za strokovne publikacije), zagotavljanja objave informacij Geodetske uprave
izkoriščala možnosti za financiranje iz zasebnega sektorja (negeodetskega in geodetskega) ter
druge načine financiranja.
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3 Posodabljanje spletnih strani ZGS
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V ta namen bo vodstvo ZGS v letu 2009:
- izvedlo prijave na javne razpise za financiranje društev (skupaj z glavnim urednikom GV),
- sklenilo dogovor o objavljanju pomembnih informacij Geodetske uprave v Geodetskem vestniku
(urednik strani GU v Geodetskem vestniku Tomaž Petek),
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- izvajalo dejavnosti za pridobitev sponzorskih sredstev (predsednik ZGS in sekcij ZGS),
- posredovalo vlogo za prispevek FGG pri financiranju izdajanja Geodetskega vestnika,
- izvedlo obveščanje o možnostih financiranja iz donatorskih sredstev skladno zakonom o
dohodnini.
5 Strokovno delovanje in promocija delovanja
ZGS bo v slovenskem prostoru uveljavljala interese stroke in skrbela za promocijo delovanja
ZGS in geodetske dejavnosti. Na društveni ravni je pomembno zagotoviti medsebojno sodelovanje,
druženje in obveščanje. ZGS bo tudi v letu 2009 odprta za pobude društev za programski
(vsebinski) del organizacije tovrstnih dogodkov. V dogovoru z drugimi subjekti bo ZGS spodbujala
organiziranje posameznih predstavitev in delavnic za članstvo. Poudarek bo na obveščanju društev
o dejavnostih ZGS in drugih geodetskih subjektov. ZGS bo povezovala pobude subjektov. V ta
namen bo ZGS v letu 2009:
- zagotovila sodelovanje predstavnikov ZGS na odmevnejšem dogodku v slovenskem prostoru,
- sodelovala pri organizaciji posveta o študijskih programih na področju zemljiškega
menedžmenta,
- spodbujala pripravo promocijskih prispevkov v medijih o geodetski stroki in posameznih
vsebinskih vprašanjih,
- sodelovala pri pripravi zakonodaje s področja geodetske dejavnosti,
- sodelovala pri razpravah med geodetskimi subjekti o prihodnostih stroke,
- sodelovala pri predstavitvi nove tehnologije za geodetsko izmero,
- spodbujala organizacijo športnih in drugih društvenih dogodkov,
- na pobudo društva študentov organizirala okrogle mize za študente geodezije.
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6 Oblikovanje dela sekcij in predstavitve dela
Zveza geodetov Slovenije bo podpirala delovanje sekcij in na pobudo sekcij ali društev organizirala
predstavitve dela sekcij na ravni ZGS ali društev. Glavni poudarki programa dela sekcij so:
· Sekcija za urejanje prostora
Program dela za leto 2009 bo predvidoma oblikovan marca 2009 na srečanju članov SUPRe in
bo naknadno posredovan ZGS in vključen v program ZGS.
· Sekcija za fotogrametrijo in daljinsko zaznavanje
Glavna naloga za leto 2009 je organizirati vsaj eno formalno srečanje – predvidoma predavanje
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domačih ali tujih strokovnjakov, če bo mogoče, tudi delavnico ali krajše strokovno srečanje,
lahko v okviru drugega dogodka. Poleg tega mora sekcija izboljšati obveščanje članov, predvsem
prek elektronske pošte in spletne strani ZGS. Načrtuje se tudi sodelovanje v mednarodni
organizaciji ISPRS in njeni komisiji WG VI/5.

V letu 2009 so v Sekciji za kartografijo predvidene naslednje dejavnosti:
- vzdrževanje spletne strani,
- dopolnjevanje poročila o stanju kartografije v Sloveniji,
- dejavna udeležba na svetovnem kongresu kartografov (ICC) v Santiagu v Čilu,
- dejavna udeležba na kongresu o kartografiji v srednji in vzhodni Evropi na Dunaju,
- udeležba na tradicionalnem strokovnem posvetu Hrvaškega kartografskega društva,
- nadaljnje sodelovanje pri nadgradnji študijskih programov različnih fakultet,
- udeležba na različnih strokovnih in znanstvenih srečanjih v Sloveniji in tujini,
- strokovna predavanja v Sloveniji in tujini,
- objava strokovnih in poljudnoznanstvenih člankov in prispevkov v tujih in domačih publikacijah.
7 Mednarodno sodelovanje
- Zagotavljanje financiranja mednarodnega delovanja v letu 2009,
- izvajanje pravilnika o delovanju delegatov na mednarodnem področju,
- izmenjava informaciji o dejavnostih slovenskih delegatov v FIG, ICA in ISPRS in drugih
mednarodnih dejavnostih članstva,
- udeležba predstavnika na letni konferenci FIG,
- informiranje širše javnosti o vsebini mednarodnih dogodkov, ki se jih geodeti udeležujejo,
- ZGS bo skupaj z GU izpolnila vprašalnik FIG o stanju zemljiškega katastra,
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· Sekcija za kartografijo

- poročila iz udeležb v tujini bodo objavljena na spletni strani ZGS,

- predstavniki sekcije za daljinsko zaznavanje se bodo dejavno vključili v delo ISPRS-ove komisije
WG VI/5,
- predstavnik ZGS se bo v letu 2009 predvidoma udeležil sestanka nacionalnih predstavnikov
ICA v okviru konference ICA novembra v Čilu,
- ZGS bo zasledovala razvojne smernice na področju reguliranih poklicev v geodetski dejavnosti,
ob upoštevanju zahtev direktive EU o storitvah,
- ZGS bo tudi v letu 2009 obveščala članstvo o dejavnostih na področju Direktive INSPIRE v
Evropski uniji in GU.
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- IZS MsGeo se bo kot polnopravna članica vključila v delo evropskega združenja geometrov
CLGE,
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Pripravili:
mag. Jurij Režek, predsednik ZGS
Kristina Perko, sekretarka ZGS
predsedniki sekcij ZGS Tomaž Černe, dr. Krištof Oštir-Sedej, doc. dr. Dušan Petrovič
predstavnik ZGS za mednarodno delovanje Tomaž Petek
predsednica Celjskega geodetskega društva: Majda Lončar

Lenka Špela Osvald, dipl. inž. geod.
generalna sekretarka Zveze geodetov Slovenije
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Ljubljansko geodetsko društvo je februarja praznovalo 50. obletnico delovanja. Njegovim članicam
in članom ob jubileju čestitam in društvu želim še veliko uspešnih let.
Člani in članice so obletnico zaznamovali z lepo in prijetno slovesnostjo ter družabnim dogodkom.
Na prireditvi smo slišali veliko zanimivega o delovanju društva, geodeziji v preteklem obdobju,
tedanjih strokovnih in društvenih izzivih, družabnih srečanjih in prireditvah. Zgodovina
Ljubljanskega geodetskega društva je zares bogata in se je premalo zavedamo. Zlasti pa sta
opazni zavzetost članstva in njegova pripadnost društvu in stroki, zato je pomembno, da je
delovanje društva opisano v priložnostnem zborniku. Čestitam tudi članom uredniškega odbora,
da so pripravili pomemben, izčrpen, zanimiv in ličen pregled delovanja društva.
Še posebej izrekam priznanje predsedniku Ljubljanskega geodetskega društva Janezu Dottiju in
sodelavcem za angažiranost ob praznovanju obletnice in zlasti za prireditev, ki je bila vse od
slovesnega začetka do sproščenega izteka izvedena na vrhunski ravni.
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ČESTITKA!
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Predsednik Zveze geodetov Slovenije
mag. Jurij Režek
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LJUBLJANSKO GEODETSKO DRUŠTVO 1958–2008
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Anton Prosen

Člani Ljubljanskega geodetskega društva (LGD) so v četrtek, 19. februarja 2009, v prisotnosti
številnih gostov na proslavi v hotelu Mons počastili petdesetletnico delovanja društva. LGD je
eno izmed sedmih regionalnih stanovskih geodetskih društev v Sloveniji, ki se na ravni države
združujejo v Zvezo geodetov Slovenije.
Začetki združevanja geodetskih strokovnjakov na območju Ljubljane oziroma Slovenije segajo v
daljno leto 1911, takrat se je v Ljubljani zbralo petindvajset slovenskih geodetov na skupščini
geometrov Dežele Kranjske, ustanovilo podružnico Centralnega geodetskega društva s sedežem
na Dunaju in pričelo izdajati društveno glasilo. Po prvi svetovni vojni so slovenski geodeti decembra
1919 sklicali občni zbor Geodetskega društva Slovenije, ki je bilo vključeno v Združenje geometrov
in geodetov Kraljevine Jugoslavije. Po drugi svetovni vojni je bila leta 1947 ustanovljena Geodetska
sekcija pri Zvezi inženirjev in tehnikov Ljudske Republike Slovenije in se nato v letu 1951
preoblikovala v Društvo geodetskih inženirjev in geometrov Slovenije. Leta 1953 pa je pričelo
delovati Geodetsko društvo LR Slovenije. Z decentralizacijo državne uprave se je začelo
vzpostavljati tudi samostojnejše delovanje strokovnih društev. Tako so bile v letu 1955 ustanovljene
podružnice Geodetskega društva Ljudske Republike Slovenije v Mariboru, Celju in Kopru. Na
območju Ljubljane pa je funkcijo podružnice še naprej opravljalo republiško geodetsko društvo,
ki je leta 1957 spet prevzelo ime Društvo geodetskih inženirjev in geometrov LR Slovenije. V
njem so delovali predvsem geodeti z območja Ljubljane in tudi prevzemali vodstvene položaje v
društvu. Ljubljanska podružnica Društva geodetskih inženirjev in geometrov LR Slovenije je
bila ustanovljena leta 1958, torej tri leta za drugimi regionalnimi društvi.
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LGD danes šteje 341 članov in združuje približno tretjino vseh geodetskih strokovnjakov v

Slika 1: Govorniki in udeleženci v prvi vrsti

Slika 2: Pogled na udeležence – levi del dvorane
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Sloveniji. V petdesetletnem delovanju so člani izpeljali marsikatero akcijo in so ponosni na uspehe
tega civilnega stanovskega združenja, za kar so zaslužni tako posamezni predsedniki društva kot
člani.
Kot vemo, je poglavitna naloga Ljubljanskega geodetskega društva dvig strokovne ravni njegovih
članov, medsebojna izmenjava izkušenj, informiranje članov o pomembnih dosežkih v geodeziji,
dajanje pobud za izdajo novih predpisov, sprejemanje stališč, mnenj in predlogov o vseh
pomembnejših nerešenih vprašanjih na geodetskem področju in sodelovanje s strokovnjaki z
drugih področij. Društvo za članstvo naredi še mnogo več, njegove dejavnosti obsegajo tudi
druženje, preživljanje prostega časa in rekreacijo, saj vsakoletni izleti in športna tekmovanja
oziroma turnirji privabijo mnoge člane.
Posebno poglavje v zgodovini delovanja društva je vsekakor leto 1994, ko je Ljubljansko geodetsko
društvo s pomočjo Mesta Ljubljana obnovilo trigonometrično točko prvega reda na Krimu in
tam postavilo obeležje za izhodišče krimskega koordinatnega sistema. V spomin na ta dogodek
Ljubljansko geodetsko društvo prireja vsakoletno športno-rekreativno srečanje na vrhu Krima.

Slika 6: Plesalci plesne šole Kazina med nastopom

Slika 7: Pogled na udeležence – desni del dvorane
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Slika 5: Janez Dotti,
predsednik LGD
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Slika 4: Dr. Milan Naprudnik,
pisec kronike LGD

Slika 3: Mag. Jurij Režek,
predsednik ZGS
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Slika 8: Dr. Božena Lipej in
Jože Smrekar, organizatorja
prvih desetih geodetskih izletov

Slika 9: Predsednik društva v
prijetni družbi

Slika 11: Prijetna družba geodetov upokojencev

Slika 10: Dr. Milan Naprudnik
in mag. Jurij Režek pri
obravnavi resnih tem

Slika 12: Pogled na udeležence sprejema

V počastitev častitljivega delovanja društva je LGD v tiskani obliki izdalo Zbornik 1958–2008,
v katerem so številni avtorji člani kronološko opisali dogodke v petdesetletnem obdobju
(zgodovinski pregled delovanja, postavitev obeležja Krimskega koordinatnega sistema, druženje
na Krimu, postavitev Slovenske geodetske zbirke na gradu Bogenšperk, organizacija strokovnih
srečanj in strokovno izpopolnjevanje članov, vsakoletni izleti in planinski pohodi, šport in rekreacija
ter organizacija slovenskih geodetskih smučarskih dni, turnirji v malem nogometu, druženje s
Celjskim geodetskim društvom, novoletna srečanja upokojencev, izdaja vsakoletnega koledarja
itn.). Posebno vrednost zborniku daje oprema prispevkov s fotografijami iz posameznih akcij, za
kar so zaslužni posamezni fotografi člani društva. Zbornik obsega 74 strani in je pomemben
dogodek za društvo. Pomembne zasluge za njegov izid ima ves uredniški odbor, s svojim
predsednikom Milošem Šušteršičem na čelu. Miloš nas je znal organizirati, da je delo sploh
izšlo, in tudi preganjati, da je bilo vse narejeno do roka. V imenu članov društva se mu moramo
zahvaliti. Vsem članom LGD in tudi drugim zainteresiranim priporočamo prijetno branje.
Na proslavi v hotelu Mons so poleg slavnostnih govornikov – predsednika Zveze geodetov Slovenije
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Slika 16: Jani in Andraž –
zadovoljna po opravljenih
dolžnostih

Slika 17: Pavel Zupančič – »oče«
obeležja na Krimu

mag. Jurija Režka, pisca zgodovinske kronike prof. dr. Milana Naprudnika in aktualnega
predsednika društva Janeza Dottija – sodelovali plesalci plesne šole Kazina in ansambel
Melanholiki. Iz govora predsednika društva je bilo razbrati, da si bo društvo tudi v prihodnje
prizadevalo za sodelovanje in razvoj geodetske stroke na področjih delovanja na ravni Mestne
občine Ljubljana in obmestnih občin ter za krepitev dobrih odnosov med različnimi subjekti,
kjer delujejo člani društva.
Za izvedbo vseh dosedanjih akcij in proslave ter izdajo zbornika so zaslužni posamezni sponzorji
– geodetske organizacije, ki delujejo na območju mesta Ljubljana, za kar se jim zahvaljujemo.
dr. Anton Prosen,
urednik Zbornika 1958–2008 LGD
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Slika 15: Miloš Šuštaršič,
predsednik uredniškega odbora
za zbornik, med kramljanjem na
sprejemu

Slika 14: Druščina, zaslužna za izdajo zbornika
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Slika 13: Majda Lončar, predsednica CGD, in Jurij
Režek, predsednik ZGS, med resnim pogovorom
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31. SMUČARSKI DAN GEODETOV SLOVENIJE
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Majda Lončar

V soboto, 7. marca 2009, je Celjsko geodetsko društvo izvedlo 31. smučarski dan geodetov
Slovenije. Po številki sodeč, imajo tekmovanja v veleslalomu in smučarskem teku dolgoletno
tradicijo. Namenjena so vsem geodetom in njihovim družinskim članom. Letos se je na prizorišču
smučarskega dneva geodetov, to je na smučišču Trije kralji na Pohorju, zbralo okrog 60
udeležencev. V veleslalomu se je pomerilo 51 tekmovalcev, v smučarskih tekih pa sedem.
Tekmovalo se je v dvanajstih kategorijah. V Geodetskem vestniku objavljamo najboljše tri po
kategorijah, vse rezultate si lahko ogledate na spletni strani društva http://www.cgd.si. Za prva
tri mesta v vsaki kategoriji so bile podeljene kolajne, najhitrejši tekmovalec in tekmovalka pa sta
prejela pokal.
Kot se dogaja pri najboljših, so pri absolutnem zmagovalcu veleslaloma odločale stotinke. S
časom 41,38 je Marko Šušteršič (LGD) za stotinko sekunde premagal drugouvrščenega Roka
Zupančiča. Pri ženskah je veleslalomski pokal osvojila Lucija Poličnik (CGD, čas 46,57). V
tekih je Božena Lipej (LGD, čas 12:09,55) ubranila zmagovalni položaj s prejšnjega smučarskega
geodetskega dneva, pri moških je zmagal Tratnik Marko (PGD, čas 10:38,30).
V soboto je bilo velikokrat slišati, da se gre zares. Kako ne, ko pa so se na Treh kraljih zbrali tudi
politiki stranke Zares. Hitro se je našla skupna tema – določitev meje s Hrvaško. Kratko druženje
se je prekrilo z razglasitvijo rezultatov, tako da je pokala najboljšima v veleslalomu podelil poslanec
v državnem zboru Franci Kek. Za konec so nas zaresovci povabili na tekmo v spustu s pležuhi in
geodeti smo se tudi pri tem prav dobro odrezali.
Podeljene kolajne v veleslalomu:
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Cicibani do 10 let

Starejši dečki do 18 let

1

MIHELIČ VIKTOR LGD – druž. čl.

2

KOTNIK TINE

3

ZUPANČIČ FILIP LGD – druž. čl.

1

MIHELIČ KLARA LGD – druž. čl.

4

UGOVŠEK FILIP

2

OCVIRK ŠPELA

CGD – druž. čl.
CGD – druž. čl.

KOVAČIČ ZARJA CGD – druž. čl.

Deklice do 14 let
1

ZUPANČIČ TIM

Starejše deklice do 18 let
CGD – druž. čl.

KVAS ALJA

CGD – druž. čl.

1

ZUPANČIČ ROK

LGD – druž. čl.

2

KOLAR MATJAŽ

CGD

3

TRATNIK MARKO PGD
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Člani do 35 let

Cicibanke do 10 let
1

1
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Članice do 35 let

Člani nad 65 let

1POLIČNIK LUCIJA

CGD

2KRAJNC VIKA

LGD – druž. čl.

3JELŠNIK BOŽA

CGD

1 JEMEC JANEZ

LGD

2 ŠUŠTERŠIČ MILOŠ

LGD

3 ZUPANČIČ PAVEL

LGD

2 REMIC BRANE

LGD

DGD – druž. čl.

3 ZUPANČIČ MIHA

LGD

Članice do 55 let
1 RAMŠAK DESA

CGD

2 ŠUŠTERŠIČ ALENKA

LGD

3 KRAJNC FANI

LGD

Podeljene kolajne v smučarskih tekih:
Članice
1 LIPEJ BOŽENA

LGD

2 POLIČNIK LUCIJA

CGD

Člani
1 TRATNIK MARKO
2 ZUPANČIČ ROK

Člani do 65 let
1 CINK TOMAŽ

CGD

2 BEVC ANTON

CGD

Članice nad 55 let
1 ŠUŠTERŠIČ AMALIJA

LGD

2 JEMEC ŠTEFKA

LGD

3 ZUPANČIČ MAJDA

LGD

Slika 1: Veleslalom

PGD
LGD – druž. čl.

3 ROJC BRANKO

LGD

4 MIHELIČ BRANE

LGD

5 BEVC ANTON

CGD

Slika 2: Ogled rezultatov
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1 ŠUŠTERŠIČ MARKO
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Člani do 55 let
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Slika 3: Tekači na startu

Slika 4: Zmagovalni korak

Slika 5: Najmlajši

Slika 6: Še vedno v dobri formi

Slika 7: Zmagovalcema je pokale podelil Franci Kek.

Slika 8: Spust s pležuhom

Majda Lončar, univ. dipl. inž. geod.
Predsednica CGD
E-pošta:posta@cgd.si
Fotografije: Mladen Stanojević, CGD
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Prvič sem ga videl na železniški postaji v Mostu na Soči septembra 1953, ko smo odhajali na
služenje rednega vojaškega roka v Zadar. Nisva se poznala. Osamljen sem ga gledal, kako se je
pogovarjal s starejšim geodetom Slavkom Troho, ki se je takrat ukvarjal s triangulacijo, in zvedavo
prisluškoval njunemu pogovoru. On je že končal geodezijo na FAGG in bil tudi že v službi, sam
sem bil popoln zelenec po končani srednji šoli, brez prakse. Bila sva v različnih vojašnicah in se
v Zadru nisva videvala; tudi pozneje, čeprav sva bila več let oba zaposlena na Geodetskem zavodu
SRS, sva se le redko srečala. Marjan se je ukvarjal s triangulacijo, sam pa z novimi izmerami in
raznimi tehničnimi meritvami po Sloveniji. Zavod sem zapustil avgusta 1970, Marjan je ostal.
Šele v začetku osemdesetih let, ko sem zasnoval projekt Geoss, sva se spoznala pobliže. Takratni
direktor Teobald Belec ga je priporočil, da bi izračunal natančno lego težišča (središča) takratne
Republike Slovenije. Jenko je nalogo opravil vestno in hitro. Poslej je stalni sodelavec tega projekta
in pogosto se videvava na različnih shodih na Geossu. Tudi njemu je projekt prirasel k srcu, ceni
ga in se zaveda njegovega pomena.
Naj najprej zapišem, da je bil deset let (1959–1969) cenjen asistent na Oddelku za geodezijo
FAGG. Takrat se je izpopolnjeval na tehniški visoki šoli v Stockholmu ter na geodetskih inštitutih
v Helsinkih, Frankfurtu (kar devet mesecev) in na Dunaju. Še bolj spoštovan in dobrodošel je bil
kot pedagog – pogodbeni predavatelj na FAGG v letih 1973–1995. Tudi njegova številna predavanja
v okviru stanovske organizacije so bila vedno odlično sprejeta in dobro obiskana.
Najprej je bil za kratko, do leta 1959, zaposlen na Geodetskem zavodu SR Slovenije. S fakultete
se je na zavod vrnil leta 1969 in kot strokovni svetnik tam ostal do upokojitve leta 1990. Ukvarjal
se je predvsem z raziskavami temeljnih geodetskih mrež in uvajanjem elektronike v geodetsko
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Jubilej. Osemdesetletnica. Kako hitro minevajo leta. Starejši smo, krajša se nam zdijo, in nihče
se jim ne more izogniti. Osemdeset let je pred kratkim praznoval tudi Marjan Jenko, univ. dipl.
inž. geod. Ne bi mu jih prisodil. Tako vitalen je še!
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MARJAN JENKO, OSEMDESETLETNIK
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prakso. Postal je nepogrešljiv strokovnjak za sanacijo triangulacijskih mrež in specialne mreže,
namenjene zasledovanju tektonskih premikov. Svoje bogato znanje je radodarno posredoval
študentom in mlajšim kolegom. Njegova, očitno že prirojena, žilica po iskanju boljših rešitev mu
ni dala miru. Prizadeval si je izboljšati načine in metode najbolj zahtevnih geodetskih del. Tako
je raziskoval temeljne položajne geodetske mreže ter uvajal sodobne merske in računske metode
v geodetsko prakso, zlasti na področju temeljnih položajnih mrež. V sedemdesetih in osemdesetih
letih prejšnjega stoletja je bil na višku ustvarjalnih moči. Svoja raziskovalna dognanja je predstavil
v številnih pisnih elaboratih. Najbolj obsežni, raziskovalno zahtevni in odmevni so bili naslednji:
Dela na astronomsko-geodetski mreži (od 1975 do 1982), Raziskave in sanacije triangulacijske
mreže II. reda v Sloveniji (1976–1986), Raziskave in sanacije triangulacijske mreže III. reda v
Sloveniji (1977–1988). Proučeval in raziskoval je tudi druga področja v geodeziji. Znane so
njegove raziskave o meritvah nedavnih tektonskih premikov v Karavankah in zemeljske skorje v
Sloveniji, posvečal se je sanaciji temeljnih geodetskih mrež, izboljšavam v računalništvu in še
marsikaj bi lahko naštel. Svoje izsledke je predstavil na kongresih in posvetih stanovske organizacije
ter zapisih v strokovnih glasilih. V Geodetskem vestniku je izšlo kar 22 njegovih strokovnih
prispevkov in izvlečkov raziskovalnih nalog. Nekaj njegovih strokovnih objav najdemo tudi v
Geodetskem listu, glasilu Zveze geodetskih inženirjev Jugoslavije.
Malo geodetov je uvrščenih v Enciklopedijo Slovenije. Marjan je med njimi. Najdemo ga na
strani 91 v 16. knjigi tega impozantnega slovenskega dela. Častni član Zveze geodetov Slovenije
je postal leta 1977, Zveze geodetskih inženirjev in geometrov Jugoslavije pa leta 1988.
Marjana vsi, ki ga poznamo, cenimo kot izredno pridnega in ustvarjalnega geodeta, ki je v
geodetska osnovna dela in računalništvo vnesel veliko izboljšav. V službi ni bil le v delovnem
času, temveč tudi popoldne in na dela proste dni. Njegovo kolo smo lahko videvali priklenjeno
ob ograji Geodetskega zavoda ob najbolj nenavadnih urah. Delal in raziskoval je s srcem, z veliko
ljubeznijo do razvoja geodezije na Slovenskem. Kot takega so ga cenili tudi strokovnjaki.
Marjan Jenko se je rodil v Podmelcu 23. septembra 1928 v učiteljski družini. Šolal se je najprej
v Italiji, v Lombardiji, po letu 1945 v Postojni in Ljubljani, kjer je leta 1952 diplomiral na tedanji
Tehniški fakulteti. Osemdesetletnico je torej slavil že pred meseci. Nanjo smo se spomnili pozno,
a nikoli ni prepozno, kot pravi ljudski rek. Tako mu v imenu kolegov in kolegic z zamudo želim še
veliko zdravih in ustvarjalnih let.

Peter Svetik
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