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JANKO KODER
1950–2014
Ob izteku oktobra 2014 nas je zapustil Janko Koder, geodet, ki se je zaposlil na geodetski upravi Tolmin
leta 1969, takoj po končani srednji geodetski šoli. Katastru je ostal zvest do konca svoje delovne dobe.
Upokojil se je leta 2010 kot uslužbenec Geodetske uprave Republike Slovenije.
Janko je bil eden tistih, ki so orali ledino ob uveljavitvi Zakona o zemljiškem katastru, saj se je s takratno
uvedbo mejnega ugotovitvenega postopka temeljito spremenil način dela na področju zemljiškega katastra. Sodelavci smo radi rekli, da je živi leksikon. Kataster občine Tolmin, ki je bila v tistih letih največja
v Sloveniji, je imel tako rekoč v malem mezincu. Če je bilo treba karkoli najti v arhivskih podatkih, si
vprašal Janka. To je bila najkrajša in najhitrejša pot. Bil je izredno razgledan in strokovno podkovan.
Pravzaprav je bil neformalni mentor vsem mladim, nadobudnim geodetom, ki smo prišli na geodetsko
upravo za njim. Ni nas naučil samo katastrske logike, ampak nas je uvedel tudi v terensko delo in nam
razkril marsikatero skrivnost, kako priti do podatka, ki se je na prvi pogled zdel neizmerljiv. Skratka,
podaril je ogromno znanja vsakemu, ki se je hotel učiti in črpati iz njegovih bogatih izkušenj.
Bil je poseben človek. Veder, zabaven, pronicljiv, iskriv, dober prijatelj, topel, včasih mrk in tih, drugič
spet glasen in razigran, izredno delaven, zanesljiv, iznajdljiv, predvsem pa samosvoj. To ga je marsikdaj
tudi drago stalo, saj je bil včasih nerazumljen in odrinjen na rob. Za vse, ki smo ga osebno poznali in
imeli privilegij, da smo delali z njim dolgo vrsto let, pa bo za vedno ostal naš dragi Janko. Človek z veliko
začetnico. Svetla misel, ki ti na obraz vedno znova privabi smehljaj.
Janko, hvala ti za vse!

Jeni Makuc
Geodetska pisarna Tolmin
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