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SLAVNOSTNA AKADEMIJA ZVEZE GEODETOV SLOVENIJE S
KONCERTOM OB 200-LETNICI KATASTRA
Erna Flogie Dolinar, Anka Lisec

Zveza geodetov Slovenije je v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor RS in Geodetsko upravo
RS, Fakulteto za gradbeništvo in geodezijo pri Univerzi v Ljubljani, Geodetskim inštitutom Slovenije,
Inženirsko zbornico Slovenije, Združenjem geodetskih izvajalcev GIZ-GI ter Gorenjskim geodetskim
društvom posebno zaznamovala 200-letnico začetka vzpostavitve parcelnega katastra na Slovenskem.
Veliki obletnici je bila namenjena slavnostna akademija s koncertom Big banda Orkestra slovenske
vojske, ki je bila 23. 5. 2017 na Brdu pri Kranju. Dogodek je potekal v okviru 45. Geodetskega dneva
Izmerjena dežela – 200 let katastra na Slovenskem, strokovnega simpozija Zveze geodetov Slovenije. Med
gosti so bili predstavniki številnih institucij iz Slovenije in tujine – med drugimi so se dogodka udeležili
predstavniki sorodnih geodetskih združenj, geodetskih fakultet in državnih geodetskih uprav iz Avstrije,
Hrvaške, Srbije in Makedonije.
Navzoče je v spremnem programu pozdravil mag. Blaž Mozetič, predsednik Zveze geodetov Slovenije.
Gerda Schennach, predstavnica mednarodne zveze geodetov FIG, je Sloveniji čestitala ob izjemnem
dogodku. Pri tem je izpostavila, da ne gre le za 200-letnico katastra – gre za izjemno zgodovino stalnega
razvoja geodetske stroke na Slovenskem – tako zasebne prakse, javne geodetske službe kot znanstveno
-raziskovalnega razvoja. Zato še toliko bolj veseli, je izpostavila, da Zveza geodetov Slovenije s skupno
organizacijo dogodka, na katerem sodelujejo javna služba, akademska in raziskovalna sfera ter zasebniki,
sporoča, da je v sodelovanju največja moč.

Slika 1: Pozdravni govor predsednika ZGS mag. Blaža
Mozetiča (Fotografija: ???).

Slika 2: Nagovor predstavnice mednarodne zveze geodetov
FIG ge. Gerde Schennach.

Dogodek je bil hkrati namenjen zaznamovanju 6. evropskega dneva geodetov in geoinformatikov, ki
ga je uvedlo združenje evropske zveze pooblaščenih inženirjev geodezije CLGE. Predsednik združenja
g. Maurice Barbieri je čestital za izredno obletnico in izpostavil, kako je treba ob 200-letnici katastra
| 328 |

vedeti, da so zadaj ljudje in sistem, država, ki so »krivi« za tako lepo tradicijo na področju katastra. Zato
čestitke slovenskim geodetom in državi, je poudaril. Pomen posameznikov za razvoj stroke je prepoznalo tudi zdrženje CLGE, tako vsako leto imenuje evropskega geodeta leta, je nadaljeval. Za evropskega
geodeta leta 2017 je bil marca v Bruslju razglašen Guillaume-Henri Dufour, geodet iz Švice, ki je živel
in ustvarjal na prelomu iz 18. v 19. stoletje. Imel je pomembno vlogo inženirja, geodeta in kartografa,
znanstvenika, humanista, vojaškega polkovnika in je eden izmed petih soustanoviteljev mednarodne
humanitarne organizacije Rdeči križ.
Slavnostna govornica je bila ministrica za okolje in prostor ga. Irena Majcen. V govoru je izpostavila
pomen kakovostnega katastra, danes raje govorimo o kakovostnem sistemu nepremičninske administracije,
za upravljanje prostora. Na ministrstvu se zavedajo izrednega pomena katastra za državo, tako so začeli
velik program posodabljanja nepremičninskih evidenc eProstor.

Slika 3: Nagovor predsednika združenja CLGE g. Mauricea
Barbierija.
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Slika 4: Slavnostna govornica je bila ministrica za okolje in
prostor ga. Irena Majcen.

Ob velikem jubileju je predsednik Zveze geodetov Slovenije mag. Blaž Mozetič podelil visoka priznanja
zveze, dobili so jih:
—
—
—
—

Dolenjsko geodetko društvo ob 40-letnici delovanja;
mag. Janez Slak ob izdaji monografije Geodetski instrumenti in oprema na Slovenskem;
Aleš Seliškar za pomemben prispevek k delovanju Zveze geodetov Slovenije;
dr. Joc Triglav ob 200-letnici zemljiškega katastra za izjemen prispevek k razvoju stroke in ob
izdaji monografije Geodetski instrumenti in oprema na Slovenskem.

Plaketo Zveze geodetov Slovenije za življenjsko delo je dobil dr. Milan Naprudnik. Ugledni slovenski
geodet in univerzitetni predavatelj v pokoju dr. Milan Naprudnik letos praznuje 90. rojstni dan. Najvišje
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priznanje Zveze geodetov Slovenije je bilo podeljeno za zasluge pri razvoju javne geodetske službe v Sloveniji, razvoju geodezije kot interdisciplinarne vede s pomembno vlogo pri načrtovanju in upravljanju
prostora, uveljavljanju Alpske konvencije in varovanju Alp.

Slika 5: Prejemnik plakete Zveze geodetov Slovenije za
življenjsko delo dr. Milan Naprudnik.

Slika 6: Prejemniki priznanj Zveze geodetov Slovenije (od
leve): dr. Milan Naprudnik, dr. Joc Triglav, Aleš Seliškar,
mag. Janez Slak, Boštjan Pucelj – Dolenjsko geodetsko
društvo.

Za izjemen kulturni program sta poskrbela Big band Orkestra Slovenske vojske pod vodstvom Rudolfa Strnada in solistka Iva Stanič.

Slika 7: Koncert Big banda Orkestra Slovenske vojske pod vodstvom Rudolfa Strnada.
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Slika 8: Prejemnik plakete za življenjsko delo dr. Milan Naprudnik (drugi z leve) v družbi ministrice za okolje in prostor Irene
Majcen, svetovalca predsednika Republike Slovenije za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo akad. dr. Boštjana
Žekša ter predsednikaZveze geodetov Slovenije mag. Blaža Mozetiča.

Prireditev je spremljala razstava starih geodetskih instrumentov, ki so jo pripravili geodeti pod vodstvom
mag. Janeza Slaka z geodetske uprave RS, ter slikarske razstave Rajka Bogataja. Popoldansko odprtje
razstave je bilo namenjeno tudi predstavitvi monografije Geodetski instrumenti in oprema na Slovenskem
avtorjev Janeza Slaka in Boštjana Puclja ter urednika Joca Triglava.

Slika 9: Avtor razstave starih geodetskih instrumentov
mag. Janez Slak.
Mag. Erna Flogie Dolinar, za Zvezo geodetov Slovenije
Geodetska uprava RS
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
e-naslov: erna.flogie-dolinar@gov.si

Slika 10: Avtor slikarske razstave Rajko Bogataj.

Dr. Anka Lisec, za Zvezo geodetov Slovenije
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
Jamova cesta 2, SI-1000 Ljubljana
e-naslov: anka.lisec@fgg.uni-lj.si
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