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GeodetskiH društev
News from 
professioNaL societies

Novice ZveZe Geodetov sLoveNije 
svetovNi daN Geodetov je 21. marec
Tehnološki razvoj ter vse večje povpraševanje po prostorskih informacijah in geolokacijskih storitvah 
krepita vlogo geodezije in geoinformatike v današnji družbi. Predvsem zaradi vse večjega pomena geodetov 
v družbi je bil lani na konferenci Svetovne banke Land and Poverty v Washingtonu na pobudo medna-
rodne zveze geodetov FIG (fran. Fédération Internationale des Géomètres, www.fig.net), Evropskega 
sveta inženirjev geodezije CLGE (fran. Comité de Liaison des Géomètres Européens, www.clge.eu) in 
ameriške zveze geodetov NSPS (angl. National Society of Professional Surveyors) razglašen svetovni dan 
geodetov, ki ga zaznamujemo 21. marca. 

marjaN jeNko dobitNik pLakete ZveZe Geodetov sLoveNije Za živLjeNjsko deLo
Zveza geodetov Slovenije (ZGS) je v četrtek, 14. marca 2019, na slavnostni akademiji v okviru 47. geo-
detskega dneva podelila plaketo za življenjsko delo geodetu Marjanu Jenku. V imenu zveze je Marjanu 
Jenku nagrado izročil predsednik ZGS mag. Blaž Mozetič, iskrene čestitke pa mu je med drugimi izrekel 
slavnostni govornik na akademiji mag. Dejan Židan, predsednik Državnega zbora RS.

Slika 1(levo): Prejemnik plakete ZGS Marjan Jenko (Foto: Jaka Šulin).

Slika 2 (desno): Prejemnik plakete ZGS Marjan Jenko (tretji z leve) z direktorjem Geodetske uprave RS Tomažem Petkom, pred-
sednikom Državnega zbora RS mag. Dejanom Židanom in predsednikom Zveze geodetov Slovenije mag. Blažem 
Mozetičem (od leve proti desni) (Foto: Jaka Šulin).

Marjan Jenko, ki prihaja s Tolminskega, je lani praznoval 90 let. Šolanje je začel pred drugo svetovno vojno 
v takratni Italiji, po končani srednji šoli v Postojni se je vpisal na geodetski oddelek takratne Tehniške 
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Svisoke šole v Ljubljani. Diplomiral je leta 1952, nakar se je leta 1953 zaposlil na Geodetskem zavodu 
LRS. V letu 1961 se je devet mesecev strokovno izpopolnjeval na Kraljevi tehniški visoki šoli (KTH) v 
Stockholmu na Švedskem, na Finskem geodetskem inštitutu v Helsinkih in na Inštitutu za uporabno 
geodezijo v Frankfurtu v Nemčiji. Leta 1959 je bil izvoljen za asistenta na Geodetskem oddelku takratne 
Fakultete za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani, kjer se je tudi redno zaposlil. 
Leta 1969 se je spet zaposlil na Geodetskem zavodu SRS, vendar je z letom 1973 spet začel sodelovati 
z oddelkom za geodezijo, vse do akademskega leta 1994/1995, tokrat kot učitelj s skrajšanim delovnim 
časom. Medtem je leta 1983 pridobil pedagoški naziv docent.

Poleg pedagoškega dela se je vključil v raziskovalno delo in bil nosilec raziskovalnih nalog. Rezultati 
raziskav so med drugim objavljeni v obširnih elaboratih z naslovoma: Temeljne triangulacijske mreže SRS 
in Geodetske mreže. Kot priznan geodetski strokovnjak, poznan tudi v tujini, je imel vrsto predavanj na 
kongresih in slovenskih geodetskih dnevih. Marjan Jenko ni bil le pedagog in raziskovalec, bil je pred-
vsem vodilni geodetski strokovnjak v praksi. Kot vodja ali strokovnjak je sodeloval v številnih projektih, 
predvsem na področjih izmere in sanacije geodetskih mrež, opazovanj v geodinamičnih mrežah in mi-
kromrežah. Bil je med pionirji razvoja programskih rešitev za geodetske izračune in prve risalnike. Med 
pomembne in zahtevne naloge lahko uvrstimo vodenje računske faze geodetskih del za libijski projekt 
Coastal Belt Water ter strokovno mentorstvo in sodelovanje pri geodetskih delih za karavanški predor.

Poleg skrbi za razvoj stroke v nekdanjem razvojnem podjetju in na univerzi je bil ves ta čas tudi po-
memben član stanovskih organizacij, ki so skrbele za razvoj in modernizacijo geodetske stroke. Tako je 
imel funkcije v Zvezi geodetov Slovenije ter Zvezi geodetskih in inženirjev in geometrov Jugoslavije, 
katere častni član je postal leta 1988. Izpostaviti velja, da je Marjan Jenko med drugim avtor izračuna 
položaja geometričnega središča Slovenije GEOSS. Od leta 1990 je v pokoju, a se strokovno ni upokojil. 
Predvsem so poznani njegovi strokovni in poljudni-strokovni članki v Geodetskem vestniku in drugih 
revijah. Njegovo strokovno in družbeno udejstvovanje v strokovnih združenjih, ki se je nadaljevalo tudi 
z upokojitvijo, kaže, da je imel in ima geodetsko stroko resnično rad. 

Zveza geodetov Slovenije se mu zahvaljuje za izjemen prispevek k razvoju geodetske stroke v Sloveniji. 
Predvsem velja izpostaviti, da je Marjan Jenko geodet, ki je svoje znanje iz strokovno bogate prakse znal 
zelo preprosto, pa vendar znanstveno prenašati na mlajši rod, tako na fakulteti kot na sodelavce. 

Zapisali: dr. Anton Prosen, dr. Anka Lisec in Jožica Marinko, za Zvezo geodetov Slovenije

sLavNostNa akademija ZveZe Geodetov sLoveNije ob 8. evropskem dNevu 
Geodetov iN GeoiNformatikov
Zveza geodetov Slovenije je s slavnostno akademijo zaznamovala 8. evropski dan geodetov in geoinformatikov 
ter svetovni dan geodetov. Slavnostna akademija je potekala v Kulturnem centru Janeza Trdine v Novem mestu 
v okviru 47. geodetskega dneva, tradicionalnega letnega simpozija Zveze geodetov Slovenije. Dogodek je zveza 
organizirala skupaj z Dolenjskim geodetskim društvom in v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor RS, 
Geodetsko upravo RS, Fakulteto za gradbeništvo in geodezijo pri Univerzi v Ljubljani, Geodetskim inštitutom 
Slovenije, Inženirsko zbornico Slovenije ter Združenjem geodetskih izvajalcev GIZ-GI.
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Slika 3 (levo): Slavnostni govornik na slavnostni akademiji ZGS mag. Dejan Židan, predsednik Državnega zbora Republike 
Slovenije (Foto: Jaka Šulin).

Slika 4 (desno): Zahvala Marjana Jenka ob prejemu Plakete Zveze geodetov Slovenije za življenjsko delo (Foto: Jaka Šulin).

Številne obiskovalce iz Slovenije in tujine je pozdravil mag. Blaž Mozetič, predsednik Zveze geodetov 
Slovenije. Poudaril je pomen angažiranosti in motivacije vsakega posameznika za uresničevanje poslanstva 
in razvoj vsake stroke, tudi geodezije. 

Slavnostni govornik na akademiji mag. Dejan Židan, predsednik državnega zbora, je izpostavil pomen 
geodetske stroke za posameznika in družbo, dotaknil pa se je tudi vse večjih pričakovanj družbe v smislu 
naprednih geodetskih in geoinformacijskih rešitev. To je, skupaj s hitrim tehnološkim razvojem, izredno 
velik izziv za celotno geodetsko stroko – tako v raziskovalni sferi, v javnem sektorju kot v zasebnem sek-
torju, je sklenil. Motivacijskemu govoru uspešnega športnika in župana Mirana Stanovnika je sledila 
podelitev plakete Zveze geodetov Slovenije za življenjsko delo gospodu Marjanu Jenku. 

Slika 5: Gost Miran Stanovnik, župan in znani športnik, o motivaciji (Foto: Jaka Šulin).
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Slika 6:  Gostitelji in gosti slavnostne akademije (z leve proti desni): Boštjan Pucelj (predsednik Dolenjskega geodetskega 
društva), Jožica Marinko (generalna sekretarka ZGS), Miran Stanovnik (vabljeni govornik na akademiji), mag. Erna 
Flogie Dolinar (namestnica direktorja Geodetske uprave RS), Gregor Macedoni (župan mestne občine Novo mesto), 
mag. Dejan Židan (predsednik Državnega zbora RS), Marjan Jenko (prejemnik plakete), mag. Blaž Mozetič (predsednik 
ZGS), Tomaž Petek (direktor Geodetske uprave RS), Milan Brajnik (direktor Geodetskega inštituta Slovenije), dr. Bojan 
Stopar (predstojnik Oddelka za geodezijo na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo UL), dr. Marjan Čeh (Fakulteta za 
gradbeništvo in geodezijo UL) (Foto: Jaka Šulin).

Zapisali: Jožica Marinko in dr. Anka Lisec, za Zvezo geodetov Slovenije

strokovNi simpoZij v okviru 47. GeodetskeGa dNeva v Novem mestu
47. geodetski dan se je simbolično začel v četrtek popoldan z odprtjem razstavnega prostora geodetskih in 
geoinformacijskih podjetij ter drugih institucij, ki delujejo na tem področju. Kot je bilo že navedeno, je 
sledila slavnostna akademija, med katero je Zveza geodetov Slovenije podelila plaketo zveze za življenjsko 
delo gospodu Marjanu Jenku.

Petkov program, strokovni simpozij, se je začel s pozdravnimi govori. Najprej je številne udeležence 
nagovoril mag. Blaž Mozetič, predsednik Zveze geodetov Slovenije, otvoritveni govor pa je imel Aleš 
Prijon, državni sekretar na ministrstvu za okolje in prostor. Pozdravu mag. Gregorja Macedonija, župana 
mestne občine Novo mesto, Tomaža Petka, generalnega direktorja Geodetske uprave RS, ter predsednika 
Dolenjskega geodetskega društva Boštjana Puclja je sledil strokovni program z vabljenimi predavatelji.
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ni, predsedniku programskega odbora 47. geodetskega dneva, ki je predstavil izzive geodetske stroke 
predvsem z vidika usposobljenosti in kompetenc sodobnega geodeta, je sledilo vabljeno predavanje dr. 
Borisa Dularja iz novomeške tovarne zdravil Krka d. d. Dr. Dular je izpostavil, da so v Krki že od vsega 
začetka delovanja svojo razvojno in raziskovalno ter tržno uspešnost povezali z znanjem kot strateško 
usmeritvijo in konkurenčno prednostjo. V sodelovanju z znanstvenimi in raziskovalnimi ustanovami je 
Krka z načrtnim izobraževanjem in usposabljanjem zagotovila kritično maso znanja, ki zagotavlja poslovno 
uspešnost na svetovnem trgu. V Krki se zavedajo, da so za uspeh ključni ljudje. 

Gost iz Irske Raymond Murphy, lastnik in izvršni direktor strateškega vodenja pri mednarodnem geodet-
skem podjetju Murphy Surveys z več kot 250 zaposlenimi, je predstavil kadrovske in poslovne izzive, s 
katerimi se srečujejo pri delovanju na področju geodezije in geoinformatike v enajstih državah. Izkušnje 
na področju izobraževanja in regulacije geodetske stroke je za primer Hrvaške predstavil gost z Geodetske 
fakultete Univerze v Zagrebu dr. Robert Zupan.

Slika 7 (levo): Pozdrav mag. Blaža Mozetiča, predsednika Zveze geodetov Slovenije (Foto: Jaka Šulin).

Slika 8 (desno): Pozdravni govor Aleša Prijona, državnega sekretarja na ministrstvu za okolje in prostor (Foto: Jaka Šulin).

Sledila je predstavitev aktualnih projektov na področju nepremičninske administracije in prostorskih 
informacijskih sistemov v Sloveniji. Strokovnjaki z Geodetske uprave RS, Ministrstva za okolje in prostor 
RS, Fakultete za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani, iz mestne občine Novo mesto ter nekaterih 

Slika 9 (levo): Dobrodošlica predsednika Dolenjskega geodetskega društva Boštjana Puclja (Foto: Jaka Šulin).

Slika 10 (desno): Dr. Boris Dular iz novomeške tovarne zdravil Krka d. d. je predaval o pomenu kadrov in kadrovske politike za 
uspeh podjetij, organizacij (Foto: Jaka Šulin).
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Szasebnih podjetij so predstavili svoje dejavnosti, rezultate projektov in načrte na navedenih področjih. 
Udeleženci so bili seznanjeni s projekti na področju urejanja urbane infrastrukture, evidentiranja stavbnih 
zemljišč in gradbenih parcel z lokacijsko izboljšavo zemljiškokatastrskega prikaza. Predstavniki Geodetske 
uprave RS so med drugim predstavili predlog zakona o katastru nepremičnin, zasnovo prenove sistema 
množičnega vrednotenja nepremičnin ter novosti na področju državnega višinskega sistema. Posebna 
pozornost je bila namenjena izzivom stroke, ki jih prinaša množica prostorskih podatkov z vidika ar-
hiviranja teh podatkov in njihove uporabe za pridobivanje informacij v podporo odločanju v prostoru. 

Predavanja in povzetki predavanj so na voljo na spletni strani Zveze geodetov Slovenije, več informacij pa 
najdete tudi na spletni strani dogodka, to je na http://geodetskidan.si. Naslednje leto bo geodetski dan organizi-
rala Zveza geodetov Slovenije v sodelovanju z Ljubljanskim geodetskim društvom. Že sedaj lepo vabljeni!

Slika 11:  Mag. Blaž Mozetič, predsednik Zveze geodetov Slovenije in lokalni organizatorji – člani Dolenjskega geodetskega 

društva (Foto: Jaka Šulin).

Zapisali: Jožica Marinko, dr. Anka Lisec in dr. Marjan Čeh, za Zvezo geodetov Slovenije

http://geodetskidan.si.
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iZLet starejšiH čLaNov LGd Na pivško
Kako hitro mineva čas. Nismo še pozabili lanskega izleta v Posavje, že je napočil čas za naslednjega. Tokrat 
smo se odpravili na Pivško. Kot običajno smo se zbrali na parkirišču Dolgi most na Viču. Že zjutraj se 
je nakazoval lep dan. Nebo brez oblačka nam je dalo še več energije in dobre volje.

Ob sedmih smo štartali in se po avtocesti odpeljali proti Postojni. Kmalu smo prispeli v Postojno. Us-
tavili smo se na parkirišču, kjer smo si privoščili kavico in posladek, ki ga je spekla ena od naših članic.

Nato smo pot nadaljevali proti Pivki. V vasi Petelinje smo zavili proti Slovenski vasi na ogled Ekomu-
zeja Pivških presihajočih jezer. Ogledali smo si muzej in se nato sprehodili do Petelinjskega jezera. V 
tem letnem času v nobenem od sedemnajstih (17) jezer ni vode. Napolnijo se samo ob večjem deževju. 
Največja globina vode ob dolgotrajnem deževju pa je več kot 20 metrov. Pozno pomladi in poleti so 
jezera poraščena s čudovitimi travniki, ko jih preletava veliko metuljev in več kot sto vrst ptic. Priznati 
moramo, da večina izmed nas ni kaj dosti vedela o tem naravnem fenomenu. Izvedeli smo veliko novega 
o skrivnostih kraškega sveta.

Slika 3 (levo): Ogled lokacije Petelinjega jezera, enega od pivških presihajočih jezer. (Foto: Šušteršič).

Slika 1 (levo): Panoramska tabla Ekomuzeja Pivških presihajočih jezer. (Foto: Šušteršič).

Slika 2 (desno): Zbor udeležencev izleta pred Ekomuzejem Pivških presihajočih jezer. (Foto: Šušteršič). 

Slika 4 (desno): Kulisa vhoda v vojaški muzej z imenom Park vojaške zgodovine. (Foto: Šušteršič).
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SPo zanimivem doživetju smo se odpeljali naprej proti glavnemu cilju, Parku vojaške zgodovine, kot se 
vojaški muzej uradno imenuje. Ogledali smo si veliko vojaških bojnih vozil, vojaške opreme in drugih 
stvari, ki tudi sodijo v tak muzej. Muzej v glavnem zajema čas od druge svetovne vojne naprej.

Še posebno moramo pohvaliti vodnice, ki so nas vodile po Ekomuzeju in Parku vojaške zgodovine. 
Navdušeni smo bili nad njihovim strokovnim znanjem in načinom, kako so nam ga podajale. Na vsa 
vprašanja smo takoj dobili strokovno in razumljivo razlago.

Po ogledu muzeja smo dočakali kosilo, ki smo ga imeli kar v restavraciji Kantina Pivka v samem parku. 
Tam lahko po želji gostov postrežejo tudi s hrano, ki je običajna za vojaške jedilnike.

Pot nas je vodila še naprej. Odpeljali smo se proti vasi Kal pri Pivki na ogled Šobčeve domačije. Tam 
smo imeli degustacijo domačih dobrot, ogled črne kuhinje in ogled filma o žganjekuhi. Takoj zatem nas 
je presenetil Martin Krpan. Neverjetno doživeto nam je zaigral Levstikovo povest o Martinu Krpanu.

Slika 5:  Druženje udeležencev izleta z Martinom Krpanom na Šobčevi kmetiji. Foto: Šušteršič.

Po tej dogodivščini smo se odpravili v vas Stara Sušica na ogled zbirke starega kmečkega orodja pri Zgo-
narjevih. Poizkusili smo njihove domače dobrote, ki jih je bilo mogoče tudi kupiti.

Dan je že prehajal v noč, ko smo se utrujeni posedli na svoje sedeže v avtobusu. Vse do končne postaje 
na Viču v Ljubljani smo obujali vtise o izletu, ki je bil poln zanimivosti, tako da nam niti za trenutek ni 
bilo dolgčas. Tudi odziv udeležencev je bil zelo pozitiven, z željo, da se prihodnje leto znova srečamo na 
našem izletu. V mislih me tako že preganjajo nove ideje za prihodnje dogodivščine. Se vidimo.

Stane Drenšek, za Ljubljansko geodetsko društvo, e-naslov: pismo@lgd.si

Foto: Lija in Miloš Šušteršič, za Ljubljansko geodetsko društvo, e-naslov: lija.milos@gmail.com


