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PLAKETA ZVEZE GEODETOV SLOVENIJE ZA ŽIVLJENJSKO
DELO DR. ANTONU PROSENU
Erna Flogie Dolinar

Slavnostna akademija Zveze geodetov Slovenije, ki je potekala ob 3. evropskem dnevu geodetov, je pred
nas postavljala izzive in nam ponudila priložnost, da podelimo priznanja svojim članom za opravljeno
delo in poslanstvo. Letošnji osrednji dobitnik plakete za življenjsko delo Zveze geodetov Slovenije je bil
dr. Anton Prosen. Zveza mu je s tem želela izraziti spoštovanje in zahvalo za trud pri razvoju in ugledu
stroke ter uspešnem delovanju Zveze geodetov Slovenije.
Dr. Anton Prosen je že na začetku svoje strokovne poti pritegnil pozornost marsikaterega strokovnjaka
in strokovnega združenja s področja geodezije in prostorskega načrtovanja. Interdisciplinarni pristop in
pomen geodezije pri načrtovanju in upravljanju prostora je zastavil že z diplomsko nalogo Namenska raba
površin v občini Ilirska Bistrica, s posebnim ozirom na urbanizacijo, ki jo je zagovarjal na študiju geodezije
na ljubljanski univerzi. Naloga je takrat močno presegla okvir klasične geodetske vsebine in sovpadala s
širjenjem geodetske stroke na področje urejanja prostora. Po diplomi je nabiral bogate izkušnje v praksi
– najprej kot načelnik občinske geodetske uprave v Ilirski Bistrici. Po treh letih je postal vodja komiteja
za urbanizem, gradbene in komunalne zadeve na občini Nova Gorica. Strokovna širina ga je kmalu
ponesla na višjo raven. Na občinskem zavodu za družbeno planiranje v Novi Gorici je prevzel funkcijo
namestnika direktorja.
Matična stroka mu je hitro priznala inovativen pogled in zelo kmalu je dobil povabilo k vrnitvi vanjo s
prevzemom vodenja geodetskega upravnega organa občine Koper ter k sodelovanju pri njenem razvoju.
Kljub ponujenim priložnostim, da nadaljuje pot v upravni geodeziji, se je odločil za strokovno izpopolnjevanje in nadaljevanje kariere v akademski sferi. Po diplomski (1976) in magistrski temi (1986) je leta
1993 svoje strokovne in življenjske nazore prikazal v doktorski disertaciji Urejanje podeželskega prostora
s poudarkom na ekološkem vrednotenju. Strokovno se je v okviru doktorskega raziskovanja izpopolnjeval
najprej v Avstriji in na Bavarskem, kjer je na Tehniški univerzi v Münchnu začel pripravljati doktorsko
disertacijo. V istem letu je izdal strokovni priročnik Sonaravno urejanje podeželskega prostora. Vredno je
znova prebrati klice iz uvoda, danes stare že več kot dvajset let, da mora »zdajšnje« kmetijstvo pridelati
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dovolj zdrave hrane ter ob tem skrbeti za oblikovanje in vzdrževanje kulturne krajine in ohranjanje naravnih prvin: TAL, VODE in ZRAKA. Nove funkcije podeželskega prostora pa zahtevajo nove pristope
k urejanju prostora in izpeljave na podlagi krajinskega in ekološkega planiranja. Gre za neposredno vlogo
geodezije na začetku tretjega tisočletja.
Dr. Anton Prosen je že pred desetletji prevzel pomembno vlogo pri razvoju geodetske stroke v Sloveniji
in na mednarodni ravni. Kot zavzet in predan predavatelj na Univerzi v Ljubljani, predvsem v okviru
študijskih programov geodezije, pa tudi drugih, je z dodiplomskimi in podiplomskimi študenti, mladimi
raziskovalci in strokovnjaki utiral pot sodobni geodeziji, s poudarkom na njeni vlogi pri upravljanju
prostora. Na področjih ruralnega planiranja, ekologije, upravljanja zemljišč in razvoja podeželja se je
uveljavil kot izredno priznan strokovnjak tudi v tujini. Rezultate svojega strokovnega in raziskovalnega
dela je predstavil v številnih člankih, poročilih in strokovnih mnenjih.
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Slika 1: Podelitev plakete Zveze geodetov Slovenije za življenjsko delo dr. Antonu Prosenu.

Posebna zasluga kolegu dr. Prosenu pa gre za nesebično in predano delo v vlogi glavnega in odgovornega
urednika osrednje slovenske geodetske strokovne revije Geodetski vestnik, ki ga izdaja Zveza geodetov
Slovenije. Ko je pred enajstimi leti prevzel njeno urednikovanje, si ni nihče predstavljal, kaj lahko nastane
iz strokovnega časopisa, ki se mu je takrat obetala klavrna usoda. Kot nadomestilo za revijo naj bi pričel
izhajati le občasni bilten v tiskani in elektronski obliki. Kolega Prosen in njegovi somišljeniki se s tem niso
mogli strinjati in so poskušali narediti vse, da revija s tako dolgo tradicijo živi naprej in dejansko postane
temelj za predstavitev najnovejših raziskav, strokovne razprave in forum za izmenjavo novic v slovenski
geodetski stroki. Geodetski vestnik se je bogatil iz letnika v letnik in postal »naša« skupna strokovna
revija. Še več, Geodetski vestnik ni le ohranil osrednje vloge v slovenski geodetski stroki, dr. Prosen je s
sodelavci in avtorji revijo dvignil na raven ugledne mednarodne strokovne publikacije.
Decembra je uredništvo predal novi ekipi. Veličino njegovega razmišljanja in dejanj so opazili tudi v
tujini, tako mu je pred kratkim strokovni kolega iz sosednje države napisal: »Lahko vam iskreno rečem, da
med sodelavci pri nas uživate ugled, vidim pa tudi, da ste nesebični do mlajših kolegov in cenite njihovo delo,
kar je pohvalno.« Njegovo izredno predanost stroki prepoznamo tudi v pismu prve številke Geodetskega
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Slika 2: Govor dr. Antona Prosena.

vestnika novega uredništva, v katerem je dr. Prosen zapisal: »Obljubim, da bom še kaj pomagal in sodeloval
pri razvoju stroke, vendar le, če me boste potrebovali in bom k temu povabljen. Sicer res zaupam mlajšim
kolegom v stroki in sedaj je pravi trenutek, da se lotimo projektov, ki bi se jih morali postopno lotiti pred
desetletji, pa smo jih morda zastavili napačno ali jih sploh nismo speljali. Ker pa ni nikoli prepozno, upam
na razvoj stroke v prihodnje, podprt z znanstvenimi izsledki. Za to pa je še kako pomembno, da ima stroka
svojo znanstveno revijo.«

mag. Erna Flogie Dolinar
generalna sekretarka Zveze geodetov Slovenije
e-naslov: zveza.geodetov.slovenije@gmail.com
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