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NOVICI ZVEZE GEODETOV SLOVENIjE
OSREDNja DOGODKa ZDRužENj fIG IN ISpRS bOSTa LETOS VIRTuaLNa
Zveza geodetov Slovenije je kot članica mednarodne zveze geodetov FIG (angl. International Federation of 
Surveyors: www.fig.net) ter mednarodnega združenja za fotogrametrijo in daljinsko zaznavanje ISPRS (angl. 
International Society for Photogrammetry and Remote Sensing: https://www.isprs.org) v preteklih letih prek 
svojih predstavnikov dejavno zastopala Slovenijo na mednarodni ravni. Poleg sodelovanja na letnih skupščinah 
so na dogodkih teh dveh združenj slovenski avtorji predstavljali zanimive raziskovalne in strokovne dosežke. 
Letos so se morali organizatorji številnih predvidenih dogodkov v okviru FIG in ISPRS prilagoditi razmeram 
v svetu zaradi pandemije. Tako bodo osrednji dogodki organizirani zgolj virtualno ali hibridno. Morda pa je 
to tudi priložnost, da se udeležimo kakšnega dogodka, ki se ga sicer zaradi pogosto visokih stroškov potovanj 
v preteklosti nismo mogli. Navsezadnje je zaradi nižjih stroškov organizacije tudi kotizacija zelo ugodna, zato 
vabljeni, da izkoristite priložnost in se seznanite z novostmi in strokovnimi dosežki na mednarodni ravni.

Letošnji delovni teden bo FIG organiziral v sodelovanju z nizozemskimi partnerji, ki so ga že lani nenačr-
tovano v izvedbi na daljavo gostili na Nizozemskem. Tema strokovnega dela srečanja, ki bo potekalo med 
12. in 25. junijem, bo vloga sodobne geodezije pri upravljanju zemljišč in voda. Več informacij najdete 
na https://www.fig.net/fig2021/. V okviru delovnega tedna bo potekala letna generalna skupščina FIG, 
na kateri bo kot polnopravna članica sodelovala tudi ZGS.

Slika 1: Logotip letnega delovnega tedna FIG (vir: FIG, https://www.fig.net/fig2021).

Največji dogodek, ki ga poznamo pod okriljem združenja ISPRS, je kongres, ki ga organizirajo vsake 
štiri leta. Načrtovani lanski kongres, ki bi moral potekati v Nici v Franciji, pa se bo glede na objavljeno 
sporočilo predsednika ISPRS z začetka februarja zamaknil še za eno leto. Letos bo dogodek tako spet 
virtualen, in sicer bo izveden med 4. in 10. julijem 2021, sam kongres pa je prestavljen na julij 2022. 
Več informacij najdete na http://www.isprs2020-nice.com. 

http://www.fig.net
https://www.isprs.org/
https://www.fig.net/fig2021/
https://www.fig.net/fig2021/
http://www.isprs2020-nice.com/
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Slika 2: Najava mednarodnega kongresa ISPRS, ki je bil iz leta 2020 prestavljen v leto 2022 (vir: ISPRS, http://www.isprs2020-nice.com).

Dodatno velja povabilo k sodelovanju študentom in mlajši generaciji strokovnjakov, ki se lahko vključite 
v mednarodno mrežo mladih strokovnjakov v okviru zveze FIG – Young Surveyors (https://www.fig.net/
organisation/networks/ys) in združenja ISPRS – Student Conortium (http://sc.isprs.org/home.html). 
Zapisala: izr. prof. dr. Anka Lisec, za Zvezo geodetov Slovenije 
e-naslov: anka.lisec@fgg.uni-lj.si 

DEjaVNOSTI IN pRILOžNOSTI Na pODROčju KaRTOGRafIjE
Kartografija je bila od nekdaj ena od bolj prepoznavnih in v splošni javnosti bolj izpostavljenih področij 
širše geodetske stroke – navsezadnje pri vsakodnevnih poklicnih ali prostočasnih aktivnostih mnogi pot-
rebujemo podatke o stanju prostora, ti pa so tradicionalno učinkovito grafično predstavljeni na kartah 
različnih vrst, meril, vsebin in oblik. Ker so karte v različnih oblikah tako vseprisotne, se včasih sploh ne 
zavedamo njihove razširjenosti, razvoja metod kartografije in širitve ponudbe. Prav v zadnjih mesecih 
smo lahko spremljali širitev virusnih okužb po državi in svetu, pa tudi preverjali meje območij, po ka-
terih se nam je bilo dovoljeno gibati. Kot marsikod po svetu smo tudi uporabniki v Sloveniji v zadnjem 
desetletju uživali v bogati ponudbi kakovostnih ter sodobnih kart in drugih oblik prostorskih podatkov.

Sodobna kartografija nikakor ne zajema več zgolj izdelave fizičnih kart, temveč prinaša široke možnosti 
komunikacije med posredovalci in uporabniki prostorskih podatkov. Še pred desetletji je najpodrobnejše 
in najpopolnejše karte praviloma zagotavljala državna geodetska služba, tako smo v Sloveniji že pred pol 
stoletja imeli izjemni TTN, ki ga danes nadomeščajo podatki državnega topografskega modela, sistem 
državnih topografskih kart, kjer si morda v prihodnjih letih spet lahko obetamo prenovljeno nekoč zelo 
razširjeno uporabno DTK 25, ter sistem preglednih kart. Tržno kartografijo so v preteklosti pokrivale 
turistične karte, danes pa imamo izjemno ponudbo različnih kartografskih spletnih portalov, večpred-
stavnostnih in večrazsežnih kartografskih upodobitev, zgrajenih na podlagi množično pridobljenih 
podatkov z UAV-fotogrametrijo in različnimi drugimi sodobnimi metodami daljinskega zaznavanja. Ob 
tem je zanimivo, da se je tudi izdelava in prodaja v Sloveniji tradicionalno privlačnih planinskih kart v 
tiskani obliki v zadnjih letih občutno povečala. Uporabniki se ne zadovoljujejo več le s končnimi izdelki, 
vse bolj jih želijo sooblikovati v interaktivnih spletnih pregledovalnikih ali celo sami ustvarjati v okviru 
prostovoljno vzpostavljenih pobud zbiranja prostorskih podatkov, kot je OpenStreetMap.

Na mednarodni ravni za razvoj kartografije skrbi predvsem mednarodno kartografsko združenje ICA, 
katerega članica je prek Zveze geodetov Slovenije tudi Slovenija. V slovenski geodetski stroki je morda 
najbolj odmevalo mednarodno leto kart, ki mu je bil posvečen pomemben del Geodetskega dneva leta 

http://www.isprs2020-nice.com/
https://www.fig.net/organisation/networks/ys
https://www.fig.net/organisation/networks/ys
http://sc.isprs.org/home.html
mailto:anka.lisec@fgg.uni-lj.si
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S2016 v Laškem. Prav tako marsikomu ostajajo v spominu priznanja za slovenske karte na mednarodni 
razstavi, še bolj pa najbrž v zadnjih letih kar trikrat nagrajene izjemne kartografske risbe otrok iz vrtca 
ali začetnih razredov osnovne šole. 

Mednarodno kartografsko združenje, ki vključuje več kot trideset komisij, redno organizira regionalne 
konference ter bienalno svetovne kartografske konference. Sodelovanje slovenskih kartografov je bilo 
zadnja desetletja precej skopo, čeprav še vedno vodimo komisijo za planinsko kartografijo in se na konfe-
rencah redno pojavljamo s strokovnimi in znanstvenimi prispevki. Aktivnosti so se sicer v zadnjih mesecih 
izvajale pretežno na daljavo. Se pa letos kljub še zelo negotovim razmeram širši slovenski geodetski in 
kartografski stroki ponuja možnost za dejavnejšo vključitev, saj bo svetovna kartografska konferenca 
potekala v bližnjih Firencah (https://www.icc2021.net/). Termin izvedbe je bil sicer v upanju na možnost 
sprostitve razmer in fizične prisotnosti udeležencev iz prvotno predvidenega poletja prestavljen v drugo 
polovico decembra. Zaradi bližine in, vsaj upajmo, nižjih stroškov udeležbe in potovanja bo konferenca 
lepa priložnost za vse, ki se v Sloveniji ukvarjamo s kartografijo, da predstavimo svoje izdelke, ostanemo 
v toku z novostmi in navežemo nove stike. Poleg sodelovanja z znanstvenimi in strokovnimi prispevki 
ponovno predvidevamo sodelovanje na mednarodni razstavi kart ter razstavi otroških risb, h kateremu 
bomo vse, ki ste sodelovali ali pokazali interes za to v prejšnjih letih, posebej povabili.

Slika 3: Logotip mednarodne kartografske konference 2021 Firence.

Zapisal: doc. dr. Dušan Petrovič, za Zvezo geodetov Slovenije 
e-naslov: dusan.petrovic@fgg.uni-lj.si 

mailto:dusan.petrovic@fgg.uni-lj.si
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NOVICI LjubLjaNSKEGa GEODETSKEGa DRušTVa
mILOš šušTERšIč – OSEmDESETLETNIK
Dolgoletni predsednik Ljubljanskega geodetskega društva, zaslužni in še vedno izjemno aktivni član orga-
nov društva Miloš Šušteršič je v januarju tega leta smelo zakoračil še med staroste društva! (Op. p.: Starosta 
društva postane član ob izpolnitvi 80 let starosti in ob pogoju najmanj 20-letnega članstva v društvu.)

Miloš je popotovanje do sedanjega stanu upokojenega geodetskega strokovnjaka začel v Ljubljani. Pravza-
prav je otrok vojne, saj se je leta 1941 rodil še v Kraljevini Jugoslaviji, kot prvi otrok Kamile iz Črnomlja 
in Franca, ki je rodom izhajal iz nekdaj znane gostilne Slepi Janez v Ljubljani. Tako je Miloš podedoval 
iskriv in prešeren značaj, ki ga danes poznamo vsi člani društva. Razburkana vojna in povojna leta so 
značaj dopolnila z delavnostjo, vztrajnostjo in globokim občutkom za sočloveka. 

Da je res predan delu, se je kazalo že v mladosti, saj je poleg drugih aktivnosti v srednji šoli sodeloval v 
mladinski delovni brigadi pri delih na avtocesti bratstva in enotnosti, ki se je takrat gradila. Njihov vod 
je bil dvakrat udarni, Miloš pa je bil njegov normirec (op. p.: normirec – kdor določa delovno normo in 
nadzoruje njeno izpolnjevanje). S pohvalo so bili zadovoljni vsi v vodu, ki so ga sestavljali predstavniki 
prav vseh tedanjih jugoslovanskih nacij, tako da so ga kar metali v zrak, po končani izmeni pa ga nikakor 
niso pustili domov. Prepotoval je skoraj vso Jugoslavijo, saj je bil dobrodošel pri vseh kolegih. Teh prigod 
ni pozabil in še vedno rad obuja spomine na mlada leta za dobre poslušalce.

Slika 1: Miloš v mladih letih.
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SPo končani srednji šoli se je leta 1959 zaposlil na Geodetskem zavodu Slovenije, ki je bil tedaj nosilec 
skoraj vseh večjih geodetskih del v državi. Tako je pogosto sodeloval v izmerah v Prekmurju, bil določen 
za dela v Črni gori in bil v letih od 1979 do 1981 s sodelavci tudi v Libiji in Alžiriji. Ob delu je uspešno 
končal študij kartografije, predvsem pa je v službenem okolju spoznal bodočo ženo Lijo in jo leta 1969 
popeljal pred matičarja (pa že čez dva dni odhitel na teren in medene tedne preživljal »na daljavo« – op. p.: 
izkušnja mu očitno močno koristi v današnjih epidemičnih časih, ko društveno delo brez težav in zelo 
aktivno opravlja kar izza domače mize). Kariero na »zavodu« (kot smo nekdanje podjetje pogovorno 
imenovali geodeti) je zaključil kot dolgoletni vodja oddelka za ekspropriacije.

V januarju leta 1991 ga je prijatelj vzpodbudil, da se je odločil za samostojno pot, tako je med prvimi geodeti 
odprl svoje podjetje Expro d.o.o. Najprej se je seveda usmeril v ekspropriacije, torej izmere cest, kasneje pa 
še v ostale geodetske storitve. Zaoral je ledino zasebništva v geodeziji in vztrajno preskakoval sicer nepričako-
vano veliko ovir pri vzpostavljanju podjetja. V letu 2000 je bilo v njem zaposlenih že deset sodelavcev. Pod 
njegovim vodstvom so uspešno kot prvi izvajali celovite storitve, to je vsa geodetska in pravna dela, skupaj z 
odkupi zemljišč, izdelavo pogodb in vpisi v zemljiško knjigo. Letos bo podjetje slavilo že trideset let delovanja.

Miloš je športnik od peta do glave že od rane mladosti. Težko je z gotovostjo določiti njegov najljubši 
šport (mislim, da bi se celo sam težko odločil), pa vendar ga društveni kolegi najbolj poznamo kot smu-
čarskega zanesenjaka. Kot neutruden organizator je poleg športnih izletov organiziral vrsto stanovskih 
tekmovanj, pa naj bo v nogometu, košarki, odbojki ali smučanju. Tudi športni del druženj ob geodetski 
točki 1. reda na Krimu vedno poteka pod njegovim budnim očesom (in s štoparico, ki jo skrbno nadzira). 
Če je medalje nekdaj delil tudi danes renomiranim športnikom (Mateji Svet, Juretu Koširju in še komu), 
jih danes najraje deli najmlajšim udeležencem naših športnih podvigov – njegove »krimske medalje« so 
postale legendarna obveza organizatorjev ter veselje mladih pohodnikov in kolesarjev.

  

Sliki 2 in 3: Miloš je zaslužni organizator krimskih srečanj.
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Sliki 4: Utrinek s Krima. Slika 5: Miloš poroča občnemu zboru LGD.

Kot prepričan družbeno odgovoren prostovoljec je vedno pripravljen na nesebično in zagnano delo v 
skupno dobro. Deloval je in še zelo aktivno deluje v vrsti društev. V dveh mandatih na položaju pred-
sednika Ljubljanskega geodetskega društva je izkazal velike organizacijske sposobnosti in poskrbel za 
mnogo ur prijetnega druženja članov. Društvu je zvest tako rekoč od ustanovitve in že dolgo vrsto let 
deluje na različnih funkcijah v njegovih organih ter skrbno bdi nad njegovim delovanjem pod vodstvom 
mlajših kolegov.

Ob upokojitvi se je iz Ljubljane umaknil v svojo vikend hiško, a tam nikakor ni »postal zapečkar«. Že 
od leta 1986, ko je bilo ustanovljeno Turistično društvo Polževo, je tudi njegov član. A Miloš ne bi bil 
Miloš, če bi ostal le član! Že od leta 1991 je predsednik društva in predan turistični delavec, ki obilo ur 
namenja organizaciji odmevnih lokalnih prireditev – vedno po dobro znanem načelu, tako imenovanem 
milošizmu: »Bolje vreči eno lopato več kot eno premalo!«

Miloš, veseli smo, da lahko delamo ob tebi, in si želimo še veliko veselih druženj, tebi pa iz srca vse 
najboljše ob visokem jubileju.
Slikovno gradivo: domači arhiv in Miha Muck, Ljubljansko geodetsko društvo
Zapisal: Milan Brajnik, za Ljubljansko geodetsko društvo
e-naslov: milan.brajnik@gis.si 

ObčNI ZbOR DRušTVa Na DaLjaVO
Po preizkušnjah preteklega leta tudi v uvodu v leto 2021 nismo ubežali velikim spremembam naših 
navad. Namesto običajno toplih stiskov rok, objemov in živahnih pozdravov ob srečanju smo bili prvič 
v zgodovini delovanja Ljubljanskega geodetskega društva prisiljeni v izvedbo občnega zbora na daljavo!

Če smo se pred letom dni, tik pred izbruhom epidemije covid-19, kot že tolikokrat prej srečali v nam 
dobro znani restavraciji Marjetice v prostorih nekdanje Tobačne tovarne Ljubljana, kjer smo v živahnih 
razpravah obujali spomine, reševali geodetske zagate in dorekli ter tudi nazdravili smelemu letnemu 
programu aktivnosti, ki si jih je zadalo takrat novo izvoljeno vodstvo društva, smo tokrat obsedeli za 
zasloni informacijsko-komunikacijskih naprav, daleč narazen, večinoma doma. Leti 2020 in 2021 si 
bomo nedvomno prav vsi zapomnili kot leti velikih in neprijetnih omejitev.

Epidemiološka slika v državi je v začetnih mesecih leta narekovala ohranjanje osebne distance, možnost 

mailto:milan.brajnik@gis.si
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Sdruženja večjega števila oseb pa tudi v bližnji prihodnosti ni bila verjetna, in tako sklic občnega zbora 
društva v donedavno običajni obliki ni bil mogoč. Izvršni odbor društva je, v skrbi za zdravje članov 
in tudi na podlagi izkušenj z organizacijo 48. Geodetskega dneva, ki je navkljub večinoma spletnemu 
sodelovanju udeležencev požel velik odziv in vrsto priznanj, sklenil občni zbor izvesti v predpisanem roku 
za sprejem letnega poročila o poslovanju, a brezstično, na daljavo, z uporabo spletne platforme Zoom.

Slika 6: Utrinek z občnega zbora LGD v februarju 2020.

Vabilo s povezavo za dostop na spletno srečanje so vsi člani prejeli na osebne naslove, objavljeno pa je 
bilo tudi na spletni strani društva. Pred samo izvedbo zbora je društvo člane ponovno opomnilo z do-
datnim e-sporočilom. Vabilu so bila priložena navodila za uporabo aplikacije Zoom, navodila za dostop 
do srečanja in tudi navodila za aktivno sodelovanje ter glasovanje o predlogih sklepov.

Napovedani program občnega zbora društva je bil v celoti izveden v sredo, 11. marca 2021. Ob 17. uri 
sem kot sklicatelj ugotovil, da zbor ni sklepčen, saj se je ob določeni uri na spletno srečanje povezala manj 
kot tretjina članov. V skladu s pravili društva smo začetek zamaknili za pol ure. Čas smo si krajšali ob (za 
tak primer pripravljenem) animiranem prikazu fotografij in ob njih obudili spomine na geodetske izlete 
v organizaciji društva vse od leta 2000 naprej – spominov je res veliko. Ob 17.30 je bilo preko spleta 
navzočih 38 članov, ko smo izvolili predsedstvo zbora in predsedujoči je takoj prevzel vodenje ter pristopil 
k izvedbi preostalih točk programa. Poročevalci so v nadaljevanju najprej predstavili lansko poslovanje.

Letno poročilo o aktivnostih je bilo podprto s slikovnim gradivom za lažje spremljanje. Obudili smo 
spomine na sprejete ukrepe, prestavitve terminov in spremembe v načinu izvedbe nekaterih, navkljub 
omejitvam, izvedenih aktivnosti. Uspešno delo v nezavidljivih okoliščinah, pozitivno poslovanje in izvedbo 
velikega dela zastavljenega programa so pohvalili nadzorni odbor, častno razsodišče in tudi prisotni člani. 

Platforma Zoom, ki sicer omogoča aktivno izmenjavo mnenj prek videa, avdia oziroma klepetalnice, se 
je izkazala kot primerna za izvedbo takšnega srečanja. Večjih nevšečnosti predsedstvo zbora ni zaznalo. 
Tudi glasovanje je, po ponovitvi navodil pred samim začetkom, potekalo brez težav. Zapisničarka je vestno 



| 156 |

| 65/1 | GEODETSKI VESTNIK  
DR

UŠ
TV

EN
E N

OV
ICE

  | 
 N

EW
S F

RO
M

 SO
CIE

TIE
S zapisala vsa dejstva in sprejete sklepe, prisotni so se strinjali z izvedbo skladno s pravili društva, overovatelji 

so potrdili pravilnost zapisa – izvršni odbor društva je dobil odvezo za izvedbo programa v letu 2020 
in prejel obvezo za aktivno delo v letu 2021, pravzaprav bi bili lahko kar ponosni ob zaključku, če … 

Slika 7: Utrinek z občnega zbora LGD v marcu 2021.

V življenju nas velikokrat ali kar praviloma spremlja kakšen »če« in s tem smo se v večini že nekako 
sprijaznili, a tokrat je tako otipljiv in moteč, da bo treba čimprej popraviti nelagodje, ki nas je obhajalo 
med izvedbo, še bolj pa ob zaključku srečanja, ko smo onemeli s »cmokom v ustih«. Kje so nasmehi, 
trepljanja in že omenjene vroče razprave, pa šale in plodno kovanje novih idej za društvene podvige, ki 
ob prigrizku in dobri kapljici vzniknejo tako spontano!?

Ne, tega na daljavo ni moč pričarati in zato Zoom ostaja le izhod v sili – naj velja: kmalu nasvidenje v živo!

Slikovno gradivo: Miha Muck, Ljubljansko geodetsko društvo
Zapisal: Milan Brajnik, za Ljubljansko geodetsko društvo
e-naslov: milan.brajnik@gis.si 

mailto:milan.brajnik@gis.si
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SIN mEmORIam
mILaN NapRuDNIK

(1927–2021)
Na pragu pomladi nas je v 94. letu zapustil ugleden slovenski geodet in univerzitetni profesor v pokoju 
dr. Milan Naprudnik. Rodil se je v Celju in tako kot mnoge družine iz tega dela Slovenije so bili tudi 
Naprudnikovi med drugo svetovno vojno izgnani v Bosno, od koder so se vrnili šele po koncu vojne. 
Po maturi na celjski gimnaziji se je vpisal na Tehniško fakulteto Univerze v Ljubljani, na oddelek za 
geodezijo, kjer je diplomiral leta 1954.

Poklicno pot geodeta je Milan Naprudnik začel že med študijem in jo po diplomi nadaljeval na Geodet-
skem zavodu Celje, nabiral si je izkušnje na terenskih meritvah in napredoval do direktorja te ustanove. 
Leta 1964 je postal direktor Geodetskega zavoda Republike Slovenije, leta 1967 pa direktor Geodetske 
uprave Republike Slovenije. 

Leta 1970 je Milan Naprudnik prevzel vodenje Zavoda za regionalno-prostorsko planiranje Republike 
Slovenije. V svojo delovno skupino je znal pritegniti različne strokovnjake, ki so se ukvarjali s prostorskim 
in urbanističnim načrtovanjem, tedaj pri nas še dokaj nove znanstvene in strokovne vede. Z izsledki razi-
skovalnega in strokovnega dela je Milanu Naprudniku in njegovi skupini uspelo prepričati tako strokovno 
javnost kot tudi tedanje vodstvo Slovenije, da je treba preprečiti stihijske procese urbanizacije v slovenskem 
prostoru in vpeljati politiko policentričnega prostorskega in gospodarskega razvoja Slovenije. Ker pa je 
vključitev prostorskega in regionalnega planiranja v sistem samoupravnega družbenega planiranja leta 
1976 pomenila opustitev ter s tem degradacijo znanstvenega in strokovnega dela na področju urejanja 
prostora, je bil Milan Naprudnik decembra istega leta odstavljen z vodilnega položaja na področju pro-
storskega planiranja. Po enoletnem premoru je prevzel vodenje Geodetske uprave Republike Slovenije, 
leta 1984 pa zasedel mesto glavnega republiškega urbanističnega inšpektorja in republiški urbanistični 
inšpektorat vodil do upokojitve leta 1993. 

Leta 1994, ko je Republika Slovenija prevzela predsedovanje Alpski konvenciji, pa se je na povabilo 
vlade ponovno aktiviral ter na ministrstvu za okolje in prostor prevzel predsedovanje stalnemu odboru 
Alpske konference do leta 1998 ter s svojimi organizacijskimi in strokovnimi izkušnjami ter odličnim 
vodenjem interdisciplinarnih mednarodnih ekip pomembno prispeval k uveljavljanju Sporazuma o 
varstvu Alp, ki so ga ratificirale države na območju Alp in Evropska unija. V mednarodnem okolju je 
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Energija, Gorski gozd, Hribovsko kmetijstvo, Varstvo narave in urejanje krajine, Promet, Varstvo tal in 
Turizem, ustanovljena je bila mednarodna mreža za zavarovana območja v Alpah. 

Od upokojitve naprej je ljubiteljsko deloval v nevladnih organizacijah na področju urejanja prostora, 
varstva okolja in narave (na primer CIPRA International, PANGEO, PZS ipd).

Milan Naprudnik je od nekdaj menil, da geodetski strokovnjak potrebuje izredno široko, ne le tehnično, 
temveč tudi naravoslovno in družboslovno znanje, in se je v tej smeri tudi sam izobraževal. Leta 1979 je 
magistriral, leta 1986 pa tudi doktoriral na interdisciplinarnem podiplomskem študiju prostorskega in 
urbanističnega planiranja (IPŠPUP FAGG).

Pedagoško univerzitetno kariero je začel leta 1976 in jo dolga leta opravljal kot honorarni sodelavec. 
Mnogim študentom je bil mentor ali somentor pri diplomskih in magistrskih nalogah ter doktorskih 
disertacijah. Prizadeval si je za pretok znanja iz univerzitetnih krogov v strokovno prakso ter interdiscipli-
narnost in to poslanstvo nenehno udejanjal. Objavil je veliko strokovnih člankov in publikacij, predvsem 
s področja prostorskega načrtovanja ter soodvisnosti geodezije in prostorskega načrtovanja, ter se neut-
rudno zavzemal za to, da se v Sloveniji okrepi regionalno načrtovanje in udejanji smotrna raba prostora.

Da njegovo delo ni ostalo neopaženo, dokazujejo številna priznanja, odlikovanja in častna članstva, naj 
omenimo le red dela z zlatim vencem (1970) in red zaslug za narod s srebrnimi žarki (1985) (odlikovanje 
SFRJ za posebne zasluge pri razvoju družbe), prav tako pa tudi priznanja drugih stanovskih združenj 
(Atletske zveze Slovenije, Planinske zveze Slovenije, Zveze geodetov Slovenije, Urbanistične zveze Jugo-
slavije, Zveze geodetskih inženirjev in geometrov Jugoslavije itd).

Prof. dr. Milan Naprudnik je slovenski geodeziji pa tudi regionalnemu prostorskemu planiranju dal 
svetovljanstvo in širšo družbeno težo. Pod njegovim vodstvom se je slovenska geodezija po zgledu dru-
gih zahodnih držav izredno hitro razvijala iz zemljemerske vede v pomembno znanstveno disciplino, ki 
poleg drugega zagotavlja strokovne podlage za načrtovanje posegov v prostor in gospodarjenje z njim. 

Njegova karizma, značaj in jasnost misli so skozi leta navdihovali vrsto generacij slovenskih geodetskih 
in drugih strokovnjakov. S svojim delovanjem v stroki ter uveljavljanjem geodezije in prostorskega pla-
niranja v družbi nam pušča bogato zapuščino, na kateri lahko gradimo nadaljnje razvojne usmeritve na 
vseh področjih delovanja geodetske stroke. Za vse to se mu slovenski geodeti iskreno zahvaljujemo in 
obljubljamo, da bomo z njegovo dediščino skrbno ravnali ter upoštevali vse nasvete in sugestije, ki nam 
jih je dajal vso svojo bogato in dolgo strokovno kariero. Zaradi svojega delovanja in prijateljskega odnosa 
nam ostaja v trajnem zgodovinskem spominu.

Anton Prosen
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SmILaNu V SpOmIN

(1927–2021)
Erazem Rotterdamski je nekoč dejal: »So ljudje, ki živijo v svetu sanj, in so ljudje, ki se soočajo z resnič-
nostjo. In so tudi tisti, ki en svet spreminjajo v drugega.« Dr. Milan Naprudnik je bil nedvomno človek, 
ki je spadal v kategorijo slednjih. Vse življenje je en svet spreminjal v drugega. Svet geodetske dejavnosti 
in svet geodetske stroke je zaznamoval s svojim strokovnim delom in z neizčrpnim virom življenjske 
energije, s katero si je prizadeval ta svet spremeniti v drug, boljši, sodobnejši svet geodetske dejavnosti 
in prostorskega načrtovanja. 

Ko danes prebiramo gradiva in zapise, ki jih je v sedemdesetih in osemdesetih letih prejšnjega stoletja 
oziroma celo prejšnjega tisočletja zapisal Milan Naprudnik, se nam zazdi, da beremo aktualne strateške 
usmeritve državne geodetske službe, usmeritve s področja inventarizacije prostora, regionalnega planiranja 
in informacijskih sistemov. Pred več kot štiridesetimi leti zastavljena vizija je namreč še vedno aktualna, 
saj nam čisto vseh takrat zapisanih ciljev še vedno ni uspelo v celoti izpolniti. 

Letos mineva osemnajst let od Milanovega zapisa v Geodetskem vestniku, v katerem nas je opozarjal 
na vlogo geodetov in geodetske dejavnosti v razmerju do takrat uveljavljene Agende 21 ter evropske 
prostorske razvojne perspektive. Osem let po upokojitvi je natančno opredeljeval izzive jutrišnjega dne 
ter pisal o globalizaciji družbe in s tem tudi o globalizaciji gospodarjenja z zemljišči, ter o izzivu, ki ga je 
poimenoval z geslom »Danes kataster zemljišč, jutri statistika nepremičnin«.

O vizionarstvu Milana Naprudnika nas prepriča primerjava današnjih zapisov v evropskem zelenem do-
govoru in skupnem evropskem podatkovnem prostoru, ki vključujejo povsem enake teme. Kljub jasnim 
usmeritvam, ki jih je Milan postavil pred državno geodetsko službo že v obdobju, ko je vodil republiško 
geodetsko upravo (1967–1970 in 1977–1984), nam jih vsem skupaj vse do danes ni uspelo v celoti iz-
polniti. Šele z dokončanjem programa projektov eProstor bo slovenska državna geodetska služba skupaj z 
direktoratom za prostor, graditev in stanovanja MOP izpolnila zamisel o medopravilnih in večnamenskih 
nepremičninskih evidencah, povezanih z inštrumenti zemljiške politike in prostorskega načrtovanja. 

Milan Naprudnik je bil skupaj s Tomažem Banovcem in drugimi vizionarji slovenske geodezije zaslužen, 
da smo slovenski geodeti že v 70. letih ponujali globalne evidence o rabi zemljišč, onesnaženosti, nara-
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Tomaž Petek
 generalni direktor Geodetske uprave Republike Slovenije

vovarstveni in okoljski vrednosti, tržni vrednosti in drugo. Vse našteto zasledujemo Milanovi nasledniki 
na čelu Geodetske uprave Republike Slovenije vse do današnjih dni, ko že lahko s ponosom poročamo 
na evropski in svetovni ravni, da je v Sloveniji že vzpostavljen integriran okvir za učinkovito upravljanje 
prostorskih podatkov za potrebe doseganja ciljev trajnostnega razvoja in Agende 2030, s čimer se trenutno 
ukvarjata OZN in Svetovna banka. 

Leta 2003 se je Milan spraševal, ali lahko takšne drzne misli in razvoj privedejo do slovesa od starega, 
dobrega zemljiškega katastra kot temeljne evidence geodetske upravne dejavnosti? V teh dneh državni 
zbor sprejema Zakon o katastru nepremičnin, v katerem najdemo odgovor na prej zapisno vprašanje. 
Kataster ostaja temeljna evidenca geodetske upravne dejavnosti, vendar hkrati postaja jedro sistema 
povezanih zbirk podatkov in spletnih storitev na podlagi teh podatkov, ki bodo v globalizirani družbi 
služili za sprejemanje kakovostnih odločitev in pripomogli k hitrejšemu, vendar trajnejšemu družbenemu 
razvoju. Marsičesa od doseženega v Sloveniji še ne bi imeli, če ne bi imeli v svojih vrstah vsestranskega 
entuziasta, vizionarja in strokovnjaka z neizmerno energijo, kakršen je bil prof. dr. Milan Naprudnik. 

Bolečina ob izgubi s časom izgine, a spomini ostanejo za večno. Milanova večna mladostna energija nas 
bo vse skupaj še dolgo navdihovala, da si vsi skupaj prizadevamo, da bi mu čim bolj sledili in ta svet 
spremenili v drug, boljši svet. Milan, pogrešali te bomo.


