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ZBOR ČLANOV DOLENJSKEGA GEODETSKEGA DRUŠTVA

Člani  DGD smo  se  v  četrtek  21.2.2008  zbrali  na  rednem zboru  članov.  Zbor  je 
potekal  v  prostorih  Centra  za  izobraževanje  in  kulturo  v  Trebnjem,  vzporedno  z 
otvoritvijo razstave ob 50. letnici katastra v Trebnjem.

Zbor članov je otvoril predsednik društva Damjan Gregorič.
Za predsednika delovnega predsedstva je bil potrjen Roman Novšak in člana Andreja 
Jurajevčič in Iztok Bevc.
Predsednik  društva  je  podal  poročilo  o  opravljenem delu  v  letu  2007.  V njem je 
izpostavil  aktivnosti  in  slovesnost  ob  30.  letnici  DGD  na  gradu  Bogenšperk.  V 
spomladanskem času je bila strokovna ekskurzija na INTERGEO v Sofijo. 
Blagajničarka Mateja Janežič je podala finančno poročilo. Iz poročila je razvidno, da 
je društvo uspešno zaključilo finančno leto 2007. Nadzorni odbor je potrdil uspešno 
poslovanje društva brez nepravilnosti. Častno razsodišče v letu 2007 ni imelo dela.
Na zboru je bila potrjena članarina za leto 2008 in sicer 25 EUR, za študente in 
upokojence 50% manj.

Predsednik  je  predstavil  plan  dela  za  letošnje  leto.  Planirana  je  bila  strokovna 
ekskurzija  v  Sarajevo,  vendar  zbor  članov  ni  potrdil  te  variante  zaradi  političnih 
razmer na območju bivše Jugoslavije. Izvršni odbor predlaga novo smer.
V letu 2008 ima društvo namen vzpostaviti svoje internetne strani in logotip društva.
V  izvršilnem odboru  je  prišlo  do  zamenjave  enega  člana,  novi  član  je  Iztok  Ilc. 
Njegovo funkcijo v častnem razsodišču pa zasede Vilma Jan – Špiler.

Pravila DGD določajo, da zbor članov imenuje zaslužne in častne člane. Tako smo 
na  letošnjem zboru  imenovali  nove  zaslužne  člane  in  častnega  člana.  Poleg  že 
imenovanih zaslužnih članov: Gašperinčič Željko, Guštin Peter, Jenič Franc, Kuzma 
Majda, Petrič Milivoj, Prepadnik Marija, Slokar Bojan, Vovko Marinka.

So novi zaslužni člani  :  

1. Janez Sašek  , Herinja vas 43

Četrti  predsednik  DGD,  od  10.02.1984  do 14.02.1986.  Inovativen  geometer  v 
gozdarski službi, zagret za nove geodetske tehnologije, zlasti fotointerpretacijo, 
projektant gozdnih cest, spodbujevalec kartografije.
Ko je bila geodezija še pretežno zemljiški  kataster in geodetska uprava, je bil 
Janez osvežitev od zunaj s srcem, ki je bilo znotraj.

2. Ivan Hrovatič  , Novo mesto, Adamičeva ulica 46

Sopotnik  ustanoviteljev,  ki  je  svoje  znanje  geodezije  s  pridom uporabljal   na 
področju  urejanja  in  obvladovanja  prostora,  in  nikoli  ni  prenehal  biti  geodet. 
Zastopal in promoviral je interese geodetske stroke, s kritične distance opozarjal 
in usmerjal, se poslavljal od pokojnih kolegov in priskočil na pomoč, kadar ga je 
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društvo potrebovalo. Posebej smo mu hvaležni za njegove tehtne besede ob naši 
30 letnici na Bogenšperku.

3. Anica Bečaj  , Trebnje, Rožna ulica 3

Aktiva članica organov DGD od ustanovnega zbora, pa vse do danes. 35 let je 
bila  zaposlena v geodetski službi v Trebnjem, kjer ni silila v ospredje, kadar pa je 
bilo potrebno je opravljala vse, tudi najbolj odgovorne naloge. Po upokojitvi si je 
vzela  čas  za  zgodovino  in  zagnano  sodelovala  pri  nastanku  zbornika  50  let 
geodetske službe v Trebnjem.

Častni član:

dr. Milan Naprudnik, univ. dipl. inž. geod.,  Ljubljana, Soška ulica 17b

ki je bil:
 uspešen direktor Republiške geodetske uprave,
 predavatelj na Fakulteti za geodezijo in gradbeništvo

in je še:
 prijatelj DGD (uvodničar na 3. in 7. občnem zboru) in seveda
 ljubitelj cvička.

Bil  je  in  je  še,  še  marsikaj  drugega,  kar  presega  okvire  našega  strokovnega 
združenja.

Naziv častni član mu podeljujemo za njegov avtorski prispevek v publikaciji 30 
let Dolenjskega geodetskega društva.
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