SLAVNOSTNA PRIREDITEV OB 60. LETNIKU GEODETSKEGA
VESTNIKA
Jožica Marinko

Drugega septembra 2016 je bil poseben dan; bil je nekaj posebnega
za geodetsko stroko, za vse, ki ste in so tako ali drugače povezani
z geodezijo in Geodetskim vestnikom. Na slavnostnem koncertu
ob 60. letniku Geodetskega vestnika, katerega pokrovitelj je bil
predsednik Republike Slovenije gospod Borut Pahor, smo lahko
uživali v kakovostni glasbi in sproščenem ozračju. Posebno sporočilo in simboliko dogodku daje tudi povezano nastopanje institucij
akademske, javne in zasebne sfere, ki delujejo na področju geodezije,
saj je potekal v organizaciji Zveze geodetov Slovenije v sodelovanju
s Fakulteto za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani,
Geodetsko upravo Republike Slovenije, Geodetskim inštitutom
Slovenije, Inženirsko zbornico Slovenije in Gospodarsko-interesnim združenjem geodetskih izvajalcev.
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Udeleženci, ki prihajajo iz različnih slovenskih in tujih institucij, so se najprej podali na pot, ki je
vodila v višine (višave), pa ne v geodetskem smislu, ampak v šesto nadstropje Cankarjevega doma,
točneje v Klub Cankarjevega doma v središču Ljubljane. Tam je številne povabljene pričakalo prijetno potovanje po poti razvoja slovenske geodezije, s poudarkom na razvoju slovenske pisane strokovne besede in Geodetskega vestnika. Popestrile so ga raznolike višine glasbe Big banda Orkestra
Slovenske vojske pod vodstvom Rudolfa Strnada in solistke Ive Stanič. Kot je v uvodnih besedah
podaril predsednik Zveze geodetov Slovenije, sodelovanje z Big bandom Orkestra Slovenske vojske
ni golo naključje – geodezija, tudi njeni začetki na Slovenskem, je bila vedno povezana z vojaškimi
potrebami – prva vojaško-topografska izmera slovenskega ozemlja tako sega v daljno drugo polovico
18. stoletja!
Med cenjenimi gosti so se prireditve udeležili predstavniki pomembnih akademskih, raziskovalnih in
javnih institucij ter združenj iz Slovenije in tujine, med drugim:
——
——
——
——
——
——

prof. dr. Rudolf Staiger, podpredsednik mednarodne zveze geodetov FIG,
Julius Ernst, predsednik avstrijske zveze geodetov,
Thomas Kalbro, predsednik evropske akademije EALD,
Vladimir Majetić, namestnik direktorja Državne geodetske uprave Republike Hrvaške,
prof. dr. Željko Bačić, predstavnik Geodetske fakultete Univerze v Zagrebu, ter
nekdanji glavni uredniki Geodetskega vestnika in številni soustvarjalci revije, ki so v preteklosti
soustvarjali ali pa še vedno soustvarjajo Geodetski vestnik.
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V uvod prireditve nas je popeljala melodija iz filmske serije Star Wars v priredbi Jožeta Privška. Pozdravni
govor predsednika Zveze geodetov Slovenije mag. Blaža Mozetiča je bil v znamenju poudarjanja interdisciplinarnosti stroke, ki združuje merske tehnike, inženirstvo, kartografijo in upravljanje nepremičnin,
sisteme za opazovanje Zemlje in sisteme za podporo odločanja v prostoru – ta širina pa se odraža tudi v
objavah strokovnega glasila zveze, v Geodetskem vestniku. Sklenil je z besedami: »Spoštovani ustvarjalci
Geodetskega vestnika, vaši talenti in ljubezen do slovenske besede, strokovnega jezika in estetike so polnili,
pravzaprav še vedno polnijo, Geodetski vestnik z neizmerno energijo, ki bralce navdušuje in navdihuje. Iskrena
hvala, da ste Geodetski vestnik posvojili.«

Pozdravni govor mag. Blaža Mozetiča, predsednika Zveze geodetov Slovenije (Foto: Klemen Brumec, ZGS).

V nadaljevanju prireditve nas je nagovoril slavnostni govornik, podpredsednik mednarodne zveze geodetov FIG (fran. FédérationInternationale des Géomtres) prof. dr. Rudolf Staiger. Izpostavil je izreden
uspeh in kakovost revije ter se zahvalil ustvarjalcem in urednikom Geodetskega vestnika, predvsem
tudi aktualni glavni in odgovorni urednici dr. Anki Lisec s Fakultete za gradbeništvo in geodezijo
Univerze v Ljubljani, za izjemen prispevek k razvoju stroke na mednarodni ravni. Poudaril je, da izdajanje take revije zahteva veliko vloženega prostovoljnega dela, angažiranosti urednika in sodelavcev,
skrbi in včasih tudi neprijetno dolžnost, ko je treba avtorjem pogledati v oči in povedati, da članek
ni na kakovostni ravni revije … Vse to je marsikdaj tudi po krivici spregledano, je poudaril, in se v
imenu zveze FIG iskreno zahvalil za izredno uspešno in mednarodno prepoznavno delo ustvarjalcev
Geodetskega vestnika.
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Slavnostni govor prof. dr. Rudolfa Staigerja, mednarodna zveza geodetov FIG (Foto: Klemen Brumec, ZGS).

Z leve proti desni: prof. dr. Rudolf Staiger (podpredsednik mednarodne zveze geodetov FIG), mag. Blaž Mozetič (predsednik Zveze
geodetov Slovenije), dr. Anka Lisec (glavna in odgovorna urednica Geodetskega vestnika), Julius Ernst (predsednik avstrijske
zveze geodetov) ter mag. Erna Flogie Dolinar (generalna sekretarka Zveze geodetov Slovenije) (Foto: Klemen Brumec, ZGS).
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Domiselna scenska postavitev organizatorjev z razstavljenimi starimi geodetskimi instrumenti in pripomočki ter »dramska uprizoritev« povezovalca Gregorja Budala so udeležence slikovito popeljali v različna
razvojna obdobja geodetske stroke v Sloveniji, potovanje pa je spremljala glasba v izvedbi Big banda
Orkestra Slovenske vojske iz predstavljenih obdobij.

Big band Orkestra Slovenske vojske je s kakovostnimi izvedbami izbranih skladb pričaral čudovito ozračje (Foto: Klemen Brumec, ZGS).

Big Band Orkestra Slovenske vojske s solistko Ivo Stanič (Foto: Klemen Brumec, ZGS).
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Razvojna pot geodezije se je na Slovenskem začela v 18. in 19. stoletju. Predstavljen je bil poklic takratnega zemljemerca, ki je bil zelo spoštovan in prepoznaven, predvsem zaradi obsežne katastrske izmere,
izvedene že v prvi polovici 19. stoletja. Odlomek iz Jurčičevega romana Doktor Zober (1876), ki govori o
mladem zemljemercu, daje sporočilo za razmislek – tudi v starih časih ni bilo lahko geodetu »posla dobiti«.
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Gregor Budal v vlogi zemljemerca g. Ivana Lisca iz Jurčičevega romana Doktor Zober (Foto: Klemen Brumec, ZGS).

Z obiskom prireditve so nas počastili nekdanji in sedanji zvesti ustvarjalci Geodetskega vestnika: dr. Božena Lipej in dr. Anton
Prosen (levo); Marjan Jenko in Miran Brumec (desno) (Foto: Klemen Brumec, ZGS).
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Glasbeniki Big banda Orkestra Slovenske vojske so nas z zadnjo skladbo One more once Michela Camilija
privedli do uradnega konca prireditve. Z bučnim aplavzom smo organizatorjem sporočali: čestitke in
pohvala vsem, ki ste v prireditev vlagali svoj prosti čas, delo, znanje, ideje …
Polni vtisov smo prestopili na zunanjo teraso prireditvenega prostora in v soju sveč ter prijetnem poletnem ambientu nadaljevali praznovanje ob sproščenem klepetu. V želji, da se kmalu spet srečamo ob
kakšni posebni priložnosti.

Jožica Marinko, za Zvezo geodetov Slovenije
e-naslov: jozica.marinko@gov.si
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