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Pred kratkim nas je zapustil še en geodet prvih generacij petdesetih let. Rodil se je 15. januarja 1930 v
Ribnici. Osnovno šolo in gimnazijo je obiskoval v Ribnici in Kočevju. Ko so gimnazijo ukinili, je šel
na srednjo geodetsko šolo v Ljubljano, ki jo je leta 1951 tudi uspešno končal. Nato so ga vpoklicali v
vojsko in po služenju vojaškega roka se je zaposlil na Geodetskem zavodu Slovenije. Tam je tudi spoznal
geodetinjo Slavico, s katero sta se leta 1955 poročila. V zakonu sta se jima rodila hči Helena in sin Tomo.
Spomin na Francija bom obudil malo drugače, kot je navada.
Na Geodetski zavod sem prišel poleti 1968, takrat še v »provizorij«, kot smo imenovali svojo stavbo.
Delati sem pričel v večji sobi, kjer nas je za mizami sedelo šest. Bil sem še zelen, kot vsi, ki smo pravkar
prišli iz šole. Za vsako delo, ki sem ga dobil, sem potreboval nasvet. Nekega dne sem dobil zahtevnejšo
nalogo in napotili so me v sosednjo sobo h gospodu, ki je sedel desno v kotu, to je bil Franci Zobec.
Šel sem do njega in mu povedal, zakaj sem prišel. Odložil je svoje delo in se mi posvetil. Razložil mi je,
kako naj opravim naloženo nalogo. Po krajšem premisleku me je na kratko vprašal, ali bo šlo. Odgovoril
sem mu, da bo, on pa je brez besed nadaljeval svoje delo. Po vrnitvi so me sodelavci vprašali, ali mi je
pomagal poiskati rešitev. Odgovoril sem, da mi je zelo dobro razložil. Znan je bil namreč po tem, da je
cenil mlade sodelavce, ki so upoštevali njegov nasvet.
Franci je znal zelo dobro oceniti nove sodelavce. Bil je natančen in dosleden. Od svojih prepričanj ni
odstopal, kar so mu nekateri šteli za slabo lastnost. Na terenu je od nas vedno zahteval natančnost. Vsak
večer po končanem terenskem delu smo morali opraviti še vse potrebne izračune za tekoči dan.
Franci je celotno delovno dobo preživel na Geodetskem zavodu Slovenije. V začetku službovanja je bil
veliko po terenu, predvsem v Prekmurju in Goriških brdih. Z željo po čim večjem znanju se je odločil
za študij ob delu. Uspešno ga je končal in postal inženir geodezije. Več let je bil vodja ene od skupin, ki
se je ukvarjala z zemljiškim katastrom. Upokojil se je še v naši nekdanji domovini.
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Deloval je tudi v delavskem svetu in bil član marsikatere komisije. Po upokojitvi smo se z njim videvali
bolj malo. Vem, da je deloval kot sodni izvedenec geodetske stroke. Redno se je udeleževal občnih zborov
Ljubljanskega geodetskega društva. Udeleževal se je tudi jesenskih izletov Ljubljanskega geodetskega
društva za starejše člane.
Franci je dočakal lepo starost. Umrl je 26. februarja 2018. V spominu nam ostajajo le leta, ki smo jih
preživeli skupaj na Geodetskem zavodu.
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