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Prof. dr. Florjan Vodopivec – in memoriam

1934-2018
Na vrhuncu dopustniških dni nas je doletela žalostna novica, da je preminil prof. dr. Florjan Vodopivec,
dolgoletni profesor na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani.
Profesor Florjan Vodopivec je bil rojen 2. 5. 1934 v Ljubljani. Po maturi na VII. državni gimnaziji v
Ljubljani se je vpisal na študij geodezije na Fakulteti za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo (FAGG)
Univerze v Ljubljani, ki ga je končal leta 1960. Po diplomi se je zaposlil na Zavodu za izmero in kataster
zemljišč. Na Fakulteti za naravoslovje in tehnologijo (FNT) je leta 1972 opravil magisterij iz rudarstva,
na FAGG pa je leta 1974 doktoriral z disertacijo s področja nivelmana visoke natančnosti. Leta 1963 je
bil izvoljen v naziv asistenta in se je zaposlil na katedri za rudarska merjenja in geofizikalna raziskovanja
oddelka za montanistiko FNT. Leta 1969 se je zaposlil na oddelku za geodezijo FAGG, kjer je bil leta
1976 izvoljen v naziv docenta in leta 1980 v naziv izrednega profesorja za področje nižja geodezija, leta
1980 pa v naziv rednega profesorja za področje nižja geodezija in geofizika.
Med letoma 1976 in 1982 je bil namestnik predstojnika ter med letoma 1982 in 1984 predstojnik
takratnega VTOZD za gradbeništvo in geodezijo FAGG, med 1985. in 1987. je bil prodekan FAGG in
med 1987. in 1989. dekan FAGG Univeze v Ljubljani. Dolga leta je bil predstojnik oddelka za geodezijo
FAGG in katedre za geodezijo FAGG.
Profesor Florjan Vodopivec je prišel na FAGG v obdobju, ko se je bližala menjava celotne generacije
profesorjev, ki so postavili temelje za študij geodezije na Univerzi v Ljubljani po drugi svetovni vojni.
Takratne razmere so zahtevale temeljito in celovito prenovo študija geodezije v pedagoškem, znanstveno-raziskovalnem in strokovnem smislu. Prof. Vodopivec se je prenove lotil kljub nekaterim oviram in
pomislekom o pravilnosti odločitev. Čas je pokazal, da je prof. Vodopivcu uspelo prenoviti študij geodezije,
zagotoviti vsestranski razvoj oddelka za geodezijo ter prispevati k ugledu fakultete.
Področja znanstvenega delovanja profesorja Florjana Vodopivca so bila vsa področja geodezije in geodetske
izmere, rudarska merjenja in geofizika, področja pedagoškega dela pa nižja geodezija, geodetski merski
instrumenti in geofizika. Vodil je več raziskovalnih nalog s področja geodetskih metod pri ugotavljanju
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tektonskih premikov in stabilnosti zemeljskega površja. Bil je tudi nacionalni koordinator dveh projektov
s področja uporabe geodetskih tehnologij v raziskvah tektonike Srednje Evrope v okviru 4. in 5. okvirnega programa raziskav Evropske unije. V sodelovanju s Tehniško univerzo v Münchnu je na fakulteti
vzpostavil komparator za certificiranje nivelmanskih lat. Poleg tega je vzpostavil dve kalibracijski bazi za
elektrooptične razdaljemere v Logatcu.
Bil je mentor 159 diplomatom višješolskega, visokošolskega in univerzitetnega študija, enajstim magistrandom in šestim doktorandom ter mentor sedmim mladim raziskovalcem. Napisal in objavil je tri
univerzitetne učbenike.
Prof. Vodopivec je bil član mednarodne zveze geodetov in geofizikov IUGG, član mednarodne zveze
geodetov IAG ter nacionalni predstavnik Slovenije v podkomisiji EUREF pri IAG. Bil je med pobudniki
za ustanovitev in udeleženci ustanovne skupščine Slovenskega združenja za geodezijo in geofiziko leta
1993, na kateri je bil izvoljen za podpredsednika združenja, kot predstavnik sekcije geodezija. Združenju je predsedoval od leta 1997 do 2001. Po upokojitvi leta 2003 se je udeleževal letnih skupščin in s
prispevki dejavno sodeloval na znanstveno-strokovnih srečanjih združenja.
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S svojim pedagoškim, raziskovalnim in strokovnim delom je prof. Florjan Vodopivec pustil neizbrisen
pečat v razvoju geodetske znanosti in stroke v Sloveniji. Njegovo delo so prepoznali in cenili tudi v strokovnih stanovskih združenjih in na Univerzi v Ljubljani, saj je prejel naziv častni član Zveze inženirjev
in tehnikov Slovenije, zaslužni član Zveze geodetov Slovenije ter zlato plaketo Fakultete za gradbeništvo
in geodezijo Univerze v Ljubljani ob njeni 90-letnici. Za prispevek k razvoju Fakultete za gradbeništvo
in geodezijo mu je Univerza v Ljubljani leta 2010 podelila naziv zaslužni profesor.
Nekdanji študenti in kolegi s Fakultete za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani ter številne
generacije geodetov v Sloveniji se bomo profesorja Florjana Vodopivca spominjali z velikim spoštovanjem.

prof. dr. Bojan Stopar
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani
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