DRUGIČ PRI PREDSEDNIKU

Predsednika dr. Janeza Drnovška bomo slovenski geodeti ohranili v trajnem spominu. Najprej
kot državljani, saj nas je, tako kot vse prebivalce Republike Slovenije in slovenske državljane,
zaznamovalo obdobje, v katerem so se zgodile pomembne spremembe v zgodovini slovenskega
naroda. Samostojna država, vstop v Evropsko unijo in NATO, gospodarski vzpon in evropska
prepoznavnost. Pri vseh je imel dr. Janez Drnovšek vodilno vlogo. Brez dvoma je ena največjih
osebnosti slovenske državnosti.
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Vedno bo predsednik dr. Drnovšek zapisan tudi v geodetski zgodovini. Bil je prvi predsednik
Republike Slovenije, ki je slovenskim geodetom podelil priznanje, celo najvišje ravni. Za delovanje
Zveze geodetov Slovenije, za izdajanje strokovnega glasila Geodetski vestnik. O tem smo v
našem glasilu pisali v jesenski številki Geodetskega vestnika leta 2006.

Ko sem 25. februarja letos nekaj ur stal v množici na Prešernovi ulici, sem mislil tudi na te pretekle
dogodke. Tudi ko sem se vzpenjal po istih stopnicah in ko sem spet vstopil v isto dvorano kot
pred letom in pol. Stopil sem do žalne knjige, obrnil list papirja in vzel pisalo. Spomnil sem se, kaj
je nam, nagrajencem, izrekel ob podelitvi priznanja:
»Veliko ste prispevali k temu, da se je slovenska družba, slovenska država uspešno razvijala. Storili
ste več, kot je običajno. Niste delali zase, delali ste za druge, za državo, za vse naše državljanke in
državljane. Prepričan sem, da današnja odlikovanja prihajajo v prave roke, čeprav je težko zagotoviti
popolno pravičnost pri dodeljevanju takšnih odlikovanj, ampak danes imam pri tem dober občutek.
Zahvaljujem se vam za vaše delo, za vaš prispevek, za vaš trud, ki ste ga vložili in od katerega
imamo danes vsi koristi. Hvala lepa.«
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To je bilo 25. oktobra leta 2006. Geodetka in geodeti smo se s predsednikom dr. Drnovškom,
skupaj z drugimi nagrajenci, srečali v Predsedniški palači na Prešernovi ulici v Ljubljani. Tedaj
ponosni in samozavestni zaradi zavedanja, da je bila Zvezi geodetov Slovenije podeljena Medalja
za zasluge predsednika države. Prvo državno priznanje Zvezi geodetov Slovenije. Ponosen sem,
ker sem imel priložnost in čast prevzeti to priznanje – ponosen nase, da sem predsednik ZGS, ko
sem ob podelitvi stopil proti predsedniku države in mu stisnil roko, ponosen za vse geodete, ki
sem jih tam zastopal. Predsednik nam je izrekel čast in spoštovanje naši stroki. Zaradi tega
dogodka je dr. Drnovšek zapisan v trajni spomin geodetov sedanjih generacij in v zgodovino
slovenske geodezije.
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V žalno knjigo sem zapisal svoje osebno posvetilo kot osebno spoštovanje do velikega človeka.
Potem pa sem zapisal še spoštovanje in čast dr. Drnovšku v imenu Zveze geodetov Slovenije. Ta
zapis na listu spomina nanj bo ostal. To je bilo najmanj, kar smo kot geodeti na tisti dan lahko
storili. Ravnajmo se po besedah, ki nam jih je izrekel.

Jurij Režek
Predsednik Zveze geodetov Slovenije
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Pomislil sem – predvsem sam Drnovšek je bil tak. Delal je za druge, za državo, za državljanke in
državljane.
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