DVAJSETLETNICA DRUŽBE IGEA, D. O. O.

NOVOSTI IZ STROKE

(ALI KAJ IMATA SKUPNEGA DARWIN IN IGEA)

Priznamo, kar nekaj časa smo iskali pravo vsebino, s katero bi zaznamovali dvajsetletnico
poslovanja in te novičke. Ali tradicionalno naštevati pretekle uspehe, prihodnje vizije in usmeritve
družbe ali kako drugače nagovoriti javnost? Kako najti tematiko, ki bo drugačna, pa vendarle
dogodku ustrezna? Rešil nas je sodelavec s precej nenavadnim vprašanjem: »Ali veste, kaj imata
skupnega Darwin in IGEA?«
Saj Darwin vendar ni bil geodet ali kaj drugega na »geo-«? Sicer je res, da je bila ladja Beagle, na
kateri je biolog spoznaval skrivnosti razvoja vrst, pravzaprav na raziskovalno-geodetski ekspediciji,
namenjeni kartiranju nekaterih še neizmerjenih ozemelj, pa vendarle to ni jedro primerjave. Ker
je Darwin trpel za morsko boleznijo, se je raje potikal po kopnem. Imel je dovolj časa (verjetno
so geodeti kartirali bolj počasi), da je lahko začel sistematično spoznavati zakonitosti razvoja
živalskih vrst, ki so ga pripeljale do teorije evolucije. Ta pravi, da preživijo samo najmočnejši –
ne, le najbolj prilagodljivi. Živalske in rastlinske vrste se ohranjajo in prilagajajo iz roda v rod
tako, tako da obstanejo potomci, uspešnejši zaradi slučajnih genskih sprememb. A to ne uspe
niti vsem potomcem niti vsem vrstam. Tudi ni nujno, da so najuspešnejši tisti, ki so največji ali
najmočnejši.
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Nekako tako smo besedičili in tudi polemizirali, kaj smo se pravzaprav učili o evoluciji. Zanimivo,
da po tem, ko učene stvari zbledijo, ostanejo le vtisi, ki se lahko precej razlikujejo med seboj.
Od misli, da gre pravzaprav za stalni boj za preživetje, zaradi česar se moramo spremeniti, pa
do tega, da se živeči osebki kaj malo spreminjajo in bodo verjetno imeli to priložnost šele naši
nasledniki. To nas je vodilo do vzporednic, ki veljajo tako v podjetništvu kot v naravi in so v
časih, imenovanih krizni, še bolj aktualne. Prav vsi priznavamo, da se moramo prilagoditi, sicer
bomo lahko tudi sami žrtve selekcije.
Tako razmišljamo tudi v družbi IGEA, kjer letos praznujemo dvajsetletnico delovanja. Zavedamo
se, da postajajo tri Darwinova izhodišča (selekcija, evolucija, prilagoditev) vse bolj pomembna
za družbo in posameznika. Pripravljeni smo se bojevati in spreminjati. Edino nečesa nismo
pripravljeni spremeniti – svojih VREDNOT. Zato vam tako kot pred desetimi leti, prav tu, spet
kličemo: »UPRAVLJAJMO PROSTOR SKUPAJ!« Ob naslednji obletnici pa nam povejte, ali
nam je uspelo.
Pa še to, letos mineva 200 let od rojstva Darwina in 20 let od rojstva družbe IGEA. Tudi to je
podobnost, na katero smo opozorili 7. oktobra 2009 v Viteški dvorani Cekinovega gradu (Muzej
novejše zgodovine), kamor smo povabili poslovne partnerje oziroma prijatelje, kot jih je nagovoril
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V nadaljevanju predstavljamo nekaj utrinkov s prireditve tudi bralcem Geodetskega vestnika, ki
se jim ob tej priložnosti zahvaljujemo za prijateljevanje in jim želimo vesele božične praznike
ter srečno in poslovno uspešno leto 2010.
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direktor družbe. Dogodku sta poseben pečat dodala še generalni direktor Gospodarske zbornice
Slovenije in akademska slikarka Maja Šubic, ki sta vsak iz svojega zornega kota podala videnje
današnjega časa.
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Gosti so počasi napolnili Viteško dvorano Cekinovega gradu
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Uvodni nagovor mag. Sama Miliča Hribarja, generalnega direktorja Gospodarske zbornice Slovenije

Pozdravni nagovor mag. Aleša Šuntarja, direktorja
družbe IGEA, d. o. o.

Akademska slikarka Maja Šubic je predstavila svoje
delo, izvirno tehniko izdelave kamnitih fresk na temo
dvestoletnice rojstva Charlesa Darwina in njegovega
potovanja z ladjo Beagle
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Zdravica mag. Aleša Šuntarja, direktorja družbe IGEA, d. o. o.
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Popestritev programa z izvirno glasbo ansambla »Slutnja poletja«
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