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GEODETSKI VESTNIK

Utihnil je tvoj mogočni glas,
obstalo je tvoje srce,
odšel si sam na pot neznano …
Poslavljamo se od kolega Janeza Kobilice, ki je bil priznan geodet s širokim znanjem. Odmevni so bili
njegovi referati na republiških, zveznih in drugih strokovnih srečanjih – tudi v tujini.
Strokovno pot je začel na zemljiškem katastru v Mariboru, ki ga je precej časa tudi vodil. Sodeloval je v projektu
modernizacije zemljiškega katastra. Mariborska geodetska uprava je bila takrat eden od šestih poskusnih centrov.
Nadaljeval je na različnih odgovornih položajih na mestni občini Maribor. Kot član njenega izvršnega sveta se je
ukvarjal predvsem z urejanjem prostora, komunalno in stanovanjsko gradnjo ter bil soavtor urbanističnega načrta
Maribora (na primer Maribor jug). Leta 1972 je napisal strokovni referat z naslovom Realne možnosti izgradnje
komunalnega informacijskega sistema na nivoju občine ter tudi ta projekt uspešno izvedel. Občinsko kariero je
sklenil kot načelnik gradbenega oddelka. Bil je tudi direktor republiškega Geodetskega instituta v Ljubljani. Bil je
v državni komisiji za modernizacijo zemljiškega katastra ter sodeloval v meddržavnem projektu topoloških osnov
informacijskega sistema in z avstrijsko geodetsko službo. Vrnil se je v Maribor, kjer je živela njegova družina, in z
Geodetske uprave odšel v zaslužen pokoj. Njegov življenjski opus obseg več kot trideset objavljenih prispevkov v
strokovni literaturi. Aktivno se je udeleževal strokovnih posvetov. Posebej bi poudaril njegov prispevek k zborniku,
ki ga je izdalo Društvo geodetov severovzhodne Slovenije ob praznovanju 50-letnice obstoja.
Mnoga leta smo preživeli skupaj (že od leta 1965) ter v različnih okoliščinah usmerjali mariborsko in slovensko
geodezijo. Spominjali se ga bomo kot človeka, ki je s svojimi idejami in pobudami večkrat pomagal reševati aktualna vprašanja. Deloval je tudi v geodetskem društvu, ki je imelo nekoč zelo močno povezovalno in izobraževalno
funkcijo. Bil je večkratni predsednik društva in odličen predavatelj, zato smo ga včasih imenovali tudi profesor!
Deloval je tudi pri Društvu inženirjev in tehnikov Maribor, kjer je bil v nadzornem odboru. Posebej bi
poudaril, da je za svoje zasluge prejel številna priznanja na društveni, republiški in celo zvezni ravni. Bil
je zaslužni član društva geodetov in častni član Zveze geodetov Slovenije.
Radi smo bili z njim, saj je bil iskriv, zanimiv in široko razgledan sogovornik. Znal je biti optimist s
prepričanjem, da je vedno mogoče kaj storiti, niti najmanj pa se predati porazu!
Žal nas pred smrtjo ne obvaruje nič … Je neizbežna in nerazumljiva sopotnica vsakega življenja!
Ostal nam boš v srcu kot osebnost, ki smo jo cenili, imeli radi, in takšen boš tudi ostal v naših spominih. Hvala ti!
Dušan Mrzlekar
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