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ZAHVALA PRIMORSKEMU GEODETSKEMU DRUŠTVU
Anton Prosen

So trenutki, ki ti ne le polepšajo dan, temveč obdobje v življenju, in meni se je to zgodilo. Zgodba mi ni
samo polepšala dneva, temveč me je vrnila v obdobje, ko sem si kot mlad geodet utiral pot v stroki. To
se je zgodilo v petek, 13. marca 2015, v Hotelu Maestoso v Lipici. Ta dan je imelo Primorsko geodetsko
društvo 32. letni občni zbor članov. Poleg običajnih točk, ki jih morajo vsako leto v skladu z zakonodajo
o društvih obravnavati, je bila na dnevnem redu še ena, in sicer slavnostna razglasitev častnega člana
društva dr. Antona Prosena ob 36. letnici ustanovitve društva. In ravno to je dogodek, ki mi je polepšal
dan in dneve v jeseni življenja.

Slika:

Plaketa za častno članstvo.

Ko me je poklical aktualni predsednik Primorskega geodetskega društva Matej Plešnar, naj si v petek,
13. marca 2015, rezerviram čas za prihod v Lipico, da sprejmem plaketo za častno članstvo v njihovem
društvu, me je ta novica izredno presenetila in razveselila. Seveda sem se najprej vprašal, ali si to priznanje
v Primorskem geodetskem društvu res zaslužim.
Misel me je vrnila v leto 1979. To je bilo leto, ko je slovenska geodetska služba, ki jo je vodil Milan
Naprudnik, praznovala 35-letnico. Vodstvo Geodetske uprave je to leto po posameznih slovenskih regijah organiziralo predstavitev razvoja geodezije v 35-letnem obdobju in usmeritve za prihodnji razvoj.
Takrat primorski geodeti nismo imeli svojega združenja, bili smo vključeni v Ljubljansko geodetsko
društvo. Bila je priložnost, da se na tem srečanju ob podpori vodstva geodetske službe in civilne sfere,
to je Geodetske uprave in Zveze geodetov Slovenije, ustanovi Primorsko geodetsko društvo. Ustanovitvi
je botrovala tudi želja, da bi primorski geodeti organizirali Geodetski dan v letu 1980. Na srečanju v
Lipici smo res ustanovili Primorsko geodetsko društvo, postal sem njegov prvi predsednik. Žal ga nismo
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registrirali po zakonodaji o društvih, to se je zgodilo šele pozneje, in sicer v letu 1984. Za to je bila najbolj
zaslužna sekretarka društva Zalka Jereb. Seveda pa nas to ni oviralo, da ne bi jeseni 1980 organizirali 13.
Geodetskega dneva v Novi Gorici.
Ob brskanju po osebnem arhivu sem odkril, da mi je Zveza geodetov Slovenije (ZGS) leta 1983 podelila
naziv zaslužnega člana. V utemeljitvi je bilo zapisano, da sem si ga prislužil ravno z organizacijo Geodetskega dneva v Novi Gorici. Leta 2006 je sledilo priznanje ZGS za uspešno delo pri urejanju Geodetskega
vestnika, leta 2008 pa spet priznanje ZGS kot glavnemu in odgovornemu uredniku Geodetskega vestnika
za izjemno prizadevnost pri urejanju revije in za njeno mednarodno uveljavitev. Ko mi je ZGS v letu 2014
podelila priznanje za življenjsko delo na področju geodezije in urejanja prostora, sem bil prepričan, da
priznanj iz matične stroke ne bo več, in zgodilo se je častno članstvo v Primorskem geodetskem društvu.
Iskreno se zahvaljujem vsem kolegicam in kolegom, še posebej pa predsedniku Mateju Plešnarju, za
podelitev tega naziva in presenetljivo lep sprejem v Lipici. Hvala vsem!
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