In memoriam
Odšel je prijatelj in profesor, ki je zaznamoval preboj Slovenije na evropski
geodetski zemljevid
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Prof. dr. Hermann Seeger (1933–2015).
V začetku decembra 2015 smo v evropskih strokovnih krogih z globoko žalostjo sprejeli vest, da je svojo
življenjsko pot v 82. letu sklenil priznani profesor in naš veliki prijatelj, prof. dr. Hermann Seeger. Za
velikani utemeljitve evropske geodezije v našem prostoru, kot sta bila tudi njegova sogovornika, navdušena in razvojno usmerjena Dušan Mišković in prof. dr. Krešimir Čolić, tudi prof. Seeger ni več zmogel
kljubovati neprizanesljivi bolezni.
Rodil se je leta 1933 na severu Nemčije in po študiju nadaljeval znanstveno kariero na Univerzi v Hannovru. Od leta 1967 je bil zaposlen na Inštitutu za uporabno geodezijo v Frankfurtu na Majni (takratni
»Institut für Angewandte Geodäsie«, ki se je leta 1997 preimenoval v Zvezno agencijo za kartografijo in
geodezijo oziroma sedanji »Bundesamt für Kartographie und Geodäsie«). Tu je služboval do upokojitve
leta 1998, razen v obdobju 1978–1987, ko je opravljal profesorsko poslanstvo za področje geodezije
na Univerzi v Bonnu. Po letu 1987, ko se je vrnil na inštitut, je bil najprej direktor, nato pa dolgoletni
predsedujoči te institucije.
Že zelo zgodaj je spoznal zmogljivosti in koristi uporabe sodobnih globalnih položajnih sistemov (GPS) v
geodeziji. Interes in sodelovanje v panevropskih pobudah ga uvrščata med ustanovitelje EUREF-a (Podkomisija za referenčni sestav za Evropo pri Mednarodnem združenju za geodezijo – IAG, ki se ukvarja
z osnovno geodetsko referenčno infrastrukturo). Njegovo ime in podpora njegovega inštituta sta bila
povezana z mnogimi kampanjami EUREF GPS v 90. letih prejšnjega stoletja, ki so bile vizionarske in
pionirske na področju vzpostavljanja evropske geoinformacijske infrastrukture ter umeščanja državnih
koordinatnih sistemov v enovit evropski in svetovni prostor. V takratni vodstveni ekipi slovenske in hr| 173 |
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vaške geodetske uprave (Seliškar, Gojčeta) nam je uspelo s profesorjem Seegerjem in njegovimi sodelavci
razviti odlično podporno in prijateljsko sodelovanje, ki je potekalo z izdatno finančno, materialno in
strokovno podporo pri izvedbi prvih GPS-kampanj v Sloveniji in na Hrvaškem (EUREF – SLOCRO
– 1994, Slovenija – 1995 in CROREF – 1995, Hrvaška – 1996, CRODYN). Rezultati kampanj s
kakovostno določenimi koordinatami točk so bili izjemnega pomena pri načrtovanju prehoda na nov
državni koordinatni sistem.
Profesor Seeger je bil dejaven tudi v mednarodnih združenjih, kot so CERCO in Megrin (predhodnici
EuroGeographicsa – Evropsko krovno združenje nacionalnih kartografskih, katastrskih in zemljiškoknjižnih institucij), OEEPE (predhodnici EuroSDR – Panevropske organizacije za eksperimentalne fotogrametrične raziskave), FIG (Mednarodna zveza geodetov) ter druga. V vseh okoljih, kjer je sodeloval, je
vedno zagovarjal realne in konkretne predloge ter rešitve. S svojim značilnim in hkrati ciljnim pristopom,
pogosto obarvanim s tančico humorja, je bil vedno opazen in preprosto učinkovit.
Zaradi strokovnega znanja, podpore napredku in vizijam, ki jih je z meddržavnim sodelovanjem uresničeval
v svetovnem, evropskem in balkanskem prostoru, se je njegov prispevek zapisal v del nepogrešljive bližnje
zgodovine razvoja na geodetskem področju, tudi v Sloveniji. S prisrčno osebnim, odkritim, neposrednim
in prijateljskim pristopom pa se je zapisal v naša srca. Hermanna, izjemno osebnost in prijatelja, bomo
ohranili med lepimi in nepozabnimi spomini.

doc. dr. Božena Lipej
Evropska pravna fakulteta
Ljubljana
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