SREČANJE CELJSKEGA IN ZAGREBŠKEGA GEODETSKEGA
DRUŠTVA
Rafael Bohak

Celjsko geodetsko društvo je 7. oktobra organiziralo srečanje s člani zagrebškega geodetskega društva.
Pobudo so dali zagrebški kolegi na letošnjem Geodetskem dnevu. Po sprejemu smo si po krajšem pešačenju ob Savinji najprej ogledali razstavo geodetskih instrumentov in opreme v Celjskem pokrajinskem
muzeju. Ogled je potekal ob zanimivi predstavitvi avtorja razstave mag. Janeza Slaka. V nadaljevanju smo
si v muzeju ogledali znameniti celjski strop, zgodovino celjskih grofov in rimske izkopanine, imenovane
mesto pod mestom.

Slika 1: Ogled razstave geodetskih istrumentov.
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Slika 2: Ogled celjskega stropa.

Po sprehodu skozi stari del Celja smo srečanje nadaljevali z malico pod šotorom na Zupanc placu blizu
Šešč pri Preboldu. Večina se nas je nato napotila na ogled jame Pekel, nekateri pa so se že pričeli ogrevati
za načrtovano športno srečanje.
Po ogledu jame smo se spet zbrali na Zupanc placu. Popoldne se nam je pridružil predsednik Zveze
geodetov Slovenije mag. Blaž Mozetič. Najprej sva s predsednikom zagrebškega geodetskega društva
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Brunom Pacadijem na kratko predstavila delovanje obeh društev. Kratek nagovor sta imela še predsednika
Zveze geodetov Slovenije mag. Blaž Mozetič in Zveze geodetov Hrvaške dr. Rinaldo Paar. Ob tem smo
si izmenjali priložnostna darila. V imenu pokrovitelja srečanja je v odsotnosti direktorja Geodetskega
zavoda Celje prisotne pozdravil Matej Kovačič.

Slika 3: Skupinska fotografija udeležencev srečanja
Slika 4: Nagovor predsednikov obeh društev in zvez
pred Pokrajinskim muzejem Celje.		
geodetov Slovenije in Hrvaške.

Sledila je zelo napeta nogometna tekma moških ekip. Skoraj do konca je bila mreža obeh vratarjev nedotaknjena. Žal pa smo morali gostitelji v napeti končnici zmago prepustiti zagrebškim kolegom. Kljub
zagrizenosti tekmecev se je srečanje končalo brez poškodb, kar je dokaz dobre telesne pripravljenosti in
uigranosti obeh ekip.

Slika 5: Obe nogometni ekipi

Slika 6: Po napornem navijanju.

Po prigrizku in navezovanju stikov smo se spoprijeli še v metanju kovinskih obročev in pikadu. Proti
večeru je navkljub lepemu jesenskemu dnevu postalo hladnje, zato je nas je z udarno glasbo ogrel naš
DJ Luka. Ob tem so se nekateri preizkusili tudi za mikrofonom.
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Slika 7: Zapel nam je tudi predsednik zagrebškega
geodetskega društva.

Slika 8: Še ena medsosedska fotografija.

Po zelo zanimivem in prijetnem celodnevnem druženju smo se ob slovesu dogovorili, da se naslednje
leto srečamo v Zagrebu.
Zahvala Geodetskemu zavodu Celje za pokroviteljstvo, Petri pa za organizacijo srečanja.

Rafael Bohak, za Celjsko geodetsko društvo
e-naslov: rafko.bohak@gov.si
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