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SLAVNOSTNA AKADEMIJA IN PRIZNANJA ZVEZE
GEODETOV SLOVENIJE 2018
Jožica Marinko

Vsakoletni dogodek geodetov, ki je letos potekal 15. marca 2018 v Mariboru, je bil posvečen 7. evropskemu dnevu geodetov in informatikov. Dogodek, podnaslovljen Geodet inženir, je organizirala Zveza
geodetov Slovenije (ZGS) pod pokroviteljstvom ministrstva za okolje in prostor Republike Slovenije ter
v sodelovanju z Društvom geodetov severovzhodne Slovenije in širšo geodetsko strokovno javnostjo.
Četrtkov popoldan je bil v okviru spremljevalnega programa rezerviran za simbolično odprtje razstavnega
prostora, na katerem so se predstavljala podjetja, ki se ukvarjajo z geodezijo oziroma so z njo kakorkoli
povezana. V nadaljevanju smo prisluhnili predstavitvi in programu generalnega sponzorja dogodka,
podjetja Geoservis d.o.o., ob priložnostni 25-letnici poslovanja. Več o delovanju podjetja in novostih so
nam povedali vodilni v podjetju, zanimiv del pa je prispeval g. Laszlo Gombas, regionalni zastopnik za
Leica-Geosystems za srednjo, vzhodno in južno Evropo.
Večer je bil namenjen slavnostni prireditvi, kjer so nas s prisotnostjo počastili tudi širše prepoznavni
domači in ugledni gostje iz tujine.

Slika1:
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Predstavniki ZGS z nagrajenci in gosti.

Uvodoma je spregovorila ministrica za okolje in prostor gospa Irena Majcen, ki je v nagovoru orisala pozitivno sodelovanje z geodeti še v njenih prejšnjih službah, ki je bilo intenzivno še v množičnih postopkih
komasacij idr. Prav tako nam je dala potrditev glede dela, ki ga opravljamo, ter zagotovila podporo in
izrazila razumevanje za ureditev nerešenih vprašanj na prostorski ravni.
Sledil je nagovor predsednika Zveze geodetov Slovenije mag. Blaža Mozetiča, ki je poudaril, da geodet
inženir ni zgolj geodet v inženirju ali inženir v geodetu, ampak je pokončen človek, ki odlično opravlja
poslanstvo obeh hkrati. Dejal je, da je na eni strani tudi popotnik in športnik, na drugi strani pa strasten
ljubitelj sodobne tehnologije in nepoboljšljiv sanjač o vizijah prihodnosti.
Program so polepšale čudovite melodije glasbenih spremljevalcev, ki so nanizali nekaj priljubljenih skladb
tujih in domačih avtorjev (The Beatles, Louisa Armstronga in drugih).
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Kot poseben gost iz tujine, ki se je v preteklosti že večkrat odzval na vabila organizatorjev, je bil navzoč
prof. dr. Rudolf Staiger, takrat še podpredsednik mednarodne zveze geodetov, od maja 2018 pa predsednik te organizacije. Predstavil je pomembnost naše stroke, njeno delovanje v smeri napredka, kakovosti
podatkov, etike delovanja v našem poklicu in vrednot, za katere si je treba nenehno prizadevati. Letos je za
nas posebno leto, saj je evropsko združenje pooblaščenih inženirjev geodezije CLGE skupaj z mednarodno
zvezo geodetov FIG prvič organiziralo svetovni dan geodeta, ki je potekal v Washingtonu 21. marca 2018.

Slika 2: Prof. dr Rudolf Staiger.

Slovesnost, na kateri smo bili zbrani stanovski kolegi geodetske stroke, je bila kot vsako leto tudi priložnost, da smo predstavili požrtvovalno delo nekaterih, ki so bil z nami. Predsednik Zveze geodetov
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Slovenije mag. Blaž Mozetič je podelil plakete svojim članom za njihov prispevek h geodetski stroki in
izredne zasluge pri njihovem delovanju. Plaketo Zveze geodetov Slovenije so za neprecenljive zasluge in
prizadevanja na področju svojega dela prejeli Geodetski inštitut Slovenije, podjetje Geoservis d.o.o.
in g. Iztok Slatinšek.

Slika 3: Prof. dr. Rudolf Staiger (FIG), Andrej Bilban (Geoservis d.o.o.), mag. Blaž Mozetič ter moderator dogodka.

V četrtkovem večeru je nagrado iz rok predsednika Zveze geodetov Slovenije prejela tudi posebna mlada
nagrajenka – Taja Koša, ki obiskuje vrtec Lendava. Na mednarodnem natečaju otroških risb s kartografsko
tematiko na temo Radi imamo karte, ki je bil organiziran ob konferenci Mednarodnega kartografskega
združenja v Washingtonu, prestolnici ZDA, in na katerega je prispelo 193 risb iz 34 držav, je njena risba
z naslovom Zemljevid življenja prejela drugo nagrado ocenjevalne žirije v kategoriji do vključno 5 let.
Prireditev smo nadaljevali v sproščenem ozračju, ob zanimivih pogovorih in temah. Mogoče se je v večeru utrnila še marsikatera zamisel, pogovor kot povod za sodelovanje, poslovno partnerstvo ali tesnejše
osebno prijateljstvo.

Jožica Marinko, za Zvezo geodetov Slovenije
e-naslov: jozica.marinko@gov.si
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