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Drugo državno srečanje geodetskih parov

Ida Brumec, Miran Brumec

Kako se je rodila zamisel
Geodetski pari smo se srečevali na Geodetskih dnevih. Pred leti, ko so kotizacije poskočile, so se tam
začele zbirati zgolj (slabše) polovice, praviloma moški deli parov. In ker moški običajno ob točilnem pultu
po obvezni geodeziji načnejo dve temi (vojska, ženske), je hitro padel predlog o srečanju.
Začasna definicija geodetskega para je: imata geodetsko izobrazbo, živita skupaj ter si prizadevata, da bi
imela naša stroka delo in ugled.
Vsak začetek je težak
Zbiranje podatkov o parih je bilo dolgotrajno. Vsak teden nastajajo novi pari, nekateri se prepolovijo,
nekateri ugasnejo. Informaciji o novem paru sledi običajno tlesk po čelu in vzklik: saj res! Trenutno je
na seznamu 91 parov, 18 jih je še brez centroida. Grafični prikaz je na Sliki 1.

Slika 1: Grafični prikaz razporeditve geodetskih parov.

Upoštevali smo naslednje geodetske izobrazbe: geodetski risar, geodetski operater, geodetski tehnik,
inženir geodezije, univerzitetni diplomirani inženir geodezije, univerzitetni diplomirani geodetsko-komunalni inženir, diplomirani inženir geodezije (VS), diplomirani inženir geodezije (UN), magister inženir
geodezije in geoinformatike, magister prostorskega načrtovanja, magister geofizike, magister znanosti,
doktor znanosti. Seznam dopolnjujemo.
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1. državno srečanje geodetskih parov je bilo 9. 6. 2017 na Polževem. Odlično sta ga organizirala Lija
in Miloš (GEOblog, ID1524). Udeležilo se ga je 30 parov. Dogovorili smo se, da bo srečanje postalo
tradicionalno.
2. državno srečanje geodetskih parov
Zbrali smo se 8. 6. 2018 pri Jamarskem domu na Gorjuši (GEOblog, ID1763). Ogledali smo si Železno
jamo in speleološko zbirko. Med družabnim srečanjem smo s terase doma spremljali nastope lipicancev,
ki jih je pripravil Pedagoško raziskovalni center za konjerejo Krumperk.
Lija in Miloš sta 18 parom (Slika 2) razdelila spominske medalje. Dogovorili smo se, da bosta 3. srečanje v letu 2019 organizirala Mojca in Marko. Obljubila sta, da bosta izbrala dan brez dežja in gneče na
cestah. Se že veselimo!
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Slika 2: 		 Geodetski pari na 2. srečanju.

Prijetno s koristnim
Srečanja so primarno namenjena sproščenemu in veselemu druženju, čeprav se v geodetski dejavnosti
ne cedita med in mleko. Iz pogovorov pretežno zelo mladih parov vejeta optimizem in hkrati skrb. S
spoznavanjem želimo stkati mrežo, ki bo omogočala iskanje novih priložnosti, spodbujala izmenjavo
izkušenj in poskrbela za odgovore ob morebitnih zagatah.
Seznam parov dopolnjujemo. Če bi bili radi povabljeni na naslednje srečanje, naredite prvi korak.
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