Anton Prosen

V zgodnjem pomladanskem času se je razširila novica, da bo glasilo Zveze geodetov Slovenije,
Geodetski vestnik, prenehalo izhajati. Sam sem to novico slišal na občnem zboru Ljubljanskega
geodetskega društva. Reakcija prisotnih, predvsem pa starejših kolegov, ki so v preteklosti skrbeli,
da se je revija razvijala in izhajala bolj ali manj redno celih šestinštirideset let, je bila dokaj burna
in marsikomu se je zdelo, da to ne more biti res. V dokaz, da se delo in izdaja revije nadaljujeta,
je pred vami dvojna številka 47. letnika.

UV
ODNIK
VODNIK

NOVEMU LETNIKU
GEODETSKEGA VESTNIKA NA POT

Delo v zvezi z izdajo revije je prevzel Oddelek za geodezijo Fakultete za gradbeništvo in geodezijo,
ki se bo tudi v prihodnje trudil, da bo revija obdržala svojo že doseženo kakovostno raven, tako
glede vsebine kot oblike. Na oddelku je bil ponujen kadrovski potencial kot tudi tehnična oprema
z namenom, da se vendarle nadaljuje tradicija izhajanja revije in da se strokovno in drugo bralstvo
z njo še naprej seznanja o nadaljnjem razvoju geodetske oziroma geoinformacijske stroke.

Kot boste opazili, je velik del gradiva nekoliko starejšega datuma, kar je posledica zastoja pri
izdaji revije, vendar to še ne pomeni, da članki niso aktualni. V prihodnje se bomo potrudili, da
bo posamezna številka revije izšla vsako četrtletje. Upajmo, da res, čeprav to ni odvisno zgolj od
uredništva.
Vsem, ki ste odločali, da izdajo revije prevzame nova ekipa, se lepo zahvaljujem za zaupanje, še
posebna zahvala pa gre mojim kolegicam in kolegom, ki so z velikim entuziazmom speljali delo,
ki ga je bilo treba opraviti, da je novi letnik revije resnično tudi izšel in dobil svojo podobo.
Veliko užitkov ob branju in veliko novih idej pri strokovnem delu ter pisanju novih prispevkov
vam želim,

dr. Anton Prosen
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Večino gradiva te dvojne številke je uredil že moj predhodnik, kolega Joc Triglav, ki je ob predaji
gradiva še nekaj časa sodeloval z nasveti, za kar se mu v imenu nove uredniške ekipe lepo
zahvaljujem. Pri oblikovanju vsebine revije smo se držali pravila, da ne bomo spreminjali tistega,
kar je dobro, dodali pa bomo nove rubrike, ko bo to aktualno. Vsebina revije je odvisna od nas
vseh, urednikov, članov ZGS in drugih, saj jo s strokovnimi in drugimi prispevki večinoma
oblikujemo sami geodeti.
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