NOVIM NALOGAM NAPROTI

Uredništvo Geodetskega vestnika skuša slediti rokom izdaje revije. Kljub dolgemu in vročemu
poletju nismo mirovali in nova številka revije je pred vami. Ta in naslednja številka sta prvenstveno
namenjeni objavi strokovnih referatov 34. Geodetskega dneva. To strokovno srečanje je bilo vsaj
po obisku negeodetov gotovo rekordno, saj so se zvrstile izredno zanimive predstavitve in okrogle
mize, ki so privabile mnoge župane, upravne in druge strokovnjake, kar pa je žal okrnilo čas za
predstavitve samih strokovnih dosežkov iz geodetske stroke, saj del prijavljenih referatov ni bil
predstavljen. Želimo si, da bi bili vsi prijavljeni in sprejeti referati postopoma objavljeni tudi v naši
strokovni reviji.
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Strokovno srečanje geodetov je imelo zelo simboličen naslov: »Imate prostor? Odprimo ga!« Ta
naslov lahko razumemo različno. Sprejetje nove prostorske zakonodaje v Sloveniji obvezuje
geodetsko službo in stroko, da se odpreta in da s svojimi podatki in znanjem o prostoru zapolnita
marsikatero strokovno vrzel (beri: tržno nišo) na področju urejanja prostora. Ali smo na to
pripravljeni, bo pokazal čas. Čutiti je, da je obdobje samozadovoljstva v geodetski stroki morda že
mimo in da vsi nekako iščemo možnosti za boljšo in hitrejšo uveljavitev stroke v sedanji in prihodnji
informacijski družbi. Spoznali smo, da je v tržnem gospodarstvu boj za obstanek neizprosen,
konkurenca med strokami pa vse večja. Potreba po naših storitvah in prostorskih podatkih se širi,
znanja, opreme in vztrajnosti je v stroki na pretek, morda pa le manjka več interdisciplinarnega in
managerskega znanja. Težak je prehod iz zemljemerske v geoinformacijsko znanost. Nove generacije
strokovnjakov so gotovo pripomogle, da se vse bolj približujemo geomatiki, bremena iz preteklosti
pa nas potiskajo v obdobje devetnajstega stoletja. Tako kot je stroka raznolika, taka je tudi naša
revija in prispevki v njej.

V reviji boste zasledili nekaj odzivov na pisanje iz prejšnje številke GV-ja, rubrika »Mnenja in
predlogi« bo morda zaživela. Zdrava kritika in razprava prinašata tudi nove ideje. Če se vam
porodi dobra ideja, napišite prispevek, ni potrebno da je ta strokoven, zaželeni so tudi drugi prispevki.
Sooblikujte revijo in ne spreglejte novih navodil za oblikovanje prispevkov, saj se prilagajamo
predpisanim zahtevam za tovrstne publikacije.
Ob koncu bi se v imenu uredništva zahvalil vsem, ki ste nam ob izidu prve dvojne številke
Geodetskega vestnika novega letnika izrazili čestitke. Prijetno branje!
dr. Anton Prosen
Glavni in odgovorni urednik Geodetskega vestnika
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Drugo leto bomo postali člani EU, o tem v stroki veliko ne razmišljamo. A geodetska stroka v
državah EU osvaja nova in nova področja dela. Če bomo želeli biti enakopravni člani, bo v stroki
treba več napora. Prispevek predsednika ZGS nas opozarja na to, da so mimo časi »farbanja«.
Kdo je na potezi, presodite sami! Novim nalogam pa vendar moramo naproti.
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