Naj se kljub naslovu vseeno za trenutek nostalgično zazrem v čas nazaj, ko sem v našem Vestniku
z zanimanjem pričakoval vsakokratni uvodnik dosedanjega predsednika zveze, mag. Bojana
Stanonika. Nostalgično zato, ker je obdobje njegovih uvodnikov v dosedanji vlogi mimo, z
zanimanjem pa zato, ker nisem nikoli vedel, kam in na koga od nas bo naslednjič usmerjena
njegova ost. Mnogokrat je meni in verjamem, da tudi komu drugemu, tak uvodnik, prav po
slovensko, izvabil kakšen privoščljiv nasmešek na obraz, velikokrat pa nam je izvabil misel, da je
imel pisec uvodnika morda prav. Še preden smo zares pomislili v iskanju odgovora na vprašanje
»A kaj storiti?«, smo prevečkrat opustili napor, ki je potreben za odgovor na to vprašanje, ki se je
pojavilo nekje v ozadju naših možganov, in ga potisnili vstran. Uvodnik smo prebrali in se hitro
posvetili drugim, pomembnejšim geodetskim zadevam. Pomembnejšim – ali morda enostavnejšim?
Strinjam se namreč z eno od njegovih zadnjih »uvodniških« misli, da mineva obdobje, ko smo si
lahko privoščili le občasne, posamezne provokativne ideje, ki niso pripeljale do ustvarjalnega
diskurza, ki jih zato nismo zares izoblikovali in o njih dosegli soglasja. In je tak uvodnik utonil v
pozabo in v geodetskem vsakdanu.
Pa poglejmo na svet, ki vrtoglavo beži mimo nas, iz drugega zornega kota, ne le iz geodetskega
vsakdana. Okolica, v kateri delujemo, se spreminja hitreje, kot smo mnogi sposobni ali voljni
doumeti. Tisto, kar imamo za gotovo, ni več gotovo, in tisto, kar smo imeli za varno, ni več varno.
Morda od danes do jutri tega ni zaznati, a usmerimo pogled deset let naprej. Ustavimo čas takrat
in odmislimo naš vsakdan. Kaj je geodezija čez deset let? Ostanek preteklosti, kot so to prekrasni
zemljevidi ali zemljiškokatastrski načrti, ki krasijo prenekatero geodetovo pisarno, ali dom ali
stroka, ki s specializiranim znanjem o Zemlji zagotavlja podlage za napredek geodetom in vse
večji množici drugih, ki te podlage znajo izkoriščati, ali družbeno-dinamična veda, ki na osnovah
ideologije trajnostnega razvoja dejavno sodeluje pri zastavljanju ciljev in uresničevanju ambicij
naše družbe, predvsem na nekaterih področjih nepremičnin, zemljiškega managementa in
prostorskih podatkov. In si najprej sami poiščimo odgovor.
Kakšna bo naša prihodnost in naše mesto v družbi je odvisno od nas samih. Nihče nam ne bo
ponujal rešitev, če jih ne bomo predlagali sami. Zato je vodilna programska misel smernic, na
podlagi katerih bo Zveza geodetov delovala v prihodnje, »upravljanje s spremembami«.
Spremembe, ki so že prisotne v slovenskem prostoru, so posledica spremenjenih družbenih,
gospodarskih in političnih razmer. Doslej smo se še nekako znašli v njih, a vsestranskost sprememb
prerašča vzorce, po katerih smo se ravnali doslej. Vse večja postaja potreba po medsebojnem
povezovanju in ustvarjalnem sodelovanju. Le v tem lahko poiščemo odgovore na izzive prihodnosti.
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Ali pa se predajmo pomembnemu vsakdanu in se prilagajajmo interesom in dejavnostim drugih?
Slednje pa verjetno vodi v dezintegracijo stroke in pomeni izginotje v zgodovinskih zapisih tistih,
ki so tvorci in nosilci sprememb. Upravljajmo s svojo prihodnostjo!

Jurij Režek
predsednik Zveze geodetov Slovanije

Geodetski vestnik 49/2005 – 1

IZ ZN
ANOS
TI IN S
TR
OKE
ZNANOS
ANOSTI
ST
ROKE

Nepovezovanje in nesodelovanje vodita v krizo identitete stroke, v njeno neučinkovitost, v
neperspektivnost. Pojavlja se potreba po usklajevanju in po skupnem iskanju najboljših rešitev,
po sposobnosti njihove predstavitve in posredovanja drugim. To je naša edina pot k samozavesti
in krepitvi identitete, k ugledu in blaginji geodetske skupnosti. Zato je poziv s strani Zveze
geodetov Slovenije usmerjen v ustvarjalno sodelovanje, v spoznavanje izzivov, v združevanje
virov in v oblikovanje skupnih ciljev. In na tej podlagi v dejavno oblikovanje lastne prihodnosti.
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