VESTNIKOV OKROGLI JUBILEJ

Okrogli jubileji so priložnost, da se ozremo nazaj na prehojeno pot in si ob tem začrtamo nove
poti za naprej. Tudi Geodetski vestnik je dočakal okrogli jubilej. V tem letu slavi petdesetletnico
izhajanja in priložnost je, da se vrnemo v neke davne čase, na začetek petdesetih let preteklega
stoletja, ko so naši kolegi začeli z izdajo Vestnika Geodetskega društva LRS. Šlo je za društveno
glasilo, ki se je postopoma razvijalo in v sedemdesetih letih dobilo današnje ime. Društveno
glasilo je postopoma raslo in se razvijalo, kar se je dogajalo vzporedno z razvojem družbe, znanosti
in geodetske stroke. Prvotni vsebini, to je obvestilom za članstvo društva, so naši kolegi in kolegice
dodajali nove vsebine in z leti in desetletji je postajala revija vse bolj strokovna oz. znanstvena
periodična publikacija. Res je tudi, da prehojena pot ni bila vedno posuta s cvetjem, bila je tudi
trnjeva. Da je to res, pove podatek, da nekaj let glasilo ni izhajalo, zato praznujemo okrogli
jubilej letos, in ne pred tremi leti. Da se je glasilo razvijalo, pa imajo zasluge predvsem posamezniki,
ki so prevzemali nase veliko breme in odgovornost, da so vseskozi v neidealnih pogojih ohranili
revijo in jo razvili do stopnje znanstvene periodične publikacije. Ob jubileju je prav, da bi se
najzaslužnejšim, še živečim, za ta dejanja na ustrezen način zahvalili.
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Anton Prosen

Vse, ki pa vendar razmišljate drugače in si želite, da bi revija redno izhajala in bi bila tako v
jubilejnem letu kot v bodoče zanimiva in všečna, pa prosim, da se oglašate tako s strokovnimi kot
poljudnimi prispevki, in s tem ne le nam, temveč tudi drugim strokam prikažete dosedanje uspehe
geodetske stroke in razvojne perspektive. Veseli bomo dobrih prispevkov.
Ob praznikih in jubilejih se na slabo pozabi. Zato imejmo praznik vse leto. Spodobi pa se, da ta
res lep jubilej tudi primerno proslavimo, in upajmo, da nam to uspe in da skupaj z dvignjenimi
čašami zapojemo »še na mnoga leta«. Hvala vsem, ki ste sooblikovali to prvo jubilejno številko,
in prijetno branje.
dr. Anton Prosen
Glavni in odgovorni urednik Geodetskega vestnika
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Ni namen, da bi se preveč ozirali v preteklost, prav pa je, da jo tako bralci kot današnji ustvarjalci
poznamo. Veseli bi bili, če bi se kdo od starejših kolegov oglasil s prispevkom na to temo. Na nas pa
je, da jubilejni čas izkoristimo za načrtovanje prihodnosti. V Zvezi geodetov Slovenije in posameznih
društvih se vsi zavedamo, da revijo stroka resnično potrebuje. Urejanje in izdajanje strokovne oz.
znanstvene revije pa zahteva vse več znanja, spretnosti, administriranja in za vse to veliko časa. Od
ustvarjalcev pa zahteva izrazito profesionalni pristop. Za to pa žal nismo ustvarili pogojev in želimo
imeti profesionalne izdelke ob volonterskem pristopu, to pa dolgoročno ne bo možno. Prihajajo
nove generacije, ki so jim ideali prostovoljstva iz preteklosti tuji. Zato je naloga nas vseh, da v
jubilejnem letu dokončno rešimo probleme financiranja izdaje revije. Žal se mi zdi, da v stroki za
to ni prave volje. Bojim se, da bodo morali naši zanamci spet premikati okrogle jubileje!
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