UV
ODNIK
VODNIK

ČAS ZA SLAVJE!

Jurij Režek

Letošnje leto geodetom označuje 50. obletnica Geodetskega vestnika in 55 let delovanja Zveze
geodetov Slovenije. Ob takih obletnicah je običajno, da se našteje in opiše posamezne pretekle
dosežke in dogodke ter da se izreče čestitke. To je potrebno in nujno, vendar bo za to še dovolj
časa. A ne zadošča le dolg seznam! Predvsem se je treba vprašati, ali smo dosegli zrelost, ki
navedenim letom pritiče. Četudi v današnjem času, v hitrem načinu življenja, običajno ne ostaja
dovolj priložnosti za umirjen pogled na stvari, ki nas določajo in oblikujejo, je to vendarle
najpomembnejše. Vprašajmo se, če smo dosegli za navedena leta ustrezno notranjo povezanost,
če imamo oblikovano svojo identiteto, ali imamo zadovoljiv položaj v družbi, če izkazujemo
strokovnost in poslovno uspešnost in ali smo lahko z odgovori zadovoljni.
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Če je namen Zveze geodetov Slovenije predvsem zagotavljanje mesta za povezovanje in za
oblikovanje skupne identitete, za uveljavljanje geodetske skupnosti in za stalno krepitev
samozavesti, potem moram izraziti prepričanje, da danes kot skupnost pričakovano povezanost
in samozavest imamo. Oblikujemo ju seveda že vse dosedanje obdobje, izkazujemo pa ju
vsakodnevno v medsebojnih odnosih, pri delu in ob njem. Izražamo ju tudi v odnosih z drugimi.
Resda ni pričakovati, da bi se vedno vsi in o vsem strinjali, vendar nas to bogati. Nismo vsi enaki,
delamo na različnih področjih, mislimo različno. Vendar si večinsko lahko priznamo, da kot
posamezniki, brez drugih in brez skupnosti, tudi ne brez zveze, ne bi bili to, kar danes
predstavljamo. Vsak in vsi vemo, kam pripadamo in to pripadnost moramo ohranjati naprej. To
je pomembno posebej danes, ko življenje drvi vse hitreje in zato toliko bolj potrebujemo skupnost
in skupno naravnanost.
Pri delovanju v širšem družbenem prostoru nas odlikuje hotenje po lastni uveljavitvi in po
sooblikovanju tega prostora. Premoremo znanje, širino razuma, željo in sposobnost, da
spoznavamo in razumemo druge. Vse to uporabljamo z namenom, da bi bili sami boljši,
razpoznavni in da bi v tem prostoru našli tudi svoje priložnosti. Z izražanjem težnje po sodelovanju
in z ustrezno pozitivno naravnanostjo in ravnanjem lahko drugim strokam in družbenim skupinam
pokažemo, da smo sposobni in pripravljeni prispevati tudi k njihovi uspešnosti. Več in bolje kot
bomo sodelovali z drugimi, uspešnejši in bogatejši bomo tudi sami. Bolj bomo zadovoljni z
okoljem, v katerem delujemo, ter z odnosom, ki ga bodo drugi imeli do nas. In tu sodim, da smo
na dobri poti.
Geodete, ki predstavljajo podjetniški del geodetske skupnosti, odlikuje želja po poslovnem uspehu
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Imamo tudi strokovno glasilo, Geodetski vestnik. Je odraz našega strokovnega delovanja, medij
za naše notranje, medsebojno obveščanje in za poistovetenje s stroko. Ne le za člane društev, za
vse geodete. Dejstvo, da ga imamo, in to, kar v njem objavljamo, je pomembna sestavina naše
identitete, naše osebne izkaznice. Po njem geodetsko stroko in dejavnost spoznavajo tudi druge
stroke in je eno od sporočil slovenske geodezije, ki jih pošiljamo domači in tuji strokovni javnosti.
Geodetski vestnik z zavzetim pristopom njegovih ustvarjalcev dosega veliko stopnjo zrelosti in
dokazuje raven strokovnosti ter vse večjo širino naše stroke. Ob tem pa vemo, da imamo pokazati
še več, da je naše delovanje še širše. Naj vestnik še bolj odraža celovitost naše stroke in raznolikost
naše dejavnosti! In vsakokrat, ko ga prebiram, sem ponosen nanj in ga s ponosom pokažem tudi
drugim.
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pa tudi po podjetniški in osebni uveljavitvi, ne le v naših lastnih krogih. Nekateri od njih so
drznejši in prodornejši od drugih in jim je geodezija postala izhodišče za nove priložnosti, ki jih
razpoznavajo in jih tudi sami ustvarjajo. Drugi pa s svojimi storitvami ostajajo v okviru naših
tradicionalnih dejavnosti in napredujejo skupaj z njimi. S prizadevanji za sodobnost, kakovost,
strokovnost storitev in z motivom za doseganje vedno višje ravni poslovne etike in poslovnih
odnosov tako s strankami kot s poslovnimi subjekti, ne le o sebi, temveč tudi o vseh nas, ustvarjajo
pomemben del naše podobe. Tudi ta prizadevanja sledijo zahtevam današnjega časa. Tisti, ki
delujemo na drugih področjih, smo lahko s to podobo zadovoljni in lahko ter moramo k njihovi
nadaljnji uspešnosti tudi sami prispevati. Njihov uspeh je naš skupni uspeh.

Zato ob obletnicah zaslužimo več, kot so le čestitke in običajno naštevanje dosežkov. Vabim vse
geodete in druge, ki ste z nami povezani, na našo skupno, slovesno prireditev v maju. Vabim vas,
da za en večer zastanemo v vsakodnevnem delu, hitenju in v prizadevanjih po uspešnosti ter si
vse to priznamo. In dan po tem bomo še boljši.
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