POMEN LOKALNIH VOLITEV

V Sloveniji se nam z veliko hitrostjo približuje dan lokalnih volitev. Iz dneva v dan nas mediji
obveščajo o kandidatih za župane in svetnike. Sedanji župani v večini občin poskušajo znova in
nas seznanjajo z uspehi preteklih mandatov. Ta trenutek nam žal še ni na voljo število vseh
županskih kandidatov, ki se v 210 občinah potegujejo za ta mesta. Nekoč smo imeli vsega skupaj
65 občin in takrat smo bili ponosni na izrazito demokratični komunalni sistem; tem enotam so
tako ali tako sledile še manjše prostorske enote krajevne skupnosti. Sedanje število občin naj bi
bilo odraz demokratičnih procesov, ki se odvijajo v družbi ob novih političnih in gospodarskih
razmerah, predvsem pa zaradi prenosa odločanja na lokalno raven. Nekdanje krajevne skupnosti
so v novih družbeno-političnih razmerah tako postale občine – te naj bi prevzele velik del
načrtovanja razvoja za danes in jutri. Tu pa se postavlja vprašanje, ali so vse te sredine sposobne
izvajati naloge, ki so v pristojnosti občine. S tem mislim predvsem na kadrovsko strukturo, ki je
potrebna za strokovno vodenje na ravni lokalne skupnosti oz. občine. Ob tem se nam poraja še
eno vprašanje: Kakšna je vloga geodezije pri izvajanju nalog in odločanju na lokalnem nivoju? V
preteklosti so bila naša stanovska strokovna srečanja namenjena razvoju geodezije in
geoinformatike za lokalne potrebe, premalo pa vemo, kakšni so rezultati in ali smo na občinskem
nivoju dovolj prisotni, ali nudimo dovolj podatkovnih osnov za odločanje in načrtovanje razvoja.
Mnoge občine nimajo dovolj kakovostnega kadra, da bi ta vedel, kakšne storitve lahko opravi
geodetska stroka. In zdi se mi, da tudi sami na tej ravni premalo naredimo v smeri samopromocije.
Seveda so izjeme – posamezniki in organizacije, ki se trudijo, da promovirajo stroko posameznim
županom oz. občinskim svetom in s tem pridobivajo nove naloge. To je izredno pohvalno, morda
pa bi bilo dobro, da bi bila ta predstavitev stroke bolj usklajena in vodena s strani pristojnih
institucij. Gre za tržno naravnano zadevo, ob tem pa tudi za razvoj stroke v vseh njenih segmentih.
Priložnost bo po volitvah, ko bo marsikateri neuk župan na našem področju potreboval ustrezna
znanja in nasvete, postavlja pa se vprašanje, ali smo se sposobni organizirati tako, da bo dosežena
obojestranska korist, tako pri razvoju stroke kot v praksi. Za uspeh posameznih županov ima
vendarle zasluge tudi naša stroka in ni prav, da se o tem v javnosti nič ne zve. Poraja se mi misel,
da bi bilo za stroko najbolje, če bi imeli v Sloveniji nekaj županov ali vsaj svetnikov, ki bi bili
geodeti. To bi bila najboljša promocija za razvoj stroke. Kot mi je znano, pa je takih kandidatov
malo. Geodeti smo morda preveč apolitični, kar pa ni vedno dobro za razvoj posameznika in
dejavnosti. Velik del bodočega razvoja na lokalni ravni je odvisen od razvoja naše stroke. Pogum
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velja, ne se skrivati! Čas volitev nas včasih malo vznemiri, pa nič zato, navsezadnje volimo ljudi,
ki bodo odločali v našem imenu o sedanjosti in bodočnosti naših občin. Poskusimo izbrati tiste,
ki znajo ceniti ne le nas kot občane, temveč tudi našo stroko.
Poletje, enkrat prevroče, drugič premokro, je za nami. Jesenski čas je čas ustvarjalnosti. Vse, kar
smo čez poletje odlagali, je treba zdaj postoriti, pa še doma je treba pred zimo marsikaj urediti.
Vsem kolegicam in kolegom ter bralkam in bralcem naše revije želim lepe jesenske dneve in
hvala vsem, ki ste kljub dopustom soustvarili to tretjo številko jubilejnega letnika. Ne glede na
obveznosti si vzemite čas za prebiranje revije. Prijetno branje!
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