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Ko se po slavnostnih dogodkih človek ozre okoli sebe, se šele zave, da življenje ni praznik in da
gre pravzaprav za trenutke, ki nam na nek način popestrijo življenje in nas odmaknejo od realnega
vsakdana. In tako se začenja – po jubilejnem letu za revijo in seveda tudi za našo stroko – spet
vsakdanji ritem, ki si ga vsekakor bomo spet in spet popestrili s posameznimi akcijami, ki bodo
bolj ali manj obarvane delovno, a nas bodo vseeno še dolgo spominjale, saj jih znamo popestriti
tudi z druženjem.

Še so pomembni dogodki in projekti, ki se nas morda neposredno ne tičejo, pa vendar posredno
zadevajo našo stroko, to je npr. sprejemanje zakonodaje o načrtovanju prostora, graditvi objektov
in druge zakonodaje. In ravno okrog nastajanja nove zakonodaje je vse več razprave v stroki: kaj
vse bi lahko postorili in smo sposobni prevzeti v svoj delokrog, pa nas nekateri odrivajo oziroma
ne upoštevajo naših pripomb. Tu se začenja zgodba o tem, koliko znamo in smo sposobni in
koliko naredimo. Vse več odgovornosti in bremena pada na posameznike, torej na peščico ljudi,
ki jih do neke mere skrbi prihodnost stroke, po drugi strani pa je v stroki vse več ljudi, ki jim gre
trenutno dobro in o prihodnosti stroke ne razmišljajo. Bremena si bo treba porazdeliti, saj gre za
skupno prihodnost. Mesto razmišljanja o prihodnost pa je vsekakor civilna družba, in to je naša
stanovska organizacija, ki se resnično trudi, da je prisotna na vseh področjih, ki zadevajo geodetsko
stroko. Pomagajmo vsi sooblikovati prihodnost, saj tudi tisti, ki jim gre trenutno dobro, morda
jutri zaidejo v težave.
Letošnji 51. letnik revije ne bo bistveno drugačen od preteklih letnikov. Trudimo se, da smo tako
v vsebinskem kot v vizualnem smislu zanimivi. Postajamo vse bolj mednarodna strokovna revija,
zato bralce prosimo, da naj jih objave v angleščini ne motijo. To je danes, v globalnem svetu,
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V letošnjem letu potekajo zelo pomembni dogodki in projekti, ki jih bomo poskusili spremljati
tudi v naši reviji. Večji dogodek v tem letu je vsekakor projekt državne geodezije, to je popis
nepremičnin. Drugi večji in pomembni projekt, ki pa se odvija v okviru univerze in izobraževanja,
je posodobitev študijskih programov v okviru Bolonjske deklaracije. Tretji večji dogodek, lahko
ga imenujemo tudi projekt, je 37. geodetski dan, ki bo posvečen izredno aktualni in tudi pomembni
temi, to je: Novi koordinatni sistem in GPS. Vmes se bo razvrstilo vsaj še nekaj pomembnih
dogodkov, ki jih želimo obeležiti, kot se za stroko spodobi, in bomo o njih tudi sproti poročali v
naši reviji.
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nuja. Zagotavljamo pa vam, da bo revija še naprej ostajala predvsem glasilo naše zveze in društev.
Ob tej priliki vas prosimo, da pišete o dogodkih in akcijah društev, saj pisana beseda ostane, sicer
se zadeve pozabljajo. Hvala vsem, ki se tega zavedate in nas sproti obveščate o posameznih
akcijah.
V imenu uredništva revije želim vsem kolegicam in kolegom lepe pomladanske dneve – kljub
prezaposlenosti si vzemite čas in prelistajte revijo, preberite tisto, kar vas zanima. Vsem želim
prijetno branje!
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