Kaj pomeni »petletka«, se spominjajo predvsem starejše kolegice in kolegi. Mlajšim je morda ta
izraz povsem tuj, zato naj ga v nadaljevanju na kratko obrazložim: čas po drugi svetovni vojni, ko
se je uveljavljal nov družbeni red, ki je črpal ideje bodočega gospodarskega in družbenega razvoja
v takratni Sovjetski zvezi, kjer je domovalo centralistično planiranje in planska obdobja, se je
razdelil na petletna obdobja in od tod beseda »petletka«. Po ohladitvi odnosov s takratno
komunistično velesilo smo v bivši jugoslovanski državi in tudi v Sloveniji uvajali samoupravno
planiranje in izraz »petletka« se je spremenil v srednjeročno obdobje, to je plansko obdobje petih
let. Vprašali se boste, kaj ima ta »petletka« skupnega s slovensko geodezijo. Veliko za nekatere
posameznike in morda res malo za celotno stroko.
Bilo je spomladi leta 2003, poklical me je kolega in mi povedal, da se je revija Geodetski vestnik
znašla v tako nezavidljivem položaju, da bo verjetno po 46 letih prenehala izhajati. In kaj lahko
naredim jaz, sem ga vprašal. Brez ovinkarjenja mi je kolega predlagal, naj prevzamem mesto
glavnega in odgovornega urednika revije, in da bi bilo morda najbolje, da se uredništvo prenese na
fakulteto oziroma Oddelek za geodezijo. Drage kolegice in kolegi, zame je bila privolitev in
prevzem te izredno odgovorne naloge morda najpogumnejše dejanje v vsej moji poklicni karieri.
Pogumno dejanje zato, ker o izdajanju periodičnih publikacij nisem imel pojma in ker mi je to
opravilo povsem spremenilo način življenja, ne le meni temveč tudi moji družini. Kako sem se
loteval te zahtevne naloge, bom povedal ob kakšni drugi priložnosti. V začetku je bilo res hudo, a
vse ovire so bile premagane predvsem s pomočjo predhodnih urednikov in sedanjih odličnih
sodelavcev, ki so se zavedali, da ni razvoja stroke brez izdajanja strokovne revije in obenem glasila
Zveze geodetov Slovenije. No, in pred seboj imate zadnjo številko iz tega petletnega obdobja. Za
ekipo, ki ustvarja revijo, je torej ta številka revije jubilejna, za vas, bralce, pa je predvsem še ena
tematska številka, ki jo tokrat posvečamo novemu evropskemu koordinatnemu sistemu, pravzaprav
34. geodetskemu dnevu z naslovom S koordinatami v Evropo, ki je bil 16. in 17. novembra 2007
v Novi Gorici. Tema letošnjega stanovskega strokovnega srečanja je bila po mnenju posameznih
referentov aktualna in izredno pomembna za razvoj stroke, predvsem pa se taka strokovna dejanja,
kot je koordinatni sistem, ponovijo približno na obdobje stotih let. Podporo in pomembnost temu
dejanju so izkazali tudi posamezniki iz tujine, njihove prispevke objavljamo v reviji. Ti članki so
objavljeni v angleškem jeziku. Nekaterim posameznikom ni všeč, da ima revija vse več strokovnih
objav v angleškem jeziku. Tudi to bi bilo dobro, če bi kdaj širše obrazložil. Uredništvo se trudi, da
vsaj domači avtorji objavljajo v obeh jezikih, to je v slovenskem in angleškem jeziku, tujih avtorjev
pa ne prevajamo, saj za to nimamo dovolj finančnih sredstev. Seveda pa si na ta način pridobivamo
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vse več tujih bralcev, kar je za strokovno revijo zelo pomembno. In kot kaže, se nam obetajo vidna
napredovanja v smislu vrednotenja revije in njenih objav. O vsem tem vam bom poročal v naslednjem
letniku izhajanja.
Če je ta številka nekako praznična za uredništvo, saj se nam po mnenju mnogih ob njej izteka
uspešna »petletka«, je za vsemi nami tudi izredno uspešno in plodno leto. Veliko zastavljenih
projektov je bilo realiziranih in predstavljenih širši, ne le slovenski, temveč tudi evropski ter
svetovni strokovni javnosti, kar skušamo postopoma v reviji tudi objavljati in tako slediti uspešnemu
razvoju stroke. Da postaja revija čim boljše ogledalo stroke, ste zaslužne kolegice in kolegi, avtorji
tako strokovnih kot poljudnih objav. Ob koncu leta se vsem lepo zahvaljujem za prispevke z željo,
da bi še mnogo »petletk« skupaj soustvarjali revijo. Vsem kolegicam in kolegom pa voščim v imenu
uredništva lepe božične in novoletne praznike in mnogo sreče, uspehov in zadovoljstva v novem
letu 2008

Geodetski vestnik 51/2007 – 4

dr. Anton Prosen
Glavni in odgovorni urednik Geodetskega vestnika

718
stevilka _4_07.pmd

718

12/10/2007, 6:35 PM

