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VROČA JESEN

Anton Prosen

Vedeli smo, da bo letošnja jesen zanimiva in posebna, saj so bile razpisane državnozborske
volitve. Nikakor pa nismo pričakovali, da bo tako vroča, saj nam tega niso že vnaprej napovedovali
niti vremenoslovci, ki tega najbrž niso pričakovali niti sami. In zgodilo se je, da nam je vroče, da
so se temperature spet povečale in nas septembersko vreme spominja na pravo poletje. No,
vročine ne povzroča le vreme, v predvolilnem času se je precej razgrelo splošno ozračje v družbi.
Obdobje po dopustih je ponavadi čas, ko se začenjajo šola, izpiti, resno delo v vseh okoljih s
pripravo načrtov za prihodnje jesensko-zimsko obdobje, torej smo jeseni običajno najbolj
ustvarjalni, dnevi se krajšajo in temperature postopoma nižajo, kar nam daje več moči za ustvarjalno
delo, saj nas ne utruja vročina. Letos pa se je kar nenadoma vse pregrelo, sprašujem se, ali je vreme
vplivalo na politike ali politiki na vreme. Po volitvah je pričakovati, da se bo vsaj v nekaj tednih,
morda v dobrem mesecu dni, vse shladilo in življenje se bo vrnilo v ustaljene tirnice. Slovenci
imamo dober rek, da se še tako vroča juha shladi, poznojesenski čas bo verjetno spet tak, kot mora
biti, ne glede na to, katera koalicija nam bo vladala v naslednjem štiriletnem obdobju.
Tudi v geodetskih krogih je v teh jesenskih dneh kar vroče, pa ne zaradi razgretih političnih debat,
temveč zaradi uresničevanja želja in načrtov, kako speljati posamezne projekte, kako doseči, da
bo stroka bolj prepoznavna, kako izvajati nove študijske programe, kako naj stroka prevzame
vodilno vlogo v različnih interdisciplinarnih projektih ter kako osvojiti nova znanja in področja,
kako uveljaviti znanstveno-raziskovalno delo na vseh področjih v stroki itn. Seveda pa je za
stroko najpomembnejša naloga te jeseni organizacija že 38. geodetskega dneva z aktualnim
naslovom Geodezija in trajnostni razvoj, ki bo v Termah Olimia, Podčetrtek, 21. in 22. 11. 2008.
Za prihodnji razvoj geodetske stroke je letošnje srečanje izrednega pomena, zato si organizatorji
želimo, da bi bilo dobro obiskano, ne le od ljudi iz stroke, na tem posvetu si želimo srečati čim več
uporabnikov naših podatkovnih baz in naših storitev. To bi bila priložnost, da si povemo, kaj oni
želijo, mi pa jim obrazložimo, kaj zmoremo. Tak dialog je potreben, morda celo nujen za koordiniran
in načrten razvoj stroke. Morda bo pa ravno nova vlada dovolj strokovna, da bo želela vlagati v
boljše podatke, da bo uvajala vse več novih projektov, ki bodo zahtevali od stroke vse več znanja
in angažmaja. Vsi si želimo ravno tega, rasti in razvoja ter izboljšanja podatkovnih podlag, ki nam
bodo vrnile zaupanje v nekdanjo geodetsko natančnost. In ena izmed tem na strokovnem srečanju
naj bi bila posvečena ravno izboljšanju podatkov zemljiškega katastra. Več o programu si lahko
preberete v reviji.
Kot že omenjeno, se je poletje kljub toplemu vremenu le prevesilo v jesen. Številka revije, ki je
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pred vami, je nastala čez poletje. Za nekatere je bil to čas počitka, za druge čas za ustvarjanje in
pisanje. Nabralo se je kar nekaj zanimivih člankov, upam, da jih boste, drage bralke in bralci, z
veseljem prebrali. Po odzivih, ki jih dobivam, je velik del ljudi iz stroke zadovoljnih z raznoliko
vsebino, kjer ponujamo za vsakogar nekaj. Tokrat ne pozabite prebrati tudi zanimivih misli, ki nam
jih je za konec namenila naša kolegica iz Nove Gorice. Vsem, ki ste si vzeli čas in napisali
prispevke, vsem, ki ste izdelali recenzije in pomagali avtorjem z nasveti oblikovati strokovne
članke, izrekam zahvalo z željo, da bi tudi v prihodnje soustvarjali kakovostno revijo. Drage
kolegice in kolegi, drage bralke in bralci revije, želim vam ne prevročo jesen in uživajte v plodovih
narave ter lepih jesenskih sprehodih, pozabite na razgreto ozračje v družbi, stroka se mora razvijati
naprej, ne glede na barvo vlade, in ne pozabimo, da tako politiki kot navadni ljudje vedno poskrbimo
najprej zase, šele nato pričnejo izvoljeni politiki uresničevati, kar so obljubili volivcem, seveda če
jih to ne obremenjuje preveč.
Želim vam prijetno branje!

Geodetski vestnik 52/2008 – 3

dr. Anton Prosen
Glavni in odgovorni urednik

453
stevilka 3_08-1.pmd

453

17.9.2008, 21:55

