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Geodezija kot sodobna geoinformacijska znanost postaja vse bolj prepoznavna in na posameznih
področjih nepogrešljiva. Vse več je strokovnih dejavnosti, katerih razvoj temelji na geodetskih
podatkovnih zbirkah, poleg tega se porajajo ideje po novih podatkih, ki so potrebni za upravljanje
in odločanje v določenih okoljih. Verjetno se boste ob naslovu uvodnika vprašali, kaj ima geodezija
opraviti s trajnostnim razvojem. Odgovora vam ne moremo podati takoj, saj ni preprost, vemo pa,
da paradigma trajnosti zahteva od strokovnjakov in politikov vse večjo odgovornost pri razvoju
na socialnem, ekonomskem in okoljskem področju. Odločanje, ki vpliva na našteta področja,
narekuje posameznim strokam, da pri svojih dejavnostih podpirajo tak razvoj. Pri takem delovanju
je treba imeti pred očmi možnosti razvoja in preživetja ne le sedanji, temveč tudi prihodnjim
generacijam, in upoštevati spoznanja ekološke znanosti. To pa zahteva od človeštva, da skrbno
pretehta vsakršno razvojno odločitev, ki ne bo ogrožala življenja na planetu, ki ne bo ogrožala
živalskih in rastlinskih vrst, predvsem pa ne ljudi. In ravno tako pretehtane odločitve zahtevajo
vse več podatkovnih zbirk, ki naj bi jih zagotavljala geodetska stroka. Trajnostni razvoj je lahko v
teh, ekonomsko ne najbolj spodbudnih časih povsem nov izziv za geodetsko stroko in vanjo
vnese marsikatero vsebinsko in tehnično novost. To pa je mogoče le ob poznavanju posameznih
zakonitostih takega razvoja. In geodezija, ne le kot znanstvena in strokovna panoga, temveč tudi
kot pomembna javna strokovna dejavnost, je soodgovorna za trajnostni razvoj družbe in lasten
razvoj.
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GEODEZIJA – PARTNERSKA STROKA
TRAJNOSTNEMU RAZVOJU

Drage bralke in bralci, pred vami je zadnja letošnja številka revije in obenem prva tematska
številka v tem letu z naslovom »Geodezija in trajnostni razvoj«. Posvečena je že 38. geodetskemu
dnevu, ki smo ga slovenski geodeti tokrat organizirali na celjskem koncu, in sicer v Termah Olimia
v Podčetrtku. Avtorji so se številčno odzvali povabilu in prispevali članke na predlagani naslov.
Prispevke smo skušali razdeliti po strokovnih sklopih, in sicer: razvojne usmeritve geodetske
stroke, prostorska podatkovna infrastruktura in Direktiva INSPIRE, evidentiranje in vrednotenje
nepremičnin, urejanje zemljišč in zemljiški menedžment, upravljanje gospodarske javne
infrastrukture ter digitalni model reliefa in globin. Poleg znanstvenih in strokovnih člankov na
temo letošnjega geodetskega dneva boste našli še veliko zanimivosti, tako z omenjenega
strokovnega srečanja, iz delovanja Zveze geodetov Slovenije kot iz društvene dejavnosti ter
dejavnosti posameznih institucij.
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Vsaj delni odgovor na zastavljeno vprašanje, ali je geodezija kakorkoli povezana s trajnostnim
razvojem, boste našli v tej številki revije!
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Ko zaključujemo leto se običajno vprašamo, ali smo uresničili vse načrte v iztekajočem se letu. Če
lahko odgovorim v svojem imenu in v imenu uredništva, potem lahko povem, da smo vse načrte
v zvezi z razvojem in ustvarjenjem revije Geodetski vestnik realizirali in jih morda presegli. Ne gre
za samohvalo, revija zadnjih dveh letnikov je dosegla take ocene, da se je uvrstila v sam vrh
svetovnih znanstvenih in strokovnih revij. K temu uspehu smo pripomogli vsi, ki jo kakorkoli
sooblikujemo. Ni pa to zgolj uspeh sodelavcev revije, gre za uspeh celotne slovenske geodezije, in
to naj bo spodbuda za še hitrejši in pogumnejši razvoj stroke na vseh področjih delovanja.
Ob koncu leta se vsem lepo zahvaljujem za sodelovanje in soustvarjanje revije. Kolegicam in
kolegom, bralkam in bralcem v imenu uredništva voščim lepe božične in novoletne praznike,
vsem želim mnogo sreče, uspehov in zadovoljstva v letu 2009.
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glavni in odgovorni urednik
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