NE ODPUSTITE VRATARJA!

Pomembno, celo temeljno poslanstvo države je zaščita premoženja. Tudi geodezija ima že dolgo
nalogo, da državi omogoča njegovo uresničevanje, in sicer registracijo in zaščito nepremične
lastnine. Naj poudarim, da je nepremično premoženje v Sloveniji vredno dobrih dvesto milijard
evrov, slovenski proračun pa znaša slabih devet milijard. In ko nepremično premoženje stopi na
trg, je to večji kapital, kot ga predstavlja katera koli druga materialna dobrina, in je eno od
pomembnih gonilnih sil trga. Ta kapital pa nalaga državi odgovornost za zagotavljanje razmer,
da se nepremičnine (zemljišča in stavbe) skladno z razvojnimi politikami izkoristijo tudi kot
družbeni razvojni potencial. Pomen gospodarjenja z nepremičninami so ugotovili ekonomisti že
zdavnaj, pri nas, ki smo živeli v drugem sistemu, pa se tega bolj zavedamo šele v zadnjem času.
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Geodeti se znamo povezovati in vemo, da ni več preprostih izdelkov ali storitev – v podjetništvu,
izobraževanju in upravi –, ki bi jih posamezen subjekt lahko samostojno oblikoval in ponujal
strankam. Vemo, da so lahko uspešni tisti, ki izjemno dobro obvladajo svoje področje, iščejo
partnerje tam, kjer so sami šibkejši, se povezujejo in delujejo mrežno. To nikakor ne zanika
zdrave konkurence in teženj tistih, ki so uspešni, da postanejo še boljši. Podlaga za mrežno
povezovanje pa so strokovnost, poslovna etika in zaupanje. Nestrokovnost, neposlovnost in
nezaupanje tu nimajo kaj iskati.
Partnerstvo med geodetskim zasebnim sektorjem, izobraževalnim področjem, strokovnimi
združenji, med javno in civilno sfero je nujno, da kot stroka izkoristimo priložnosti na trgu in
vsem pokažemo tudi svojo skupno družbeno odgovornost.
Skupna družbena odgovornost pomeni ustvarjanje partnerstva v stroki in skupno ravnanje, ki
prispevata k splošnemu družbenemu napredku in reševanju širših aktualnih družbenih vprašanj.
Tudi pri tem je povezovanje med geodetskimi subjekti ključnega pomena. Cilji povezovanja so
oblikovanje skupnih stališč, skupnih pobud, dogovorjenih smeri delovanja, sodelovanje pri
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In če se geodeti danes ukvarjamo z evidentiranjem nepremičnin, njihovim vrednotenjem, s podatki
o značilnostih našega ozemlja in geodetskim sistemom, to počnemo zaradi izpolnjevanja
navedenega poslanstva države. In brez tega, s čimer se ukvarjamo mi, ni prav nikakršnega
upravljanja prostora ali zemljiškega menedžmenta ali ekonomike prostora. To so interdisciplinarna
področja, ki zahtevajo celostno (holistično) obravnavanje. Zato je danes pravi način delovanja
iskanje partnerstva med subjekti znotraj posamezne stroke in sodelovanje med strokami. Tako
za poslovne subjekte kot za stroko velja, da je samostojno in samozadostno nastopanje odličen
recept za izginotje. Zato je prihodnost geodezije v celostnem obravnavanju težav, v odprtosti,
sprejemanju, povezovanju in sodelovanju.
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projektih, skupna skrb za strokovnost, odgovorno strokovno licenciranje, kodeksi in promoviranje
dobrih praks ravnanja, zagotavljanje kakovosti podatkov in storitev, javno izražanje stališč, javno
promoviranje in dobri odnosi z javnostmi.
Pa da ne bom zvenel preveč družboslovno … to je področje, s katerim se v zadnjem obdobju
dejavno ukvarja tudi Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj. Tako delovanje so
poimenovali družbena odgovornost gospodarskih družb (corporate social responsibility). In
navsezadnje, ali nismo tudi Gospodarsko interesno združenje geodetskih izvajalcev, Matična
sekcija geodetov pri inženirski zbornici, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo pri Univerzi v
Ljubljani, Geodetska uprava in Geodetski inštitut in vseh več kot osemsto posameznikov v Zvezi
geodetov Slovenije tudi združenje oziroma korporacija na svojem delovnem področju?
Današnji čas zaznamujeta kriza v gospodarstvu in kriza vrednot. V takih razmerah se lahko hitro
zgodi, da izkrivljeno razlaganje kapitalistične ideologije in pojma »prosto delovanja trga« privede
do zlorabe strok in strokovnosti; zasebna korist lahko izključi javno, namesto da bi se obe našli
v partnerstvu; nekateri lahko zamenjajo pojma »strokovnost in poslovnost« s pojmom
»management« in v njuno opredelitev s svojim ravnanjem dodajo še »manipulacijo« in ne nazadnje
lahko tako ravnanje privede v degradacijo strokovnosti, morale in stroke.
Zato se je treba vedno, ko smo v dvomu, kako ravnati, zlasti v kriznem času, spomniti, kaj je
geodezija in kako naj ravnajo geodeti. Tudi zato imamo Zvezo geodetov Slovenije, imamo njeno
vizijo in njeno ravnanje, ki naj bi bilo za zgled. In Zveza geodetov Slovenije kot krovno geodetsko
združenje nima odgovornosti le do geodetov, saj ne deluje le v interesu geodetov in stroke, temveč
tudi v javnem interesu. Tak status nam je lani tudi formalno podelila država. In to od zveze, od
vsakega društva in vsakega posameznika v društvih – teh je skoraj 1000 – terja, da upoštevajo
skupne standarde in vizijo ter delujejo v skladu z njimi.
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Vizija naj bi bila kratka, jasna in taka, da se z njo lahko vsak identificira in jo vzame za svojo.
Vizija, ki jo zagovarjam kot predsednik Zveze geodetov Slovenije, je zares kratka: krepitev in
varovanje dostojanstva in pomena geodeta. In vodilo, na katero je treba pomisliti, kadar dvomimo,
je obvladovanje stroke in etično ravnanje. Združenja geodetov, tudi zveza in društva, morajo biti
varuh te temeljne vizije, obvladovanja stroke, dokazovanja poslovne sposobnosti, etičnega ravnanja
in družbene odgovornosti.
Zato v gospodarski, družbeni krizi in krizi vrednot ne pozabimo na naš namen, pomen in na to
vizijo, na mrežno povezovanje, sodelovanje in partnerstvo. Še posebej tisti, ki boste v dvomu ali
se boste znašli v slabih razmerah, ne upoštevajte samo praktičnih menedžerskih nasvetov za
premostitev krize s takojšnjim učinkom, ki zvenijo nekako takole: odpustite vratarja in si zmanjšajte
stroške.
Zahvaljujem se delegatom skupščine Zveze geodetov Slovenije in društvom za zaupanje, ki ste
mi ga izkazali s ponovno izvolitvijo za predsednika za naslednje štiriletno obdobje!
mag. Jurij Režek
predsednik Zveze geodetov Slovenije
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