Letošnjega geodetskega dneva ne bo. S tem je večina med nami že seznanjena. Razlog je, da
geodetska uprava zaradi objektivnih proračunskih razlogov ne bi mogla zagotoviti tradicionalnega
števila udeležencev. Res je, da je na geodetski upravi veliko geodetov, ki bi se radi udeležili
strokovnega in družabnega dogodka, geodetskega dneva, pa jim letos to ne bo omogočeno. Vendar
to zdaleč niso edini geodeti. Na geodetski upravi je zaposlenih le približno dvesto geodetov od
skoraj osemstotih, kolikor je v geodetskih društvih. Kje so drugi geodeti, tistih štirikrat več, od
katerih jih je veliko tudi v zasebnem sektorju? Mar bi jim bilo res malo mar za geodetski dan?
Pa geodeti, ki so zaposleni v drugih javnih ustanovah? Smo res tako raznoliki, da skupnega
dogodka z vsaj 150 zainteresiranimi udeleženci ni več mogoče pripraviti?
Sam sem prepričan, da je mogoče najti teme, ki bi bile za te geodete vsaj toliko zanimive, da
bi si bili posamezniki (ali še kdo) iz subjektov zasebnega in javnega sektorja (poleg geodetske
uprave) pripravljeni vzeti dan in žrtvovati nekaj evrov za naš dogodek. Razgrnitev podatkov
registra nepremičnin, novosti v geodetski zakonodaji, uporaba novega geodetskega koordinatnega
sistema, plačljivost podatkov državnega omrežja GNSS, izboljšanje podatkov zemljiškega katastra,
uporaba geodetskih podatkov v sistemu prostorskega planiranja, mednarodno delovanje geodetov,
uporaba podatkov množičnega vrednotenja nepremičnin, uveljavljanje direktive Inspire in vloga
geodetske uprave, povezovanje z zemljiško knjigo so samo potencialne teme z delovnega področja
geodetske uprave. Pa to ni vsa slovenska geodezija. Deset tem, deset referatov. Vsak slovenski
geodet se lahko najde v vsaj eni, tako tisti, ki deluje na občinski ravni, v nekem resorju, kot tisti
v zasebnem izvajalskem geodetskem sektorju, v projektantskih podjetjih, na fakulteti. Hkrati pa
naj bi si vsak geodet (in nasploh izobraženec!?) širil obzorje tudi z informacijami s področij, ki
niso ravno njegova dnevna dejavnost. V teh temah lahko najdejo interes tudi druge skupine, kot
so prostorski planerji, nepremičninski posredniki, zemljiškoknjižni referenti in še kdo.
Geodeti velikokrat, na naključnih ali dogovorjenih srečanjih, z veseljem razpravljamo,
argumentirano in tvorno govorimo o marsikateri temi, ki je bila našteta. Zakaj tega prav enako,
s podano iztočnico (referatom), predvsem pa argumentirano in tvorno (v razpravi), ne moremo
početi na večjem skupnem srečanju? Če teme, ki se običajno pojavljajo na geodetskih dnevih,
niso dovolj zanimive za vsaj petino od osemstotih ali pa od šeststotih geodetov, potem morda
ne prepustimo izbora le programskemu odboru in dajmo najprej možnost vsakemu članu zveze
(ali širše – geodetu), da posreduje svoj predlog, katero temo bi želel slišati in o njej razpravljati,
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da bi se bil pripravljen tudi udeležiti geodetskega dneva. Ali pa naj vodstva društev podajo svoje
mnenje in predloge o temah, ki bi privabile geodete iz regionalnega okolja.
Dejstvo, da geodetskega dneva ne bo, prenaša na ZGS tudi nepričakovano obveznost, namreč
neposredno financiranje vseh štirih, ne le treh številk Geodetskega vestnika. Ob pomoči
sponzorjev in drugih, ki smo jih prepričali, da je naš vestnik dober in potreben, bomo to zmogli
zagotoviti. Letos. Vendar tako velikih obveznosti ZGS ne bo mogla še enkrat prevzeti na svoja
pleča brez posledic. Če bi se namreč zaradi nezmožnosti financiranja vestnika izgubila njegova
kakovost in strokovni pomen, bi izgubili tudi ključni del financiranja iz resorja, ki podpira izdajanje
znanstvenih publikacij, ter podporo naše fakultete. Hkrati bi se morali odpovedati plačevanju
članarine v FIG (ki jo letos tudi subvencionira država) in v drugih mednarodnih organizacijah.
Torej nas lahko še kakšen tak spodrsljaj, ko se je izpostavil dvom o udeležbi na geodetskem dnevu
in ko je nastalo preveliko tveganje, da vložena sredstva v organizacijo ne bodo povrnjena, stane
veliko več, kot kaže na prvi pogled.
No, pa naj sklenem vsaj s tem, da je naš novi statut, sprejet na letošnji skupščini ZGS, vendarle
sprejet in potrjen tudi od upravnih organov. Med drugim sedaj ne le dejansko (kar je bil pogoj
za odločbo pristojnega resorja), temveč tudi deklarativno delujemo v javnem interesu. Vendar pa
bo treba ta status vsako leto dokazovati, čemur odpoved geodetskega dneva in morebitne težave
z Geodetskim vestnikom, gotovo ne bodo koristile. Ali pa geodeti delujemo le vsak v svojem
interesu, tako da tudi svoje zveze, svojega dneva in vestnika ne potrebujemo več?
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