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AKTIVNO NA POT

Andrej Mesner

Pred nekaj dnevi me je prijetno presenetilo elektronsko sporočilo urednika s prošnjo, ali bi 
napisal uvodnik za novo številko Geodetskega vestnika. Take ponudbe človek preprosto ne more 
odkloniti in z veseljem sem se lotil pisanja. 

Ko sem pred dvema letoma prevzemal vodenje gospodarskega interesnega združenja geodetskih 
izvajalcev, sem si stvari predstavljal tako, kot si jih predstavljamo mladi – vse je preprosto in vse 
se da hitro spremeniti na bolje. Kmalu mi je postalo jasno, da sem bil precej naiven. Če se ozrem 
na svoje dosedanje vodenje združenja, vsekakor ugotavljam, da je bilo opravljenega manj dela, 
kot nas ga še čaka, zato je zelo pomembno, da je ekipa v združenju motivirana in pripravljena 
prestopati okvire vsakdanjega dela. V enem izmed uvodnikov je glavni urednik zanimivo razpredal 
o mrežah in tudi sam sem si zadal, da v prvem letu vodenja združenja vzpostavim skupino od 
petih do desetih aktivnih posameznikov, ki jim ni vseeno za prihodnost in so pripravljeni slediti 
izzivom jutrišnjega dne. Pri tej nalogi sem bil sila neuspešen, saj so bili v vse akcije vključeni isti 
sposobni posamezniki, ki jim zmanjkuje časa in energije za vse dejavnosti, za katere so zadolženi. 
Nekateri so me prepričevali, da je zelo malo ljudi pripravljenih na dejavno sodelovanje in da 
moram biti zadovoljen, če sploh imam koga takega. S tem se nisem strinjal in se nikoli ne bom, 
saj verjamem, da je veliko posameznikov sposobnih in tudi pripravljenih poprijeti za delo, le 
ustrezno jih je treba motivirati. Ta mehka plat medčloveških odnosov ni bila nam tehnikom 
nikoli preveč blizu, kar je verjetno tudi eden izmed razlogov, da marsikdo, ki je sicer sposoben, 
ne izkoristi vseh svojih potencialov. Danes lahko rečem, da se mreža ljudi, ki so pripravljeni in 
sposobni narediti korak naprej, širi. Tu bi želel pozvati vse mlade in mlade po srcu, da postanejo 
aktivni s svojimi idejami, kritikami, predlogi, saj bomo le tako lahko vsi skupaj ustvarili boljše 
okolje. Zagotovo je, da svet sloni na ljudeh, in brez homogene mreže (posameznikov in institucij) 
v geodeziji bo tudi naša stroka precej šibkejša, kot bi lahko bila.

Gospodarsko stanje v državi in tudi zunaj nje ni prav obetavno in že nekaj časa poslušamo o 
recesiji, ki je prizadela tudi zasebni sektor geodezije v Sloveniji. Ekonomist dr. Mencinger je 
pred kratkim izjavil, da se bomo morali na take razmere navaditi, saj bodo trajala še nekaj let. 
Zasebni sektor v geodeziji je močno vezan na javna sredstva na državni in občinski ravni ter na 
investicije zasebnega kapitala, in sedaj je oboje v krizi. Zadnji rebalans državnega proračuna je 
korenito zarezal v sredstva geodetske službe, napovedi za naslednja leta niso nič kaj optimistične. 
Tudi investicijski cikel je zastal – tako na javnem kot na zasebnem področju. Razmere na trgu so 
že marsikatero geodetsko podjetje prisilile, da se je prestrukturiralo in skrčilo obseg delovanja. 
Geodetski trg v Sloveniji je precej »krvav« in nekatere ponujene cene so že pod pragom pokrivanja 
stroškov izvedbe. V takih primerih zažiramo sami sebe in včasih celo mečemo slabo luč na 
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celotno geodetsko stroko. Na skupščini združenja smo se zato letos odločili, da bomo dejavneje 
posegli na trg in začeli nadzirati izvedbo posameznih del. Projekt je že zasnovan in se bo pričel 
izvajati jeseni. Cilj je zagotoviti geodetskim podjetjem normalno poslovno okolje, naročnikom 
pa varnost pri naročanju storitev geodetske dejavnosti. S kontrolo želimo ugotoviti in preprečiti 
poslovne goljufije, ko izvedeno ni v skladu z javnim razpisom. Če karikiram: naročnik naroči 
in plača dva avtomobila, dobi pa le enega. Poleg tega bomo preučevali strokovnost izvedbe in 
po potrebi pripravljali argumente za prijavo primera tožilcu na Inženirski zbornici Slovenije. 
Vemo, da je pred nami zelo zahtevna naloga, vendar verjamemo, da lahko tako zagotovimo 
boljše razmere na trgu. Podjetja se bodo morala zavedati, da jih lahko v prihodnje spremlja tudi 
»komisija združenja«, ki bo preverjala izvedeno delo. Sposobni moramo biti ukrepati po dolgih 
letih razpredanja o nekakovostnem delu in pomanjkljivih elaboratih, s katerim delamo škodo 
sebi, celotni stroki in predvsem podjetjem, ki delajo dobro in kakovostno. Identificirati moramo 
posamezna podjetja in odgovorne geodete, ki mečejo slabo luč na stroko. Naš cilj ni očrniti 
posamezna podjetja ali posameznike, temveč zagotoviti kakovost dela in poslovno etiko na trgu.

S kontrolo in »represijo« ne bomo povečali obsega dela, kar je zagotovo naš razvojni cilj. Za 
njegovo uresničitev na področju geodezije bo treba biti v teh razmerah predvsem inovativen ter 
pripravljati projektne predloge, ki bodo celovito reševali probleme in procese naročnika ali, še 
bolje, več naročnikov hkrati. Verjamem, da je geodezija sposobna ponuditi take rešitve na tem 
področju, za kar pa moramo odločno in enotno nastopati tako proti naročnikom kot v javnosti. 
Celovite rešitve lahko nastanejo na podlagi dobrih usmeritev ter predvsem poznavanja potreb 
naročnikov in uporabnikov, na kar geodeti pogosto pozabljamo. Velikokrat smo samozadostni 
pri oblikovanju svojih rešitev in produktov. Zaradi potrebe po proaktivni vlogi in spremembah 
je združenje skupaj z Matično sekcijo geodetov pri Inženirski zbornici Slovenije ustanovilo 
delovno skupino, ki se je v minulem letu ukvarjala s predlogi za izboljšanje procesov na področju 
geodetske dejavnosti. Gradivo, ki smo ga pripravili, je prvi korak na poti, na katero želimo 
stopiti, ter je sestavljeno iz strateškega dela in operativnih predlogov za izboljšave. V teh mesecih 
želimo začeti razpravo z vsemi akterji na področju geodezije v Sloveniji in se dogovoriti, kako 
sodelovati v prihodnje. Strateški pogledi in usmeritve nam širijo obzorja in zagotavljajo razvoj 
stroke v prihodnosti, operativni predlogi pa nam omogočajo racionalno izvedbo in odpirajo 
nove priložnosti.

Delovanje združenja in uprave je namenjeno predvsem podjetjem, ki so vključena v združenje. 
Letni program dela sledi viziji uprave ter je predvsem odgovor na potrebe in pobude članov, 
zato bi si kot uprava želeli, da bi bili člani bolj dejavni s pobudami in tudi kritikami. Zavedati 
se moramo, da lahko vsakdo prispeva svoj kamenček v mozaik in da je vsaka akcija boljša od 
pasivnega opazovanja okolice. V preteklosti nam je dejavnejši pristop velikokrat preprečevala 
prezasedenost z delom, kriza pa nam daje priložnost, da si vzamemo čas in tudi sami prispevamo 
svoj pogled na celoto, ki nam bo jutri zagotavljala dostojno življenje. S skupnim delovanjem si 
bomo zagotovili nove priložnosti in širitev področja delovanja geodezije. 

Andrej Mesner,
predsednik uprave Gospodarskega interesnega združenja geodetskih izvajalcev
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