Ko smo v geodetskih krogih pred slabim letom na glas razmišljali o tem, kako razrešiti problem
financiranja izdaje Geodetskega vestnika, ki ga slovenska geodezija v takratni obliki in organizaciji
ni več zmogla, smo v tistih razmerah skušali najti optimalno rešitev. Danes si kar težko
predstavljamo, da bi se uresničil nenapisani črni scenarij, ki je predvideval, da se revija ukine in
da jo poskušamo nadomestiti z drugačnimi načini obveščanja znotraj geodetske stroke. S skupnim
dogovorom je bil ta problem ugodno rešen in morda je bil to dober pokazatelj, da je kljub izraziti
heterogenosti v stroki, mogoče s skupnimi močmi določene na videz nerešljive problemi rešiti.
Tisti, ki nam je bila zaupana naloga za nadaljevanje izdaje revije, smo velik del odgovornosti za
izdajo revije in posredno za prihodnji razvoj geodetske stroke prevzeli nase. Temeljna naloga
strokovnih revij je pospeševanje razvoja stroke. Ko je prevzela izdajo in urejanje revije univerzitetna
sfera, so se posamezniki zbali, da bo postala revija preveč akademska. Celotna ekipa, ki sodeluje
pri izdaji revije, pa se trudi, da bi ostala predvsem naša, to je geodetska, in da se posamezna
področja in ravni uravnotežijo. Posamezniki nas pri tem delu podpirajo in upajmo, da bomo
tudi v prihodnje zadovoljni vsi, tako bralci kot snovalci revije. Revija odraža razvojno stopnjo
stroke na vseh področjih delovanja in hvala vsem, ki sooblikujete revijo s svojimi prispevki in s
tem prevzemate velik del odgovornosti za razvoj geodetske stroke tudi nase. Na tem mestu bi se
radi zahvalili za delo pri reviji tudi dosedanjemu uredniku strani Geodetske uprave Republike
Slovenije gospodu Tomažu Petku, ki je zaradi odhoda na novo delovno mesto prepustil uredniško
mesto Borutu Cvaru. Novemu uredniku pa želimo veliko uspeha in veselja pri tem delu.
Čas okoli praznikov je nekako pravljičen; mavrično osvetljena mesta in praznične dobrote
pripomorejo, da pozabimo na skrbi in obveznosti. Prav je tako: pozabimo za trenutek na to, da
je naslednje leto zgodovinsko odločilno, ne le za našo stroko, temveč za celotno slovensko družbo.
Po praznikih se bomo spočiti lotili novih nalog mnogo bolj smelo in odgovorno. Zato vam,
drage kolegice in kolegi, drage bralke in bralci revije, v imenu uredništva želim lepe praznike in
vse dobro v letu 2004. Srečno!
dr. Anton Prosen
Glavni in odgovorni urednik Geodetskega vestnika
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