»PONOVNO« ODKRIVANJE GEODEZIJE
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Ob premisleku, kaj se je v letu 2005 dogajalo koristnega za geodezijo, ne morem najti le enega
najpomembnejšega dogodka ali dejavnosti. Smatram pa, da smo naredili korak naprej pri
razmišljanju o geodeziji, o njeni raznolikosti in o njeni vlogi.
Leto smo v Zvezi geodetov Slovenije začeli z izraženim prepričanjem, da se moramo med sabo
bolje poznati, bolje sodelovati in dosegati večjo sinergijo, z namenom povečanja skupinske
samozavesti in posledičnih učinkov. Spoznali smo, da moramo v izogib temu, da nas dogajanja
potiskajo ob družbeni rob, sami oblikovati pogoje za svoje delovanje, kar je izraženi moto sprejetih
programskih usmeritev Zveze geodetov Slovenije. Rezultat tega spoznanja, spleta okoliščin ob
menjavi oblastne strukture, zelo ambicioznih načrtov politike in zavzetih posameznikov je, da
smo izraziteje stopili iz okvira geodezije kot tehnične vede, oblikovali svoja hotenja tudi izven
tega in izrazili namero, tvorno delovati na širšem geodetskem področju.
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Geodetska uprava, kot številčno največji in upravno najvplivnejši geodetski subjekt, je usmerjala
turbulenten in zelo pomemben proces oblikovanja nove zakonodaje na področju nepremičnin,
znotraj katerega je bil v geodetskih krogih dosežen velik konsenz o novih nalogah in novem
položaju geodezije. Namere smo izrazili tudi izven geodetskih krogov in bili pri tem uspešni in
sprejeti, tudi na politični ravni. Tekom omenjenega procesa so bile dokončno oblikovane nekatere
nove naloge geodezije, predvsem pri nepremičninskih evidencah in pri vrednotenju nepremičnin,
v institucionalnem smislu pa težnja za preoblikovanje državne geodetske službe z drugačnim
pomenom in vsebino.
Pomembna pa je tudi vloga geodeta na področju prostorskega planiranja in izvajanja prostorske
politike. To področje se v zakonodajnem smislu na novo oblikuje. Pri prostorskem planiranju
geodeti sicer že veliko prispevamo, a konsenz in prispevek geodezije še ni povsem izoblikovan in
izražen. Pričakujem, da ga bomo s sodelovanjem znanstvene sfere in izkušenih ter strokovnih
posameznikov ustrezno oblikovali, predstavili in uveljavili v omenjenem zakonodajnem procesu.
V mislih imam področja, o katerih je predvsem govora v tokratnem Geodetskem vestniku, ter
dodatno tudi pri ukrepih zemljiške politike. Verjamem, da prispevki izražajo predvsem željo po
tem, da želimo biti tvorni sogovorniki strokovnjakom na področju prostorskega planiranja in
sposobni prispevati k učinkovitosti delovanja tega področja.
Strinjali smo se, da želimo obdržati letna srečanja pod oznako Geodetski dnevi. Z zavzetim
delovanjem članov Ljubljanskega geodetskega društva smo uspešno izpeljali 35. geodetske dneve,
ob podpori in pomoči zasebnega in javnega geodetskega sektorja in ob veliki udeležbi. Vendar ne
moremo mimo spoznanja, da se geodetska znanstvena sfera, z izjemo sodelujočih posameznikov
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V organizaciji Zveze geodetov Slovenije in Društva študentov geodezije smo se srečali s študenti
geodezije, ob podpori in prisotnosti dekana Fakultete za gradbeništvo in geodezijo, novega
predstojnika Oddelka za geodezijo, predsednikov Geodetskega gospodarskega interesnega
združenja in Matične sekcije geodetov pri Inženirski zbornici Slovenije, Ljubljanskega geodetskega
društva in predstavnika Geodetske uprave RS. Ne le zato, da študentje kot tudi vsi našteti subjekti
iz tega srečanja iztržimo legitimne posamične in konkretne koristi, pač pa zato, ker enakopraven
dialog krepi našo povezanost, omogoča identifikacijo posameznika s področjem geodezije in
njen socialni kapital.
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v organizacijskem odboru in tistih, ki so pripravili prispevke, ni ustrezno odzvala. Pri prizadevanjih
javnega in zasebnega sektorja za razvoj na področjih koordinatnega sistema, geodetske izmere,
topografsko-kartografskega sistema in uvajanja GPS znanstvena sfera tvorno sodeluje, na področjih
nepremičnin, prostorske informatike in delno še prostorskega planiranja pa tudi obstaja v
znanstveni ravni veliko znanja, vendar še premalo učinkov tega znanja na geodetske subjekte.
Brez strokovnih argumentov in strokovnih avtoritet pa tudi ostali ne moremo vedno izvajati
pravilnih in racionalnih potez in dejavnosti. Posebej je to pomembno v času, ko je izražena
potreba, da je znanost tudi v funkciji in v povezavi z gospodarstvom, ki si prizadeva izboljšati
kakovost obstoječih in oblikovati nove storitve na podlagi strokovnih dognanj in družbenih pogojev,
ki jih sočasno soustvarja uprava, ki ima tudi lastne razvojne potrebe in namere.

Precej bolj pestro je namreč (lahko) področje delovanja geodezije kot sodobne stroke, kot jo
pojmuje Mednarodna zveza geodetov. To raznolikost spoznavamo tako zaradi možnosti, ki jih
ponuja razvoj tehnologij, evropskega povezovanja, pa tudi zaradi spremenjenih družbenih in
gospodarskih razmer. Nove razmere, drugačno mesto geodezije in možnosti za uveljavitev geodeti
šele spoznavamo, nekateri pa že ponovno, saj smo bili geodeti prejšnje in tudi še sedanje generacije
v preteklosti prikrajšani za možnosti in delovanje na nekaterih področjih, ki sistemsko niso bila
pomembna ali prisotna v družbi. Zato jih včasih še vedno in preveč potiskamo vstran in svoj mir
poiščemo v razmišljanjih, ki sodijo v preteklost. Vendar pa spremenjene razmere od nas terjajo
tudi spremenjeno večinsko razmišljanje o področjih delovanja geodezije, obenem pa tudi sodobne
in ambiciozne upravljavske, gospodarske in družbene pristope pri delovanju geodezije kot stroke,
kot organiziranega javnega in zasebnega gospodarskega sektorja in tudi Zveze geodetov Slovenije
kot civilnodružbenega subjekta.
Društvom, članom in bralcem želim uspešno 2006!
Jurij Režek
predsednik Zveze geodetov Slovenije
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Dokazano smo uspešno izdali zadnjo številko 49. letnika Geodetskega vestnika, s čemer prehajamo
v izdajanje jubilejnega, 50. letnika. Kljub letnici je Geodetski vestnik kakovosten tako po strokovnih
vsebinah, kar priznavajo tudi v tujini, kot po informativnem značaju za geodete. Vse priznanje
izrekam uredništvu, ki z veliko volje in želje ustvarja dobro revijo. Geodete, ki neposredno ali v
sodelovanju z drugimi strokami delujemo na različnih področjih kot tudi predstavnike teh strok
pa moramo vzpodbuditi k sodelovanju in pisanju prispevkov, da bo vestnik postajal vse bolj
raznolik po strokovni vsebini in pester po opisu dogodkov.
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