JUBILEJNO LETO SE IZTEKA

Če bi me kdo vprašal, po čem si bom zapomnil leto, ki se izteka, bi mu verjetno odgovoril, da
predvsem po jubilejih. Kljub odmevnemu svetovnemu prvenstvu v nogometu in morda še
kakšnemu velikemu dogodku, ki se je zgodil letos in se mu zgodovina ne bo mogla odreči, so nas
vendarle skozi leto spremljali jubileji in na te dogodke nam bodo ostali lepi spomini. In res je,
jubileji so mene osebno in našo stroko letos najbolj zaznamovali. Poglejmo, kaj pravzaprav je
jubilej: to je važnejša obletnica, zlasti v življenju ali delu kake pomembne osebe ali ustanove.
Torej je kar pravi izraz za praznike, ki smo jih zaznamovali. Ne bom se vračal v preteklost, saj
nas novodobni duhovni vodje opozarjajo, naj razmišljamo o prihodnosti, ne o preteklosti, in naj
živimo za jutri, in ne za včeraj. To je vse res, vendar pa je včasih le treba pogledati v preteklost,
sicer ne bi bilo jubilejev. Izdaja naše revije se je začela v davnih petdesetih letih preteklega
stoletja. Zanimive so prve izdaje, skromne, vendar se jih nič ne sramujemo. Čestitamo lahko
našim kolegom, ki so imeli toliko volje in poguma, da so osnovali revijo. In prehojeno pot revije
in izdajatelja – Zvezo geodetov Slovenije je zaznala tudi komisija za odlikovanju pri predsedniku
države in za petdesetletni in petinpetdesetletni jubilej smo dobili državno odlikovanje. Zahvala
gre tako predlagatelju kot vsem, ki ste pripomogli, da smo lahko ponosni, tako na preteklost kot
na sedanjost. Kakšna bo prihodnost, se nam ni bati. Stroka postaja iz leta v leto bolj prepoznavna
in tudi revija, ki je odsev razvoja stroke, postaja tako doma kot v tujini vse bolj poznana. Načrti
za prihodnost so veliki, s skupnimi močmi jih moramo uresničiti. Nekateri uredništvu očitajo, da
je vse več člankov v angleščini, a danes je to nuja. Revija je v elektronski izdaji dostopna bralcem
z vsega sveta, prek različnih bibliografskih baz, in če želimo, da ne ostanemo na obrobju, smo
prisiljeni objavljati v angleškem jeziku. Drage kolegice in kolegi, ne se prestrašiti, da zaradi tega
revija ne bo več berljiva. Dokler je izdajatelj revije Zveza geodetov Slovenije, smo dolžni vsem
članom omogočiti berljivost revije, tudi generaciji, ki za učenje angleščine ni imela priložnosti.
Skrb vseh nas je tudi razvoj slovenskega strokovnega jezika. Torej nobene panike, če se pojavljajo
prevodi člankov domačih avtorjev v angleščino. Ne le da skrbimo za prepoznavnost stroke po
svetu, na ta način si morda v tem globalnem svetu odpiramo tudi nove trge. Še je nekaj načrtov,
a jih morda izdamo ob kakšni drugi priliki. In jubileji ter nagrade prinašajo tako veselje kot nove
obveze za prihodnost. Razmišljamo torej o jutri!
Ko se te dneve sprehajamo po mestih, nakupovalnih centrih in drugod, je povsod zaznati praznično
vzdušje. Tudi doma je vzdušje tako, kot se za praznike spodobi, jaz pa si mislim, ali vsi vedo, da
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se naši reviji jubilejno leto izteka in da zato vsi praznujemo. Res smo lahko ponosni na prehojeno
pot razvoja geodetske stroke v različnih sredinah, zato ob tako prazničnem vzdušju dvignimo
čaše in si voščimo – srečno in še na mnoga leta.
V imenu uredništva revije voščim vsem kolegicam in kolegom, še posebej pa tistim, ki ste
soustvarjali jubilejni letnik revije, ter bralkam in bralcem, lepe praznične dneve ter obilo dobrega
v novem letu. Kljub praznikom si vzemite čas in preberite tisto, kar vas zanima, morda smo
objavili prav nekaj, kar ste želeli vedeti. Vsem želim prijetno branje!
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