Jurij Režek

Ob zadnjih letnih, skorajda novoletnih izdajah revije si običajno vzamemo trenutek in se nekoliko
bolj sproščeno kot sicer vprašamo, kaj smo dosegli. Obenem pomislimo, česa si želimo v
naslednjem letu. Letos je te sproščenosti res le za trenutek, saj smo sredi medijsko in organizacijsko
največjega projekta v zadnjem času. Leto 2006 je bilo polno dogodkov in dejavnosti in slovenska
geodezija je dosegla veliko, z njo tudi Zveza. Ne da se vsega našteti, saj je prostor za uvodnik
prekratek, zato pustimo to ob strani. Lahko le povzamem, da smemo biti ob zaključku tega leta
še za spoznanje bolj ponosni, kot smo bili lani ob tem času. Premiki v stroki, ki se dogajajo, so
pomembni, a zadovoljstvo ob tej misli je lahko le vzpodbuda pred novimi izzivi. Želeli smo
ustvarjati lastno prihodnost, spremembe, zdaj jih.
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NOVO LETO IN KANČEK SREČE

Zveza geodetov Slovenije je nagrajena z državnim odlikovanjem, z medaljo za zasluge. To je
priznanje predsednika Republike Slovenije dr. Janeza Drnovška celotni slovenski geodeziji,
priznanje nam in našim predhodnikom, vsem geodetom, ki so prispevali k napredku stroke. Je
priznanje, da smo delali in da smo delali prav.

Nekateri vse to sprejemajo, nekateri na nas še gledajo z nezaupanjem. Vprašanja, ali zmoremo,
ni več, kajti s pričetim smo pokazali pogum in se obvezali, da uspemo. Dobro je in prav, da
ustvarimo nove možnosti in priložnosti, obenem pa tudi vem, da še nismo izkoristili vseh svojih
potencialov. Prepričan sem, da vsak geodet še ni našel sebi najustreznejšega mesta in prave
priložnosti, da pokaže, kaj zmore. Ne v stroki, ne v Zvezi, ne v javni geodeziji, ne v zasebnem
sektorju. Ko ga v vsej široki paleti področij in možnosti bo, bomo z njegovo novo energijo in
zagonom samo še močnejši. Obenem pa se moramo tudi zavedati, da za nami, sedanjimi geodeti,
prihajajo še prodornejši in ambicioznejši. Niso le konkurenca in vzpodbuda nam, da smo vse
boljši. Tudi zanje oblikujemo nova delovna področja in možnosti. Oni so tudi tisti, ki bodo z
znanjem in mladostjo in ustvarjalnostjo delovali na področjih, ki se danes oblikujejo, in jih razvijali
naprej.
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Slovenska geodezija je postala zelo vidna. Oblikovali smo nova delovna področja, druga zavzeto
posodabljamo. Vrednotenje nepremičnin, nepremičninske evidence, novi koordinatni sistem,
gospodarska javna infrastruktura, nova organizacija javne geodezije, prenova študijev. Veliko je
projektov, ki smo jih začeli, veliko vsebinskih področij, kjer se lahko geodet pokaže kot strokovnjak,
kot podjetnik, veliko je priložnosti za razvojno in raziskovalno delo.
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Začel se je popis nepremičnin, eden od velikih izzivov, trenutno največji projekt geodezije. Zahteva
veliko energije od tistih, ki ga vodijo, in veliko potrpežljivosti ter zavzetosti od tistih, ki ga izvajajo.
Postavlja nas v veliko medijsko pozornost in je velika odgovornost in priložnost. Zavedajmo se
tega vsi in prispevajmo, kar zmoremo, da bomo lahko stopili še stopnico višje in da bomo čez pol
leta zadovoljni pogledali nazaj in se soočili z novimi projekti. Časa za počitek ne bo.
Moja priložnost, trenutek za premislek, kaj smo dosegli, je pravkar minil. Naj le še vsem zaželim
srečno v 2007, saj potrebujemo tudi kanček sreče. Ker star rek pravi, da gresta pogum in sreča
skupaj, verjamem tudi vanjo.
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