SUDOKU

Sudoku je miselna igra, katere cilj je zapolniti kvadratno mrežo, običajno z 9 x 9 polji, s števili od
1 do 9. Vsako število se lahko v vsakem stolpcu (vertikali), vsaki vrstici (horizontali) in vsakem
manjšem kvadratu s 3 x 3 polji (kvadrantu) pojavi natančno enkrat. V mreži so nekatera števila
že podana. Pot do rešitve je le ena, in sicer pravilno, eno po eno, razporediti vsa števila v vsaki
vertikali, vsaki horizontali in vsakemu kvadrantu. Bližnjic ni.

UVODNIK

Blaž Mozetič

Zadnja leta me je poklicna pot vodila stran od geodezije, v neke druge kvadrante sveta, kjer sem
se z njo srečeval poredko in še to posredno. Priznam, tudi nobenega prispevka za Geodetski
vestnik nisem napisal v tem obdobju. Kakor koli že, pred kratkim mi je bila zaupana naloga
predsednika Zveze geodetov Slovenije. Hvala vsem za zaupanje in podporo. Vse je potekalo tako
hitro, lahko bi rekel čez noč. Hitrost dogodkov odseva uvodnik k številki Geodetskega vestnika,
ki ga držite v rokah, saj je bolj rezultat trenutnega navdiha in ne toliko poglobljenega razmisleka,
kot se za taka besedila spodobi. Zavedam se, da naloga predsednika Zveze geodetov Slovenije
ne bo lahka, ker so položaji številnih deležnikov že določeni.

Bistvo in stalnica Zveze geodetov Slovenije ste (smo) njeni člani, neizčrpen vir predlogov, iskrivih
idej, rešitev, težav, nagajivosti in ne nazadnje finančnih sredstev, ki jih mora predsednik skupaj
z vodstvom Zveze geodetov Slovenije slišati in videti, uskladiti in razporediti, da sestavljajo
močno in stabilno celoto – mrežo, ki jamči za kakovost in prepoznavnost v slovenskem prostoru
in tudi širše. Prepričan sem, da bova z mag. Erno Flogie Dolinar, ki je prevzela posle generalne
sekretarke, imela dovolj veliko mrežo za vsa vaša pričakovanja. Kakor koli že, brez vas ni Zveze
geodetov Slovenije. Ne delam si utvar, pričakovanja so velika, težave tudi, rešitve pa »nore«.
Položaj v Sloveniji je, kakršen pač je, kar se pozna tudi na področju geodezije. Otepamo se z
vsesplošno krizo, tudi vrednot. Upam, da vseeno obstajajo svetle izjeme.
Pogled naprej. Optimističen? Seveda, v mojem kvadrantu evropskih sredstev je zelo živahno.
Izvajanje infrastrukturnih projektov iz finančne perspektive 2007–2013 bo v letošnjem in
naslednjih dveh letih najbolj intenzivno, saj je treba porabiti več sto milijonov evropskih sredstev.
Gradila se bo infrastruktura, kjer brez geodeta ne gre. Večletni finančni okvir za obdobje
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Naj mi bo dovoljeno, da si na tem mestu vzamem nekaj prostora ter se dosedanjemu predsedniku
mag. Juriju Režku in njegovim sodelavcem zahvalim za uspešno vodenje Zveze geodetov Slovenije
ter pogumne korake za večjo prepoznavnost geodetske stroke v družbi.

7

2014–2020 je v intenzivni pripravljalni fazi. Republika Slovenija se je dobro pogajala in dobila
čedno vsotico evropskih sredstev. Prepričan sem, da je za geodete še dovolj prostora.
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UVODNIK

Kaj pa vaše vertikale, horizontale in kvadranti cen, etike, idej, izobraževanja, javnih naročil,
kadrov, kakovosti, katastrov, medsebojne pomoči, načrtov, novih storitev, podatkov, povezovanja,
predpisov, prepoznavnosti, prispevkov za Geodetski vestnik, projektov, raziskav, rešitev,
sponzorstev, strokovnosti, želja ...? In smo se že spet pri prvem odstavku uvodnika.
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Torej, sudoku. Igrajmo. Srečno!

mag. Blaž Mozetič
predsednik Zveze geodetov Slovenije

