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ZEMLJOVID

Slovenski izraz »zemljovid«, ki nam ga je zapustil Peter Kozler, avtor Zemljovida slovenskih dežel, v sodobni 
družbi, polni modernih tujih izrazov, kratic, poslovenjenih besed in še česa, v naših ušesih zveni zelo 
starinsko, zaprašeno in daleč od današnje realnosti. Lahko bi dejali, da spada v tisti prijetni in idilični 
zgodovinski spomin nekega obdobja. Ne glede na to moramo biti geodeti pošteni do sebe in si priznati, 
da nam je beseda zemljovid vseeno pri srcu, saj je tesno povezana z našo stroko, dejansko opisuje objekt 
našega strokovnega dela, seveda posplošeno, in tudi rezultat oziroma izdelek, seveda spet posplošeno, ki 
ga od nas pričakujejo naročniki.

Prepričan sem, da ima beseda zemljovid še en pomen, strateški, ki ga lahko opišemo zelo preprosto. Pri 
zajemu in analiziranju podatkov, če hočete prostorskih, je naš pogled zelo usmerjen in obrnjen proti 
zemlji, navzdol. Pri sprejemanju odločitev na podlagi teh podatkov pa mora biti naš pogled usmerjen 
naprej, daleč čez obzorje, da vidimo, čeprav zaradi refrakcije nekoliko nejasno, kam nas vodijo naše 
odločitve. Peter Kozler je sprejel vsaj dve taki odločitvi. Premišljujte o njiju, ko boste s kozarcem piva 
nazdravili dnevu samostojnosti in enotnosti konec decembra.

Vsi vsak dan sprejemamo odločitve, ki kratkoročno ali dolgoročno začrtujejo smer gibanja življenja po-
sameznika, družbe, ekonomije, države itd. Na nas geodetih, ki smo posebej poklicani, da se ukvarjamo 
s prostorskimi podatki v najširšem pomenu, je velika odgovornost, da so naše prostorske informacije 
kakovostne in korektne. Zato ni naključje, da bo 3. in 4. marca 2016 v Laškem organiziran 44. Geodetski 
dan z naslovom ZemljoVid za dobro odločanje. 

Prepričan sem, da znamo obrisati prah z zemljovida ter ga vplesti v sodobne mreže odločanja in družbe, 
zato vljudno vabljeni na 44. Geodetski dan!

Vse dobro v letu 2016 in srečno!


