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Anka Lisec
glavna in odgovorna urednica Geodetskega vestnika

VSE NAJBOLJŠE, GEODETSKI VESTNIK!

Na vrata je potrkala pomlad, ki jo pogosto v prenesenem pomenu povezujemo z novostmi, spremembami, 
soncem in pozitivno energijo. Ta se čuti tudi v geodetski stroki, kar je mogoče med drugim ugotoviti ob 
prebiranju prispevkov prve številke jubilejnega, 60. letnika Geodetskega vestnika. Za nami je uspešen 
44. Geodetski dan, ki je bil v znamenju mednarodnega leta kart. Popestrila ga je slavnostna akademija 
z uglednimi domačimi in tujimi gosti. Veselje se je ozreti nazaj na dogodek, ki ga je poleg kakovostnega 
programa in pestrega nabora razstavljavcev zaznamovala predvsem izredno lepa udeležba. Upam, da 
občutek ne vara in da je naša stroka resnično začela gledati v prihodnost bolj optimistično.

Slednje se vidi tudi v vse glasnejših pobudah posameznikov in institucij, da se oblikujejo ugodni pogoji 
za razvoj stroke. Med drugim smo člani Zveze geodetov Slovenije v sodelovanju z institucijam, ki delujejo 
na področju geodezije, gradnje in prostorskega načrtovanja, dejavno sodelovali pri odzivih na predloge 
nove »prostorske« zakonodaje ministrstva za okolje in prostor. Zakonski predlogi namreč močno posegajo 
na področje našega delovanja. Odzivi geodetov (in tudi drugih inženirjev) so bili glasni in jasni – skupni 
imenovalec je bilo opozarjanje, da se zaradi na videz prijaznejših in hitrejših rešitev v prostorskem načr-
tovanju in gradnji objektov nekoliko zapostavi strokovnost, kakovost in odgovornost. Zakonodajalcu so 
bili posredovani zaskrbljeni odzivi s konstruktivnimi predlogi za spremembe predlogov novih zakonov 
v upanju, da se v iskanju kakovostnih rešitev razvije dialog s stroko. 

Vzporedno z odzivi na predlog nove prostorske zakonodaje je luč sveta zagledala zanimiva publikacija 
Kultura prostora in graditve zdaj! Interdisciplinarnost in sodelovanje med strokami morda le ni tak tabu, 
kot se prepogosto predstavlja v laični in strokovni javnosti. Publikacija je zagotovo lep zgled sodelovanja 
različnih strok v okviru skupine Odgovorno do prostora! in kaže na prednosti takega sodelovanja v dob-
robit celotne družbe. Podobno kot se vse bolj priznavajo prednosti interdisciplinarnega dela, postajajo 
prepoznavne tudi koristi delovanja stroke v mednarodnem okolju. Tu velja omeniti nove storitve v 
okviru omrežja SIGNAL kot rezultat mednarodnega projekta Geodetske uprave RS, ki pri tem sodeluje 
s sorodnima institucijama iz Norveške in Islandije. 

Po mojem smo lahko vse bolj prepričani, da se naša stroka pripravlja na začetek pisanja novega poglavja 
v svoji zgodovini …

Mejnik v razvoju stroke nekoliko simbolično ponazarja letošnji 60. letnik Geodetskega vestnika. Ta je 



| 10 |

GEODETSKI VESTNIK | 60/1 |

UV
OD

NI
K  

| E
DIT

OR
IA

L postal pomemben medij za objavo znanstvenih in strokovnih razprav, novosti iz stroke in znanosti, pa tudi 
za poročanje o aktualnih dogodkih v stroki in društvenih dejavnostih. S šestdesetim letnikom se Geodetski 
vestnik uvršča ob bok slovenskih strokovnih revij z najdaljšo tradicijo. Izid prve številke revije, takrat 
imenovane Vestnik Geodetskega društva LRS, sega sicer v leto 1953. Leta 1957 se je revija preimenovala v 
Vestnik Društva geodetskih inženirjev in geometrov SR Slovenije, po krajšem premoru med letoma 1965 in 
1967 pa je spet začela izhajati pod imenom Bilten Zveze geodetskih inženirjev in geometrov SR Slovenije. 
Veliko prelomnico pomeni leto 1973, ko se je revija preimenovala v Geodetski vestnik, v istem letu je 
tudi naše strokovno združenje pridobilo ime Zveza geodetov Slovenije. Od prvotnega društvenega glasila 
se je Geodetski vestnik razvil v nacionalno in mednarodno prepoznavno strokovno revijo, ki objavlja 
recenzirane znanstvene in strokovne prispevke s širših področij geodezije, geoinformatike in prostorskega 
načrtovanja. Za tak uspeh imajo zasluge tako uredniki in člani uredniškega odbora, ki so na svoje rame 
prevzemali breme in odgovornost za izdajanje revije, kot številni avtorji prispevkov, brez katerih ne bi 
bilo niti vsebine niti revije. Hvala vsem! 

Ob jubilejih se radi ozremo nazaj, a verjamem, da je to priložnost tudi za pogled naprej. Veseli bomo, če 
se boste oglašali s prispevki in soustvarjali revijo. Le tako bo lahko zanimiva in všečna za širši krog bral-
cev. Vsekakor pa se spodobi, da obletnico primerno zaznamujemo, zato že sedaj vabljeni na slavnostno 
akademijo ob šestdesetem jubileju, ki bo v začetku septembra.




