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Anka Lisec
glavna in odgovorna urednica Geodetskega vestnika

NOVOSTI SPET TRKAJO NA VRATA …

Dragi bralci in bralke Geodetskega vestnika! Pred nami je jesenska številka jubilejnega letnika, ki, po-
dobno kot pisana narava v teh jesenskih dneh, prinaša pestro paleto prispevkov – tako znanstvenih in 
strokovnih člankov kot številnih novičk iz stroke in društvenih dejavnosti. 

Nove tehnologije na eni strani in potrebe družbe po kakovostnih prostorskih podatkih za dobre odločit-
ve na drugi strani zagotovo prinašajo veliko izzivov za raziskovalce in strokovnjake na področjih, ki jih 
tematsko pokriva Geodetski vestnik. To dokazujejo tudi objavljeni recenzirani prispevki v tej številki, ki 
vsebinsko pokrivajo široko področje geodezije in geoinformatike. 

Prostorski podatki so postali bistveni za večino naših odločitev, česar se vse očitneje zaveda tudi država. 
Veseli optimistična napoved glede izboljšave državne prostorske podatkovne infrastrukture, končno je 
zakonsko urejeno tudi področje letenja z brezpilotnimi zrakoplovi, kar je zagotovo zelo dobrodošlo za 
našo stroko. 

A svet bi bil kičasto lep, če ne bi imeli težav. Tako nas mora trenutno zelo skrbeti – zdi se nekoliko 
brezglava – deregulacija poklicev, tudi geodezije. Ali je res tako težko prepoznati javni interes v povezavi 
z geodetskimi storitvami? Spomnimo se le nekaj področij, na katerih je geodezija še kako pomembna 
za družbo in varovanje javnega interesa: gradnja objektov in spremljanje deformacij grajenih objektov, 
nadzorovano poseganje v prostor in lastniško-parcelno prestrukturiranje zemljišč, kakovostno eviden-
tiranje nepremičnin in zagotavljanje pravnega varstva nosilcem pravic na nepremičninah, zagotavljanje 
uradnih kakovostnih prostorskih podatkov v podporo ukrepanju ob naravnih in drugih nesrečah ter 
kakovostnemu prostorskemu načrtovanju … Druga skrb je povezana s tem, da si kompetence urejanja 
prostora »prisvaja« ena stroka, ko pa je jasno, da je urejanje prostora zelo interdisciplinarno področje. 
Čeprav se radi sklicujemo na rek »kjer resnica molči, govorijo dejstva«, je v tako ključnih trenutkih treba 
jasno in javno zavzeti stališča. Prepričana sem, da bomo lahko le tako konstruktivno prispevali k rešitvam 
teh dveh sedaj zelo »vročih« problematik.

Zelo pestro je bilo v preteklih mesecih tudi na področju društvenih dejavnosti. Prav je, da tokrat iz-
postavim septembrski slavnostni koncert ob jubilejnem letniku naše revije, ki je potekal pod častnim 
pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije gospoda Boruta Pahorja. Posebno pozornost velikemu 
uspehu je pri tem izkazala mednarodna zveza geodetov FIG, katere začetki delovanja segajo v daljno leto 
1878. Podpredsednik FIG-a prof. dr. Rudolf Staiger je na slavnostnem koncertu Big banda Orkestra 
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L Slovenske vojske ob 60. letniku Geodetskega vestnika izpostavil izjemno delo in uspeh revije ter s tem 
tudi slovenske geodetske stroke. Pomembno sporočilo dogodka je bilo med drugim zagotovo, da je 
mogoče zgledno povezovati akademsko, upravno in zasebno sfero; svoje vrste so namreč pri zaznamo-
vanju odmevnega dogodka strnili Zveza geodetov Slovenije, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo pri 
Univerzi v Ljubljani, Geodetska uprava Republike Slovenije, Inženirska zbornica Slovenije, Geodetski 
inštitut Slovenije in Gospodarsko-interesno združenje geodetskih izvajalcev. Vsak, ki je bil tam, je lahko 
opazil in občutil, da gre za pristno in iskreno sodelovanje med različnimi institucijami. Verjamem, da 
so prijetno ozračje čutili tudi naši cenjeni gostje iz sorodnih institucij iz Slovenije in tujine, ki so se v 
velikem številu odzvali na vabilo.

Osrednja tema dogodka je seveda bil Geodetski vestnik. Večkrat je bilo izpostavljeno, da je vestnik 
postal kakovostna, mednarodno prepoznana znanstvena in strokovna revija. Prepoznavnost revije ter 
njen domači in mednarodni ugled sta rasla počasi, a vztrajno. Iz letnika v letnik so avtorji, uredniki in 
drugi soustvarjalci dodajali kanček k uspehu in postopoma tlakovali pot naprej, pot v smeri še boljšega. 
Iskrena hvala vsem! 

Kot ugotavljam ob pregledu in prebiranju starih letnikov Geodetskega vestnika, podobno kot za življenje 
tudi za to revijo velja, da so spremembe njena stalnica. In nič ni narobe s spremembami, če so to spre-
membe, ki nas vodijo naprej. Prihajali in odhajali so ljudje. Spreminjala in razvijala se je sama stroka. 
Spreminjala se je vsebina. Spreminjala se je oblika. 

Tudi tokrat napovedujemo majhno novost: posodobili smo spletno stran, ki je sedaj prijazna tudi za 
uporabnike mobilnih rešitev. Tisti torej, ki radi brskate po svojih mobilnih pametnih napravah, ko 
čakate v vrsti na kakšnem uradu ali potujete po svetu, boste lahko sedaj prosto dostopali tudi do vsebin 
Geodetskega vestnika prek nekoliko prijaznejšega vmesnika. Nikakor pa s tem ne boste prikrajšani 
tisti, ki prisegate na tiskani izvod – ta vas bo tako kot do sedaj še vedno pričakal v nabiralniku. Prijetno 
brskanje po vsebinah vam želim!


