IGER IN KRUHA
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GEODETSKI VESTNIK

Blaž Mozetič
predsednik Zveze geodetov Slovenije

Dogodki v počastitev 60. letnika Geodetskega vestnika, ki ga izdaja Zveza geodetov Slovenije, so za nami.
Gostje iz mednarodne zveze geodetov, sosednjih stanovskih geodetskih združenj, domače in tuje akademske sfere, uredniki in drugi ustvarjalci Geodetskega vestnika, geodeti in drugi prijatelji geodezije, kamor
lahko štejemo tudi predsednika Republike Slovenije, ki je bil častni pokrovitelj slavnostnega koncerta Big
Banda Orkestra Slovenske vojske ob 60. letniku Geodetskega vestnika, so s svojim pozitivnim odzivom
dogajanju nadeli še dodatno slovesnost in pomembnost. Prepričan sem, da 60. letniku Geodetskega
vestnika ta soj dobro dene. Kakorkoli že, zadaj smo ljudje, geodeti.
Ampak vseh iger, na katere smo povabljeni vsi, tako »patriciji« kot »plebejci«, je enkrat konec. Ali smo
se jih udeležili, ali smo se sprostili in uživali, ali smo izkoristili priložnost neformalnega druženja, danes
popularno mreženja, ali smo našli kakšno rešitev za naše težave, ali smo koga od odločevalcev v slovenski
geodeziji seznanili z »realnostjo« in ali smo se počutili geodete, je odvisno od nas samih. Koliko geodetskega kruha bo iz teh iger, ki niso same sebi namen, je pravzaprav naša naloga, ki ni lahka in pri kateri
nam, roko na srce, velikokrat pravilni rezultat na koncu prečrtajo drugi.
Danes, ko je geodetska stroka na prepihu, v vrtincu zakonodajnih sprememb, v boju z nakopičenimi
zgodovinskimi težavicami, v primežu hitrega tehnološkega razvoja, v deregulaciji poklica, v spirali dumpinških cen, v fazi drobljenja na vedno manjša in manjša podjetja prisiljena na mejah svojega delovanja
sklepati pakte s sosednjimi strokami, ko je zavedanje lastnine in predvsem njenih meja iz dneva v dan
pomembnejše, ko je skorajda že vsak strokovnjak za prostorske podatke ter je geodet komajda še geodet,
je zelo pomemben geodetski pripomoček postala kravata. Bodisi za igre bodisi za kruh.
Spoštovani geodeti, zavežite si kravato okrog vratu in bodite gospodje geodeti, sicer vam bo kdo drug
dal okrog vratu kaj drugega.
Drage geodetke, iskreno se vam opravičujem, da sem za konec uvodnika izbral moški modni dodatek,
ampak prepričan sem, da ste razumele poanto in da boste z lahkoto našle enakovreden ženski ustreznik.
Srečno pri izboru in zavezovanju!
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