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Blaž Mozetič 
predsednik Zveze geodetov Slovenije

SPOŠTOVANJE

Z večanjem časovne oddaljenosti od dogodka ostaja z vsakim dnem v spominu več lepih in pozitivnih 
trenutkov, tisti nekoliko neprijetni pa počasi tonejo v najbolj oddaljene sobane spomina. Najbrž se še 
spomnite tistih študentskih dni, ko ste v predavalnicah poslušali o modrostih in radostih geodetskih 
skrivnosti, s katerimi se boste ukvarjali v vsakdanjem življenju. Morda se nekje med vsemi temi modrostmi 
in radostmi udobno počuti tudi tista o nadštevilčnosti meritev, dolgočasnem iskanju »slabih« meritev in 
večnem spraševanju o zanesljivosti končnega rezultata. V teoriji vse lepo in prav, vendar se v poslovnem 
svetu v to geodetsko enačbo hitro vključijo še konstantne neznanke, kot so čas, finančna sredstva, kadri, 
oprema itd., ki imajo lahko pozitiven ali negativen predznak. Morda bo zvenelo malo filozofsko, ampak 
sem prepričan, da se boste strinjali z mano, da se samo časa ne da nadomestiti. Saj poznate tisto: »Kaj 
bi  …, če bi …, ko bi…!?« s pogledom, uprtim nazaj na prehojeno pot.

In tako je tudi ob razmišljanju ter pisanju uvodnikov za Geodetski vestnik minil moj mandat na položaju 
predsednika Zveze geodetov Slovenije. Ko sem pred štirimi leti gledal naprej, se je to zdelo izjemno dolgo 
obdobje, ko gledam nazaj, pa so minila kot utrinek. Priznati moram, da mi besedna zveza »moj mandat« 
ni preveč všeč, ker vključuje ednino in ne množine, kajti trdno sem prepričan, da brez vas, odličnih 
sodelavk in sodelavcev, posebna zahvala Erni in Anki, vsega tega dela ni bi opravili. To je ekipno delo.

Organizirali smo nekaj dogodkov, izdali malo več kot ducat številk Geodetskega vestnika, se nekajkrat 
srečali, postali bogatejši za nekaj modrosti in izkušenj, pa je čas minil. Ko štiri leta strneš v en stavek, se 
upravičeno vprašaš o zanesljivosti končnega rezultata. Kakor koli že, vožnja je bila nadvse razburljiva in 
prijetna. Iskrena hvala vsem, da smo lahko bili vaši sopotniki na tej poti. 

No, ja, ker pravijo, da se na lastnih napakah največ naučiš in da se vedno najdeta čas ter prostor za 
izboljšave, sem kandidiral za nov mandat na mestu predsednika Zveze geodetov Slovenije. Hvala za 
ponovno izraženo zaupanje in podporo ter zaupano odgovornost, da bom skupaj z ekipo krmaril Zvezo 
geodetov Slovenije naslednja štiri leta. 

Spoštovane geodetke in geodeti, Zveza geodetov Slovenije so ljudje, je ideja, je stroka, je stanovsko zdru-
ženje, ki živi in deluje, zato ker jo vi napajate z energijo in zavedanjem, da je poslanstvo, ki ga opravljate, 
že stoletja nerazdružljivo povezano z družbo, pa čeprav tega zunanji opazovalci morda ne želijo priznati. 
Se mi sami tega dovolj močno zavedamo?

Srečno!
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