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GEODET INžENIR

Geodetski dan je vsakoletna priložnost, da se geodetska stroka malo ustavi, zajame sapo, se ozre na 
prehojeno pot in zazre v prihodnost. Pogled nazaj je pomemben zato, da se izpostavi, kaj dobrega in 
uspešnega smo postorili ter da si brez slabe vesti priznamo, da kje tudi nismo bili uspešni in da bi morebiti 
morali kaj spremeniti v naslednjem poskusu. Vsekakor je zelo pomembno, da se pohvalimo z dobrim in 
da pohvalimo dobre, ker to krepi samozavest geodetske stroke, krepi zavedanje, da znamo in zmoremo. 
Priznati neuspeh ni slabost ali šibkost, ampak dokaz moči stroke, da je sposobna ustaviti voz, če gre v 
napačno smer. To pomeni, da smo sposobni samokritičnosti in samoocenitve, ne da bi zaradi tega trpel 
naš geodetski ponos. Pogled nazaj je pogled po prehojeni poti.

Pogled naprej pomeni, da je treba dvigniti glavo in pogled usmeriti k cilju, do katerega želimo priti. Vsa-
kodnevne obveznosti in hitenje ga obračajo proti tlom in le malo naprej, predvsem pa dopuščajo premalo 
svobode strokovni misli in ostrini domišljije, ki je gonilo inženirskega razvoja. Po kateri poti bomo šli in 
kakšna bo, je še neznanka. Pravzaprav je popolnoma vseeno, kajti vse poti so prave, če vodijo do cilja. 

Kompleksnost poklica geodeta inženirja ni več samo v tehničnih znanjih in izzivih, ampak tudi v razu-
mevanju njegove odgovornosti, lahko bi zapisali spoštljivosti, do ljudi, ki vsak dan uporabljajo njegove 
storitve in izdelke. Torej: geodet inženir je celostna osebnost, ki sodobno tehnologijo razume kot orodje 
oziroma pripomoček in ne zgolj funkcijo 'on, start, off' za udejanjanje njenih v geodetsko-inženirski duši 
večkrat preigranih rešitev za odpravo težav, ki »bremenijo« človeka, vendar z zavedanjem svoje moralne 
in strokovne odgovornosti.

Smeli načrti, snovanje vizij in velika pričakovanja imajo podlago v bogatih izkušnjah in dosedanjih 
dosežkih geodetske stroke. Vse našteto smo poskušali ujeti tudi v prispevke, ki so jih avtorji predstavili 
na strokovnem posvetu v okviru 46. Geodetskega dneva. Geodetski dan je ponudil veliko izhodišč za 
poglobljen razmislek o strokovnih izzivih, rešitvah in dilemah, kot tudi viziji razvoja geodetske tehnike na 
eni strani in stroke na drugi, zato upamo, da je bilo naše druženje geodetu inženirju priročen opomnik, 
kakšne uspehe je dosegel, kakšni so izzivi in ne nazadnje, kam bi rad napredoval.

Geodet inženir ni zgolj geodet v inženirju ali inženir v geodetu, ampak je pokončen človek, ki odlično 
opravlja poslanstvo obeh hkrati.

Srečno!
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