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Jesen je v teh dneh na široko odprla svoje duri. Poleg bogatih barv, ki se spogledujejo z nami ob jesenskih
jutrih na poti v službo, z njo prihajajo tudi nekoliko krajši dnevi. Morda boste daljše večere izkoristili
tudi za prebiranje Geodetskega vestnika, ki v letošnji jesenski izdaji ponuja zanimive članke tako na
znanstveno-raziskovalnem kot na strokovnem področju.
Z nekoliko krajšimi dnevi prihaja tudi čas, ko se lahko bolj angažiramo na različnih strokovnih forumih.
Ne le v naši stroki in ne le v Sloveniji – na splošno je dandanes pogosto slišati, da posamezniki nismo
(več) zainteresirani za aktivno sodelovanje v strokovnih razpravah, težko nas je motivirati za sodelovanje
pri oblikovanju standardov stroke … Nizka raven zainteresiranosti strokovne javnosti skrbi predvsem,
ko se oblikujejo strateške razvojne usmeritve, ko se pripravlja zakonodaja, ki neposredno vpliva na stroko
in na naše delo. Do »reakcije« prihaja šele sedaj, ko so spremembe pravzaprav že pravno uveljavljene – to
je odločno prepozno.
Odgovora na vprašanje, zakaj smo priča nizki motivaciji posameznikov za dejavno sodelovanje na tako
pomembnih forumih, ni enostavno najti. Pogosto razloge iščemo v hitrem življenjskem tempu, prezaposlenosti in kroničnem pomanjkanju časa … Zagotovo pa je eden izmed pomembnih razlogov v dejstvu,
da tudi tisti, ki želijo sodelovati in sodelujejo, pogosto niso slišani in upoštevani. V socialni psihologiji
je dobro poznan pojem recipročnosti oziroma vzajemnosti, ki kot družbena norma omogoča vzpostavitev stalnega sodelovanja, povezovanja. Slovar slovenskega knjižnega jezika vzajemnost opredeljuje kot
»povezanost s čim enakim, ustreznim kot povračilom: vzajemna usluga; vzajemno priznavanje«. Verjamem,
da bi k večji motiviranosti posameznikov za sodelovanje pri oblikovanju strateških razvojnih rešitev in
»pravil igre« tako v naši stroki kot tudi splošno v družbi predvsem prispeval občutek, da smo slišani in
da smo upoštevani.
Z vidika potenciala razvoja stroke in inovativnih rešitev moram za konec izpostaviti še pomen vzajemnega
sodelovanja med javno upravo, zasebnim sektorjem in akademsko sfero. Če je bilo v Sloveniji še nedavno
občutiti zadržanost glede povezovanja med institucijami iz javne, zasebne in akademske sfere, je na srečo
danes v naši stroki opaziti močan trend v pozitivno smer. Slednje je zagotovo motivacija za naše delo.
Veliko vlogo ima pri tem Zveza geodetov Slovenije. Zveza kot apolitično združenje s svojimi dejavnostmi
in dejavnostmi regionalnih društev ponuja forum za izmenjavo mnenj in razpravo med strokovnjaki, ki
delujemo v različnih sferah in zastopamo različne generacije. Zato lepo vabljen / vabljena k sodelovanju,
veseli bomo novih idej in pobud! Kot urednica strokovnega glasila zveze še posebej vabim vse, ki bi radi s
širšo strokovno javnostjo delili svoje strokovno znanje ali utrinke iz strokovnih in društvenih dejavnosti,
da se opogumite in s svojimi prispevki obogatite naše skupno glasilo. Zagotovo boste »slišani«.
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