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Rast v naravnem okolju je nekaj tako prvinskega in običajnega, da jo obravnavamo kot samoumevno.
A če pozorneje pogledamo na rast, naj bo od daleč ali od blizu, opazimo in ugotovimo, da je narava v
svojo rast vložila veliko energije, dela, nagona in časa, pa čeprav mogoče ne zavestno. Narava se ravna
po svojih ciklih in ker je mesec december, počiva, čeprav človeški rod s svojimi, včasih nepremišljenimi
dejanji vse prevečkrat posega v njen navidezno neurejeni kaos.
Rast ni samo naravni pojav, ampak je zelo zaželena tudi v poslovnem okolju, dokler prinaša pozitivno
oprijemljive rezultate, ki se generalizirano in poenostavljeno najlažje izražajo v denarnih enotah. Geodezija
ni pri tem nobena izjema, kljub svojemu idiličnemu prvobitnemu poslanstvu določiti položaj točke v
naravnem okolju. Res je, kdo bi verjel, geodezija tudi raste.
Rastejo področja, ki nas strokovno zanimajo ali potrebujejo naše znanje in storitve, raste število diplomantov, raste število odhodov v tujino, raste konkurenca, rastejo naše kompetence in znanja, rasteta
natančnost in kakovost, raste število podatkov, izdelkov in storitev, rastejo geodetska podjetja, raste tudi
zavedanje družbe, da potrebuje geodezijo in njene zahteve, rastejo zaslužki; no, ja, ne nazadnje rastejo
tudi težave in, priznajmo si, število napakic, ki pa so tako ali tako gonilo razvoja in torej rasti kot takšne.
Tudi tista manj zaželena negativna rast je na žalost samoumevno prvinska, vendar upam, da geodetski
rod s premišljenimi dejanji dovolj posega v cikel z željo po zagotovitvi pravih in zadostnih virov, ki
zagotavljajo vzdržno, trajno in zdravo rast. Ni lahko in ni enostavno v navidezno neurejenem kaosu ob
pravem času prepoznati prave namige oziroma znake, ki nas opozarjajo, da je treba regulirati vire, če
želimo dolgoročno pozitivno rastočo geodezijo.
Spoštovane geodetke in geodeti, da bo iskanje pravih in zadostnih virov uspešno, ste vljudno vabljeni na
Geodetski dan 2019, ki bo v četrtek in petek, 14. in 15. marca 2019, v Novem mestu.

Srečno in vse dobro v letu 2019!
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