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NOVI IZZIVI IN NOVE PRILOŽNOSTI!

Jurij Režek

Preteklost zagotavlja temelje za nadaljnji razvoj, je podlaga za nove načrte in delo v prihodnje. 
Lahko nas tudi polni z motivi in težnjo doseči več, biti boljši, bolj prepoznavni, drugačni in 
bolj samozavestni. Kar je minilo, spoštujmo, saj smo to sami ustvarjali in bili del tega, pa tudi 
ovrednotimo in dopolnimo ga s tistim, česar nam ni uspelo opraviti, ter nadgradimo z novimi, 
svežimi idejami, motivi, cilji in dejanji. Tako v življenju, na poklicni poti kot tudi v Zvezi geodetov 
Slovenije.

V osemletnem delovanju na položaju predsednika Zveze geodetov Slovenije sem izpolnjeval 
svojo vizijo naše zveze društev in težnje vas, kolegic in kolegov geodetov. Koliko mi je to 
uspevalo ali ne, je vaša presoja in moja odgovornost. Vsekakor pa mi je bilo v čast, da ste mi 
izrekli zaupanje, in me dvakrat izbrali na čelo zveze. Veliko je bilo priložnosti, ko sem natančno 
vedel, kaj je prav, kaj mi je storiti, kaj je dobro za nas in kaj se pričakuje od mene. Deloval sem 
s ponosom in zavedanjem, koga s položaja predsednika Zveze geodetov Slovenije zastopam. Ko 
se sprašujem, kako naprej, bi pri oblikovanju vizije potreboval vas, vašo vizijo in vaše motive, saj 
nočem postati operativec v službi skupnosti, ki bo poskrbel le za redno delovanje in pojavljanje v 
imenu zveze. Hkrati pa ne želim onemogočati ali omejevati priložnosti, motivov, želja in ambicij 
drugih kolegic in kolegov, ki jim lahko poveste isto. Zato je moj dvakratni mandat predsednika 
Zveze geodetov Slovenije dovolj, in s tem uvodnikom izkoriščam eno zadnjih priložnosti, da se 
podpišem z nazivom, na katerega sem ponosen.

Zdaj dajmo priložnost svežim idejam in novi energiji. Kaj je namreč lahko boljša spodbuda za 
prihodnost in osebno rast kot nove okoliščine, ki odpirajo nove prostore in možnosti našemu 
društvenemu delovanju, strokovni rasti in družbenemu uveljavljanju. Neprehojena pot je vedno 
spodbuda, in tako sem svojo vlogo tudi sam razumel in sprejemal. Naredimo kaj, česar še nismo, 
stopimo s prehojenih poti. Vredno je sprejemati tako izzive kot zadovoljstvo, ki ga uspešno 
opravljeno delo vrne. Naj izzovem »svežo kri«, vas, kolegice in kolegi, sodelavci, prijatelji in 
znanci, in tiste, ki jih nisem imel priložnosti spoznati, da prevzamete krmilo našega združenja. 
Vsakega od vas spodbujam in izzivam, da stopi iz članskega povprečja in se postavi na čelo 
skupnosti, ki mu bo, kot je meni, tvorno in dejavno stala ob strani in ga podpirala.

Naj se zahvalim sodelavkam in sodelavcem, članom in članicam izvršnega odbora Zveze 
geodetov Slovenije, predsednikom sekcij in društvom, ki sestavljajo našo zvezo, predstavnikom 
izobraževalne sfere, gospodarstva, stroke, uredniku Geodetskega vestnika za njihovo stalno 
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podporo in upam, da sem izpolnil njihova in naša skupna pričakovanja. Hvala naštetim za 
pomembno delo, ki ga zavzeto opravljajo, za koristna mnenja, pobude in predloge, ki so mi jih 
podajali, za dejanja, iz katerih so zrasli dosežki in dogodki v preteklem osemletnem obdobju, ki 
jih vsaj mi iz sedanje generacije geodetov ne bomo pozabili. Morda bodo ti dosežki še trajnejši 
od naše generacije, saj ne nazadnje niso zabeleženi samo v spominu, temveč tudi v našem 
strokovnem in društvenem glasilu, v Geodetskem vestniku. Ta ni več le glasilo zveze društev, 
temveč ponos stroke, priložnost in motiv za druge stroke ter trajna in vidna sestavina Zveze 
geodetov Slovenije. Prav takšna je postala Zveza geodetov Slovenije tudi zame; ponos ter trajna 
in vidna sestavina mojega dela in življenja. Hvala za ta izziv in priložnost.

 

mag. Jurij Režek
predsednik Zveze geodetov Slovenije
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