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kaDROVskI VRTIljak

Anton Prosen

Najbrž bo marsikdo presenečen, ko bo zagledal moje ime pod naslovom uvodnika. Tudi sam sem 
presenečen, da me jesensko-zimski kadrovski vrtiljak in vsesplošna ljudska vstaja nista odnesla 
z mesta urednika. V zadnji številki lanskega letnika sem se vsem vam, ki berete revijo, zahvalil 
za sodelovanje in se poslovil. Ker ni mojega uredniškega slovesa nihče jemal resno, sem moral 
nadaljevati. Morda bo pa v uredništvu kmalu tako, kot je z našo vlado, saj imamo v trenutku, ko 
pišem uvodnik, dva predsednika vlade, morda bomo kmalu imeli tudi dva urednika. Eden bo 
opravljal tekoče posle, drugi se bo trudil s sestavo novega uredništva in ne bo imel časa za nadzor 
tistega, ki opravlja tekoče posle, in nihče ne bo vedel, kaj ti tekoči posli sploh so. Prav lepo je 
biti pomemben in še vedno velja rek: oblast je sladka. Jaz pa le menim, da ne opravljam vodilne 
funkcije v stroki, urednikovanje to prav gotovo ni … je pa še kako pomembno za promocijo ter 
v dobrobit stroki in vsem nam, ki dobro mislimo, zato nadaljujem.

Dragi moji, ali sploh vemo, kaj je kadrovski vrtiljak? Jaz že leto dni poslušam in berem o njem, 
pa vam ne znam natančno povedati, kaj je. Morda je nekaj podobnega tistemu, čemur smo v 
nekem drugem sistemu rekli »rotacija«. Sem pa le v dvomih, ali je to res, saj je takrat v naši 
podalpski deželici vel povsem drug veter. Ko so politiki in ideologi takratnega političnega sistema 
izumili besedno zvezo kadrovski vrtiljak, je vladal enostrankarski sistem in vsi mali ljudje smo bili 
zaposleni, zadovoljni, imeli smo redno plačo, družili smo se, hodili na sestanke, samoupravljali, 
se množično udeleževali volitev, običajno volili le enega kandidata itn. Rotiral je pravzaprav le 
politični vrh na različnih ravneh vladanja, iz fotelja so se začasno preselili na kavč, s kavča na 
zofo itn., in nikoli niso pozabili na zelenje ob udobnem sedežu, po navadi je bil to fikus. 

Pa smo se osamosvojili in sanjali, da bomo svojo podalpsko državico spremenili v pravljično 
deželo, v kateri bomo uživali visoko stopnjo demokracije, večstrankarski sistem, red, ekološko 
ozaveščenost, univerzalno kulturo, poštenje, sodelovanje, prijateljstvo …Vse, kar je bilo slabega v 
družbi, bomo počistili, vladali bodo sposobni in izobraženi ljudje. Pa ne le izobraženi, tudi etično 
in moralno neoporečni bodo prevzemali vodilne funkcije, ne glede na nazorsko prepričanje in 
strankarsko pripadnost. Populizmu se bomo odrekli, v družbi bo prevladala vladavina prava, vsi 
bomo pošteno in srečno živeli v čistem in lepem okolju. 

Zgodba v naši državi se je zapisala v ne preveč optimistično povest. Ne le, da smo zašli v tako 
imenovani tranzicijski kapitalizem, posamezniki nas vsak dan opozarjajo, da so v družbi prevladali 
klientelizem, korupcija, nedelovanje pravne države idr. Vse več je tudi socialne razslojenosti 
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in delitev na dva pola, nespoštovanja preteklosti, nepotizma in še česa. In v takih razmerah 
se je pospešeno začel vrteti kadrovski vrtiljak z neštetimi reorganizacijami in zamenjavami na 
pomembnih mestih v javnem sektorju ter pri vodenju podjetij v večinski državni lasti, v nadzornih 
svetih in še kje. Vsaka nova vlada ravna enako ali podobno, v obdobju vladanja razporedi svoje 
ljudi na ključna mesta, ob odhodu pa hiti s prerazporejanjem tistih, ki bi ostali brez zaposlitve.

V dvajsetletnem obdobju se na področju vodenja slovenske geodezije ni veliko spreminjalo. 
Čeprav so se v nekaterih segmentih stroke le dogajali predvsem generacijski premiki oziroma 
zamenjave, je slovenski vrh geodezije vodil dolgoletni direktor. Če so se zamenjevale različne 
vladne opcije, se kadrovski vrtiljak naše stroke ni dotaknil. V vsesplošni in bliskoviti menjavi pa 
se je zgodilo tudi to. Na presenečenje vseh nas naj bi šlo za odstop. Seveda odstopiš, ko ti delo ni 
všeč. Če resor vodiš dolga leta ter imaš podporo sodelavcev in nadrejenih, pa tega ne storiš! Jaz 
v tem trenutku lahko rečem le hvala za dolgoletno vodenje! Upam, da bo v naši reviji priložnost 
za intervju in da bo sedaj že nekdanji direktor spregovoril kaj več o dvajsetletnem vodenju tega 
resorja za geodetsko strokovno javnost.

Mandatarka nove vlade je v nastopnem govoru v parlamentu opozorila, da (citirano) bo kot 
predsednica vlade pozvala vse državne uslužbence in visoke državne uradnike, člane nadzornih 
svetov in uprav, ki so bili imenovani v času razpadanja sedanje koalicije, marsikdaj mimo meril, 
ob spornih referencah, konfliktu interesov ali celo etično spornih potezah, da sami odstopijo…
In novo imenovani direktor geodetske uprave RS je še tisti dan dal odstopno izjavo. Torej se 
vrtiljak vrti naprej in čakamo novega človeka.

Kadrovski vrtiljak je oplazil tudi Zvezo geodetov Slovenije (ZGS). Ker gre za civilno sfero, je 
šlo tokrat za zamenjavo po lastni želji. Hvala kolegu mag. Juriju Režku in kolegici Lenki Špeli 
Žnidaršič za vodenje zveze dva mandata ter za vso podporo pri izdajanju revije. O delu zveze v 
preteklem obdobju tokrat lahko preberete več v rubriki Novice iz društvene dejavnosti. Novemu 
predsedniku ZGS mag. Blažu Mozetiču in sekretarki mag. Erni Flogie Dolinar pa v imenu 
uredništva želim uspešno vodenje zveze.

Drage kolegice in kolegi, bralke in bralci, vem, da že vsi težko čakamo pomlad, ki se nam le 
približuje. Dobili smo novo vlado in novega papeža, veselimo se tako pomladi kot napovedanih 
sprememb. Želimo si vsaj malo političnega miru in upam, da se z menoj strinjate.

Tudi ob izidu prve številke tega letnika se želim zahvaliti vsem soustvarjalcem revije. Želim si, da 
bo za vse nas zanimiva in berljiva, trudimo se, ni pa vsebina odvisna samo od uredništva, revijo 
sooblikujemo vsi. Do izida naslednje številke se bo zvrstilo kar nekaj pomembnih praznikov, 
preživite jih lepo, pozabite na vse intrige in zaželimo si, da bi se na kadrovskem vrtiljaku tokrat 
pripeljali novi in sposobni posamezniki.

 

  

dr. anton Prosen
glavni in odgovorni urednik


