
| 11 |

GEODETSKI VESTNIK | 60/1 |

UV
OD

NI
K  

| E
DIT

OR
IA

L

Blaž Mozetič 
predsednik Zveze geodetov Slovenije

LAhKOTNA BREZBRIžNOST

Pred kratkim sem stanovskega kolega geodeta vprašal, kaj meni o stanju na področju geodetske stroke. 
Odgovor me je presenetil, kajti dejal je: »Obvladljivo.« Razumljivo je sledilo še nekaj dodatnih vprašanj z 
moje strani, da sva poenotila pomen uporabljenega termina, ki je bil seveda pozitiven. Ne glede na najino 
pozitivnost, vpetost geodetske stroke v širše strokovno in družbeno dogajanje ne zagotavlja lagodnega 
»cehovskega« življenja, kajti v našem družbenem sistemu je prva norma prosti trg. Ne sme pa to biti 
razlog za brezbrižnost do geodetske stroke kot take. 

Lahkotnost spreminjanja prostorske in gradbene zakonodaje ni več obvladljiva s stališča geodetov in najbrž 
nismo edini, ki menimo tako. Vse skupaj po svoje kaže na ravnodušnost do predlogov geodetske stroke 
in s tem tudi do nje same, ko se s skrivanjem za sodobnimi geoinformacijskimi tehnologijami, ki naj bi 
jih kar naenkrat razumeli in znali uporabljali vsi, geodetom ne dopusti opravljati nalog, ali za nekatere 
naloge sploh nismo več predvideni, čeprav smo po mojem strokovno poklicani zanje. 

In da ne bo pomote. Nimamo samo zunanjih tegob, čeprav so te zelo priročen izgovor za našo pasivnost. 
Najprej bomo morali, kot pravijo, pomesti pred svojim pragom. Naivno je pričakovati, da bodo naše 
težave nam v korist rešili drugi. Rešiti jih bomo morali sami, kar bo od nas zahtevalo veliko zanimanja, 
energije, strokovnosti, potrpežljivosti in modrosti, da bo naš »zemljovid« dokončno postal nepogrešljiva 
in prvovrstna podlaga za sprejemanje dobrih odločitev. Prepričan sem, da imamo prave metle in da 
znamo dobro pometati.

Geodetski dan 2016, tako slavnostna akademija kot strokovni posvet, nam je postregel s spoznanjem, 
da je mogoče tudi večplastno in zapleteno temo, ki smo jo postavili v ospredje – Zemljovid za dobro 
odločanje – predstaviti lahkotno za naša čutila, vendar ne brezbrižno za naš um. Hvala vsem, ki ste kakor 
koli pripomogli k organizaciji in izvedbi Geodetskega dneva 2016. Hvala tudi vsem udeležencem za 
izkazano zaupanje in zanimanje. 

Srečno in dobro odločanje!




