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BREZGLAVI ZRAKOPLOVI

V nedavno objavljenem predlogu Uredbe o sistemih brezpilotnih zrakoplovov je spregledana njihova 
vse pomembnejša uporaba za potrebe geodetske stroke. Za resno delo, tako geodetsko kot znan-
stveno-raziskovalno, je z navedenim predlogom omejena uporaba brezpilotnih zrakoplovov, kar je z 
vidika opravljanja in razvoja geodetskih meritev in storitev nesprejemljivo. Ne glede na vse pozive iz 
geodetske stroke, bodisi posamične bodisi cehovske, zakonodajalec ni uvidel oziroma ni prepoznal 
pomembnosti geodetske stroke pri uporabi brezpilotnih zrakoplovov. Vse kaže, da bo treba – če bomo 
geodeti želeli brez omejitev opravljati geodetske meritve tudi z uporabo brezpilotnih zrakoplovov – 
naše geodetske storitve opredeliti kot dejavnost v »nejavnem zaprtem prostoru«, kamor nas trendi 
deregulacije poklica in cene, ki jih za svoje storitve lahko zaračunamo na trgu, in še kaj bi še našlo, 
tako ali tako potiskajo.

Zadnje dogajanje in trendi na področju geodetske stroke vodijo v razvrednotenje geodeta kot osebe, 
ki je odgovorna, pravzaprav je poklicana, za varovanje zasebne lastnine prek geodetskih storitev 
in evidenc. Žal geodetske storitve tako izgubljajo »glavo«, ki ve, kaj in zakaj dela, ter je sposobna 
naročniku storitev preprosto, vendar še vedno strokovno korektno, pojasniti tako postopke kot 
dobljene rezultate. 

Na letošnji letni skupščini Zveze geodetov Slovenije smo se zopet, kot že večkrat doslej, dotaknili proble-
matike zmanjševanja članstva v društvih in težav pri privabljanju mladih geodetov, ki iz izobraževalnega 
sistema prihajajo na trg. Vzroki, zakaj so odleteli mimo, so različni, eden izmed njih vsekakor je, da 
v brezglavih geodetskih podvigih, kjer smo sami geodeti morda še najmanj vpleteni in krivi, ne vidijo 
prihodnosti in posledično ne čutijo pripadnosti stroki, cehu.

Geodetska stroka ni brezglavi zrakoplov, ampak je resen »biznis«, ki je sposoben interpretirati pretekle 
meritve in podatke, uporabljati najnovejše tehnološke in znanstvene dosežke pri svojih postopkih, 
izmeriti neizmerjeno, obvladovati ključne in dolgoročne evidence prostorskih podatkov, zadovoljiti še 
tako zahtevne naročnike ter, kot se v poslu spodobi, prinašati tudi dobiček. Samo z vetrom pod krili se 
žal ne da jadrati v nedogled.

Našo resnost dokazuje tudi 60. letnik Geodetskega vestnika, strokovne revije Zveze geodetov Slovenije. 
Iskrene čestitke vsem urednikom, avtorjem, recenzentom in vsem, ki ste ali pa še vedno sodelujete in 
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pomagate, za vašo vztrajnost, pogum, voljo in vizijo, da lahko letos slavimo izdajo 60. letnika Geodet-
skega vestnika. Posebna zahvala pa vam, bralcem, ki Geodetskemu vestniku vlivate energijo, da natiskane 
besede zaživijo. Slavnostni jubilej bomo v septembru primerno obeležili, zato že danes vljudno vabljeni!

Srečno in prijetno branje!


