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SPOŠTOVANJE

Geodezija je res znanost, veda, ampak v resnici je veliko več kot samo to. Je umetnost spoštovanja vseh 
deležnikov, ki se z geodezijo ukvarjajo ali srečujejo, ali v okviru svojih službenih obveznosti, ali kot upo-
rabniki oziroma naročniki, ali kot stranke v postopkih pred organi, ali pa zgolj kot stranski sopotniki, 
ali kot le bežni opazovalci in spremljevalci, vendar, priznajmo si, po navadi tudi kot ognjeviti kritiki in 
pridrževalci zrcal. Geodezija v najširšem pomenu besede je danes na številne načine tako zelo vpeta v 
družbeno dogajanje, da so njene aktivnosti že popolnoma samoumevne in podzavestne. Predvsem pa 
tak vtis še dodatno podpirajo in ustvarjajo sodobne tehnike komuniciranja ter dostopa do podatkov in 
njihove izmenjave. 

Samoumevnost ni enostavna, ampak je dolgotrajen in zapleten proces, ki vase kot velik vrtinec posrka 
tudi tiste, ki se jih je s svojim robom zgolj dotaknil. Velika koncentracija idej, konceptov, želja, potreb, 
ljudi, zahtev, politike … v središču vrtinca ustvarja kaos, ki ga lahko opazimo šele, ko se vrtinec pomiri. 
Na našo srečo ali nesrečo, odvisno od našega stojišča, se vrtinec noče ustaviti in se vrti s spremenljivo 
hitrostjo naprej, z njim pa kaos, ki ga lahko obvlada le pravilo spoštovanja. 

Spoštovanje je kot cvet, ki ga posameznik vzgaja in neguje, ali se bo s tem ukvarjal, pa je njegova osebna 
odločitev. Mesec junij najbrž ne nosi naključno slovenskega imena Rožnik, ko tudi danes kljub sodobnim 
pristopom marsikateri travnik zacveti v tisočerih cvetovih številnih barv, oblik in velikosti, kjer je dovolj 
prostora in sonca za vse. Opazovalec v pogledu na tak travnik uživa v spoznanju urejenega kaosa, ki ga 
vodi nevidna sila.

Tudi 45. Geodetski dan, ki smo ga v maju posvetili veličastni obletnici Izmerjena dežela – 200 let kata-
stra na Slovenskem, je dogodek, ki v praksi udejanja zgoraj zapisane besede. Iskrena zahvala vsem, ki ste 
sodelovali in pripomogli k zelo uspešni izvedbi Geodetskega dneva. Organizatorjem pa nam je v posebno 
zadoščenje pozitiven odziv sponzorjev, razstavljavcev sodobnih geodetskih instrumentov in opreme ter 
nadvse sproščena in prijateljska energija udeležencev, katerih številčnost, želja po uživanju in volja po 
sodelovanju so presegli vsa naša pričakovanja.

Drage kolegice in kolegi, z vsakim dogodkom, razmišljanjem, rešitvijo, komentarjem in dejanjem do-
kazujete, da sta geodezija in spoštovanje v trdni simbiozi, kar so opazili in nam tudi priznavajo številni 
zunanji spremljevalci našega dela in stroke. Spoštovanje v geodezijo smo ponotranjili, zato s samozavestjo 
ne bo težav.

Srečno!


