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LETO 2022 – SMO SE NAUČILI 
KAJ POZITIVNEGA?

2022 – SOME POSITIVE 
LESSONS?

Leto 2022. Leto, ki je zaznamovano v svetu in Sloveniji v vseh pogledih. Vrtiljak vsega mogočega, žal tudi 
vse preveč negativnega. Verjamem, da se je vsak od nas že velikokrat vprašal, v kakšnem svetu živimo, 
kam gremo, kako bo z našimi potomci in kaj jim zapuščamo. Vojna, nesoglasja med državami, razkoli v 
družbi, delitve na naše in vaše, sovraštvo, pohlep po materialnih dobrinah… Vsekakor vse preveč nega-
tivnih in premalo pozitivnih stvari. Nihče od nas si zagotovo ne želi vsega tega, a se nam vseeno dogaja. 
Seveda se nam dogaja, saj se vse preveč ukvarjamo z drugimi namesto sami s sabo. Vedno iščemo vzroke 
in razloge pri drugih, premalo iščemo rešitve in spremembe pri sebi. Predvsem pa nam primanjkuje 
pozitivnega razmišljanja.

In kakšno je bilo leto 2022 za geodetsko stroko? Prelomno v več pogledih. Strokovno močno zaznamo-
vano z uveljavitvijo Zakona o katastru nepremičnin in vpeljavo informacijskega sistema katastra, ki sta 
povzročila obilo slabe volje in žal tudi razkola. Vsaka sprememba zakonodaje in dvig digitalizacije vedno 
izhajata iz želje po dvigu kakovosti stroke, poenostavitvi in pospešitvi postopkov. Za popolno implemen-
tacijo teh sprememb pa je pomembnih več dejavnikov. Ustrezen dialog, pripravljenost na spremembe in 
pozitivno razmišljanje. Žal se je ponovno pokazalo, da v geodetski stroki še vedno nismo sposobni tega. 
To si moramo priznati, pa če nam je prav ali ne. 

V dobrih dveh letih, odkar sem predsednik zveze in se udeležujem različnih dogodkov, žalostno spoznavam, 
koliko je razdvojenosti v stroki, žal tudi sovraštva, namernega nagajanja, nesposobnosti komunikacije in 
nepripravljenosti za medsebojno razumevanje. Vse preveč si zatiskamo oči in vztrajamo vsak pri svojem. 
A nam je res tega treba? A res ne znamo drugače? A se zavedamo, koliko škode delamo sebi, geodetski 
stroki in družbi? Po mojem je skrajni čas, da se vsak pri sebi zamisli nad tem, skrajni čas, da spremenimo 
stare navade in razmišljanje. Stopimo vsi kakšen korak nazaj, da bomo lahko naredili pozitivne korake 
naprej. Pogovarjajmo se, pomagajmo si in iščimo skupne strokovne rešitve. Nehajmo se deliti na zasebni 
in javni sektor, na naše in vaše. Bodimo odgovorni do samih sebe in delajmo skupno dobro za stroko. 
To je naša dolžnost, ki jo imamo kot pomembna stroka v družbi. Iščimo jasne in odločne rešitve za 
izzive današnjega časa. Najlepša hvala vsem, ki v procesu sprememb v geodetski stroki opravljate dobro 
strokovno delo, žrtvujete svoj čas in energijo.

Letos smo z organizacijo jubilejnega 50. Geodetskega dneva v Velenju dokazali, kdo in kaj smo Geodeti. 
Pozitivnih odzivov je bilo veliko, tako v stroki kot v politiki. Torej znamo in zmoremo. Žal mi je, da 
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L nekateri niso zmogli stopiti iz svojih okvirjev in so dogodek bojkotirali. S tem so bojkotirali sebe in 
stroko. Ne želim, da bo tako tudi v prihodnje. Družimo se, pogovarjajmo se in iščimo rešitve. Prepričan 
sem, da smo se kljub vsemu dogajanju v letu 2022 naučili veliko pozitivnega.

Srečno, geodezija.

Vse dobro v letu 2023, bodimo zdravi in vrnimo dušo geodetski stroki.


