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UVODNIK
K STRANEM GEODETSKE UPRAVE RS

Spoštovane bralke in bralci,
tudi v tej številki Geodetskega vestnika smo skušali predstaviti nekaj drobcev iz življenja in dela
državne geodetske službe. Za nami je čas dopustov in poletnega mrtvila, zato nam za to številko
prav veliko prej omenjenih drobcev ni uspelo zbrati. Ker pa je življenje sestavljeno iz samih
drobcev, naj vam predstavim tokratno vsebino strani Geodetske uprave.
Strani začenjamo z nekaj dejstvi in pojasnili, ki jih je podal direktor Geodetske uprave Republike
Slovenije kot svoj prispevek k sodobnejši zgodovini slovenske geodezije. Članek je odmev na
prispevek Boža Demšarja v prejšnji številki Geodetskega vestnika. Čeprav del tematike, ki
obravnava izvedeništvo geodetske stroke, sega že v leto 2001, menim, da je tematika digitalizacije
zemljiškokatastrskih načrtov in njihove natančnosti preveč občutljiva tema, da je ne bi osvetlili
z več plati in da bralcev ne bi seznanili z dejstvi z več zornih kotov. Zato menim, da je objavljeni
odmev vredno prebrati.
Pravilo, da se vse plača in da ni nič zastonj, velja tudi za področje podatkov državne geodetske
službe. Na vprašanje, kako se spopasti s problemom pokrivanja stroškov pridobivanja podatkov in
izvajanja storitev, naj bi odgovorila študija v okviru projekta posodobitve evidentiranja nepremičnin.
Nekaj osnovnih podatkov o izvajanju te študije je v svojem prispevki podal Martin Smodiš.
Trenutno poteka v Sloveniji zanimiva in aktualna raziskava z naslovom Postopki izboljšave
podatkov zemljiškega katastra, katere sofinancer je Geodetska uprava Republike Slovenije.
Izvajalska skupina je pripravila širše poročilo o tej raziskavi, ki ga predstavljamo na teh straneh.
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Žal je sestavni del življenja tudi smrt. Kadar nam ta vzame izjemnega kolega, je izguba še toliko
bolj boleča. Konec avgusta nas je presenetila žalostna novica, da nas je za vedno zapustil Jože
Rotar. Ob njegovi smrti je razmišljanje »in memoriam« zapisal njegov dolgoletni prijatelj in
sodelavec Aleš Seliškar.

330

Na koncu naj napovem, da vam v naslednjih številkah Geodetskega vestnika ne bom več utrujal
s suhoparnimi uvodniki in da za strani Geodetske uprave piscem prispevkov ne bom več sitnaril,
kdaj bodo napisano oddali. To prijetno nalogo bom namreč prepustil enemu od kolegov na
Geodetski upravi RS, saj so me delovne naloge odnesle nekoliko izven državne geodetske službe.
Prijetno branje in dovolj poguma za pisanje vam želim tudi naprej!
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