Našega Jožeta ni več. Jožeta, ob katerem so oživeli suhoparni geodetski podatki in je geodezija
postala najbolj zanimiva stvar. Jožeta, ki nas je naučil, da čevljev, ki bi bili za ples in za smučanje
hkrati, še niso naredili, in da to velja tudi za geodetske izdelke. Jožeta, ki je z veliki veseljem
ustregel trditvam dame neke druge stroke, da je najlepša barva rumena in da bo zato tudi karta
v taki barvi daleč najlepša. Jožeta, ki si je znal pridobiti vsakega sogovornika in je tudi diplomatsko
uglajene gospode pripravil do sproščenega dialoga.
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JOŽE ROTAR – IN MEMORIAM

Našega Jožeta ni več. Ostal pa je spomin na iskrenega prijatelja, spomin na velikega strokovnjaka,
ostale so iskrive domislice in ostalo je delo, ki ga je naredil za slovensko geodezijo.

Po osamosvojitvi Slovenije se je lotil novega izziva. S svojim delom je odločilno pripomogel k
prevzemu državnih funkcij na področju vzdrževanja obstoječih državnih meja Slovenije s
sosednjimi državami in si prizadeval pri določitvi slovensko-hrvaške državne meje. Z veliko
strokovno zavzetostjo in neposrednim človeškim odnosom je bistveno vplival, da smo hitro
uspeli pridobiti potrebna strokovna gradiva kar od sosednjih držav, da smo vzpostavili ustrezno
organiziranost in v najkrajšem času suvereno začeli uresničevati nove meddržavne obveznosti
Slovenije pri skrbi za označevanje, obnovo in vzdrževanje obstoječe državne meje ter postavili
strokovna izhodišča za določitev slovensko-hrvaške državne meje.
Jože je bil aktiven tudi v stanovski zvezi. Predvsem se ga spominjamo kot dolgoletnega urednika
Geodetskega vestnika ter sodelavca in vzpodbujevalca pri vrsti aktivnosti in prireditev Zveze
geodetov Slovenije.
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Po končanem študiju se je Jože zaposlil na takratnem Inštitutu za geodezijo in fotogrametrijo v
Ljubljani. Skupaj s skupino mladih inženirjev je bil eden od tvorcev slovenske kartografije. Ob
velikem strokovnem znanju je bila potrebna precejšnja mera iznajdljivosti in inovativnosti, da so
nastale prve sodobne karte in da so vodilno vlogo v slovenski kartografiji prevzeli geodeti. Jože
je sodeloval pri prvi izdaji avtokarte Jugoslavije in planinske karte Julijskih Alp in nadaljeval kot
soavtor ali redaktor vrste kart, ki so sledile tem prvim dosežkom. Posebno pomemben pa je
njegov delež pri razvoju državnih kart. Začel ga je s preglednimi kartami Republike Slovenije,
kot sodelavec inštituta, nadaljeval pa kot uslužbenec Geodetske uprave Republike Slovenije.
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Malo je ljudi, ki imajo svojo stroko tako radi, kot jo je imel Jože. Vsi, ki smo ga dobro poznali,
vemo, s kakšno vnemo, zanesenostjo in veseljem je opravljal svoje delo. Jožetova bogata dediščina
v slovenski geodeziji nas bo velikokrat spomnila na strokovnjaka, učitelja, svetovalca, ki ga ni
več med nami. Kot avtor vrste strokovnih prispevkov je veliko prispeval k razvoju kartografske
znanosti in prenosu znanja na mlajše kolege.
Na marsikaterem delu ni Jožetovega imena, čeprav bi moralo biti. Vsi, ki smo z njim sodelovali,
vemo, da marsičesa brez Jožeta ne bi naredili. Nikoli ni nikogar omejeval. Vzpodbujal nas je in
nas učil v življenjski šoli geodezije. Stroko je znal pogledati tudi iz druge perspektive, opozarjal
nas je na napake, nam odpiral oči in nas pustil, da smo delo dokončali kot svoje in ga marsikje
prehiteli. Pa ni zameril, ni bil nevoščljiv – vedel je, da smo mi in uspehi stroke tudi njegovo delo.
Predvsem pa bo za vedno ostal spomin na našega prijatelja. So ljudje, ki nam odidejo iz spomina,
in so taki kot Jože, ki bodo vedno živeli z nami. Ostale bodo njegove iskrive zgodbe, ostali
spomini na najlepše ure skupnega dela v pozne večerne ure, ostale življenjske izkušnje in napotki,
ostal spomin na dolge večere v sobi stare ljubljanske gostilne, ko so se ob zgodbah zasvetile oči
in ko smo bili srečni, ker smo lahko drug drugemu resnično zaupali.
Dragi Jože, malokrat smo se ti zahvalili za vse, kar si naredil v geodeziji, premalokrat za tvoje
nesebično prijateljstvo. Jože, zato v imenu vseh slovenskih geodetov, še enkrat hvala za vse. Bilo
je lepo.
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Dragi Jože, ostal boš z nami, za vedno – z vsemi, ki si nam bil dober prijatelj.
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