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Blaž Mozetič 
predsednik Zveze geodetov Slovenije

PA SMO LE DOčAKALI

V naše kraje prihaja jesen in to je čas, ko je treba pobrati »pridelke«, se poveseliti in pripraviti vse potrebno 
za naslednje leto. Lahko bi dejali, da sta ključna dva letošnja »pridelka«, pri katerih smo imeli ključno 
vlogo geodeti ter posledično tudi ministrstvo za okolje in prostor in geodetska uprava RS – postavitev prve 
iz niza geodetskih točk 0. reda, to je geodetske točke Prilozje, in sprejetje odločitve o podpori za izvedbo 
projektov iz operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2014–2020. To 
je bila nasploh prva odločitev o podpori, ki jo je slovenska vlada izdala za kateri koli projekt za navedeno 
obdobje. S postavitvijo celotnega niza geodetskih točk 0. reda bo vzpostavljena podlaga, ki omogoča 
izvedbo ključnega projekta geodetske uprave in geodezije v Sloveniji na splošno, to je e-Prostora. Zanj so 
zagotovljena evropska sredstva v okviru operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 
za obdobje 2014–2020.

Pred nami je čas priprav, iskanja najboljših rešitev in ne nazadnje tudi sklepanja strokovnih kompromisov, 
da bo projekt e-Prostor, ki bo imel širše in daljnosežnejše vplive (upam, da ne negativne posledice), kot 
si v tem trenutku geodeti sploh upamo priznati, pripravljen in izveden strokovno korektno, kajti brez 
geodetov ni varovanja ustavne pravice do zasebne lastnine. Po mojem prepričanju geodeti premoremo 
toliko modrosti in zrelosti, da bomo navedeni projekt načrtovali ustrezno, da bo zagotavljal dolgoročno, 
varno in kakovostno geodetsko delo ter prispeval k dvigu našega ugleda in zavedanja, da brez geodetov 
v sodobnem geo-informacijskem svetu pač ne gre. 

Ker je jesen in ker je čas trgatve, si nalijmo najprej sladkega mošta in si priznajmo, da so taki pomembni 
dogodki in velike priložnosti za geodete in samo geodetsko stroko zelo redki. Zato jih negujmo z zaveda-
njem, da je proces zorenja dolgotrajen in da lahko iz sladkega mošta kaj hitro nastane kislo vino. Potem 
pa nas bo spet bolela glava, ne da bi naredili en sam požirek.

Srečno!
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