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predsednik Zveze geodetov Slovenije

PRED 200 LETI ALI PO 200 LETIh?

Šele dobro smo se navadili na letnico 2016 na koledarju, organizirali Geodetski dan s slavnostno aka-
demijo in slavnostni koncert ob 60. letniku Geodetskega vestnika, pa je leto že naokrog. V letu 2016 
smo se razmeroma veliko ukvarjali z okroglimi (ob)letnicami, tako s tistimi iz tekočega kot tistimi iz 
prihajajočega leta. Zato velja posebej izpostavili 200 let od začetkov nastajanja zemljiškega katastra na 
območju današnje Slovenije, ki jo bomo zaznamovali v letu 2017 in ji bodo posvečene tudi vsebine 
Geodetskega dneva 2017.

Pred dvema stoletjema smo geodeti na podlagi odločitve »vladarja« s polja visoke in za večino ljudi 
mistične znanosti in tehnologije ter ozkega kroga uporabnikov uradno vstopili v življenje slehernega 
lastnika, še bolje posestnika zemljišč. Kajti pred 200 leti se je začelo vzpostavljanje zemljiškega katastra, 
a po 200 letih se geodeti in še marsikdo zraven še vedno ukvarjamo z njim. Pravzaprav je to mogoče le 
igra besede ali naključje, ampak vseeno je primerno vprašanje: Kaj je primernejše oziroma pravilnejše – 
pred 200 leti ali po 200 letih? Odgovor je odvisen od zornega kota gledanja in umetelnosti slovenskega 
jezika. Če pa smo pragmatični, praktični in ne kompliciramo – menim, da so to tudi odlike geodetov –, 
sta verjetno sprejemljivi obe možnosti. Glede na izkušnje pa je včasih na vprašanje najbolje odgovoriti z 
vprašanjem, zato poglejmo: »Ali se je v 200 letih kaj spremenilo?«

Ker se spodobi, da je odgovor izviren, jasen, jedrnat, natančen, nazoren in podroben, je treba naš odgo-
vor-vprašanje še dopolniti, in sicer: »Smo geodeti kaj spremenili? So se spremenile nepremičnine? So se 
spremenili lastniki nepremičnin? Smo se spremenili geodeti? So se spremenili ‚vladarji‘? Se je spremenila 
tehnologija? Se je spremenilo dojemanje lastnine? So se spremenile merske enote? Se je spremenila denar-
na valuta? So se spremenila načela? Se je spremenila morala?« itn. Spoštovani, zanimiva igrica, kajneda? 
Vendar še vedno brez pravih odgovorov.

Mogoče bomo odgovor na ta in druga vprašanja dobili ob branju te ali naslednjih številk, če želite, lahko tudi 
letnikov Geodetskega vestnika, upoštevajoč zapis velikega slovenskega pesnika: »Le čevlje sodi naj Kopitar.«

Leto 2017 je tudi volilno leto vodstva Zveze geodetov Slovenije. Na zgoraj zapisano vprašanje, upoštevaje 
krajše časovno obdobje, si moramo odgovoriti tudi tisti, ki smo pred štirimi leti nastopili vodstvene funk-
cije, in tisti, ki po štirih letih še vedno opravljamo vodstvene funkcije v Zvezi geodetov Slovenije. Torej?

Srečno in vse dobro v letu 2017!
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