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GEODETSKI VESTNIK

Blaž Mozetič
predsednik Zveze geodetov Slovenije

Letošnje leto je polno dogodkov, s katerimi obeležujemo 200-letnico katastra na Slovenskem. Ozrli smo
se nazaj, sedaj, ob koncu jubilejnega in tudi koledarskega leta, pa se naši pogledi vse bolj usmerjajo v
naslednje leto in v prihodnost.
Dvesto let od začetkov katastra na Slovenskem nista samo dve stoletji neke evidence, ampak je tudi dvesto
let zgodb, razmišljanj, tegob in uspehov ljudi, ki so nastopali v različnih vlogah, in sicer na eni strani kot
oblast oziroma oblastniki, seveda odvisno od družbenega sistema, na drugi strani kot ljudstvo, lastniki
zemlje in na tretji strani kot geodeti, strokovnjaki, ki so kataster vzpostavili in vodili.
Z začetkov katastra so zanimiva razmišljanja takratnih oblastnikov. Naš stanovski kolega dr. Triglav je
v zgodovinskih listinah našel zapis o pismu, ki ga je Napoleon poslal svojemu finančnemu ministru in
v katerem je zapisal približno takole: »… nobena polovična rešitev pri evidentiranju dejstev o prostoru
ne pride v poštev, ker prinaša samo nepotrebne stroške in kup problemov. Samo uporaba znanstvenih
načel in njihova najboljša izvedba v praksi bo zagotovilo kakovostnih meritev in kakovostnega katastra,
na podlagi katerih bodo lahko uresničili ideje njegovega državnega zakonika ter preglednost in pravičnost za vse ljudi, da ne bodo imeli podlage za pritoževanje nad državo …« Kako pa razmišljamo danes!?
Nekje na sredini med oblastniki in ljudstvom se je znašel geodet, ki je pri vzpostavitvi in vodenju katastra
s svojo strokovnostjo, znanjem in seveda visoko moralno držo znal izpolniti zahteve oblastnikov na eni
strani in pričakovanja ljudstva na drugi strani.
Kataster ni sam sebi namen, ampak je namenjen ljudem za izpolnjevanje dolžnosti in uveljavljanje pravic. V demokratični družbi ima oblast ljudstvo, zato je državni zbor ključna institucija, kjer izvoljeni od
ljudi odločajo za ljudi in tako pomembno vplivajo oziroma še bodo vplivali tudi na prihodnost katastra.
Prepričan sem, da če bo vsak izmed deležnikov – oblastniki, ljudstvo in geodeti, ki skupaj vsak po svoje
sestavljajo katastrsko troedinost – dobro opravil zaupane dolžnosti in uresničeval svoje pravice, potem v
katastru nimamo težav z znamenitim verzom Franceta Prešerna: »Ne vrag, le sosed bo mejak.«
Spoštovane geodetke in geodeti, da boste zaupane dolžnosti lahko opravljali še z višjo strokovnostjo
in kakovostjo, ste vljudno vabljeni na Geodetski dan 2018, ki bo v četrtek in petek, 15. in 16. marca
2018, v Mariboru.
Srečno in vse dobro v letu 2018!
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