NAŠ ZADNJI POZDRAV OUR LAST FAREWELL
SLOMŠKOVI ULICI 19, TO SLOMŠEK STREET 19,
MURSKA SOBOTA MURSKA SOBOTA

Joc Triglav
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1 POZITIVEN POGLED NAZAJ
V petek, 18. septembra 2015, ko smo se sodelavci območne geodetske uprave Murska Sobota ob koncu
letošnje selitve poslovili od poslovnih prostorov na Slomškovi ulici 19 v Murski Soboti, je bil topel in
sončen dan. V prvem nadstropju stare sodne stavbe, zgrajene leta 1903, je geodetska uprava poslovala
od konca leta 1963, torej več kot pol stoletja. Po drugi svetovni vojni se je takratni katastrski urad po sili
razmer večkrat selil iz vedno premajhnih in neprimernih prostorov v vse večje prostore. Predvsem masovne nove izmere v Prekmurju v desetletjih po drugi svetovni vojni so s svojimi obsežnimi geodetskimi
in katastrskimi elaborati, kartografskim gradivom ter katastrskim operatom zahtevale primerne, suhe in
dovolj velike poslovne prostore za nemoteno delo uslužbencev in poslovanje geodetske uprave. Poslovni
prostori na Slomškovi ulici 19 v Murski Soboti so te pogoje ob zadnji selitvi pred dobrega pol stoletja v
celoti izpolnili in jih kakovostno izpolnjevali tudi v nadaljevanju (slika 1).

Slika 1: Kolektiv OGU Murska Sobota pred stavbo starega sodišča na Slomškovi ulici 19 v Murski Soboti, kjer so bili v prvem nadstropju
stavbe vse od jeseni 1963 pa do 18. septembra 2015 poslovni prostori geodetske uprave. (Foto: Borut Bencak, 18. 9. 2015)
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Naši hodniki (slika 2) in pisarne so bili vsa ta desetletja dovolj veliki, da so lahko sprejemali dolge »procesije« strank, tudi med občasno intenzivnejšimi in množičnimi postopki geodetske uprave. V prejšnjem
stoletju so bile to predvsem obsežne nove izmere in komasacije, v tem stoletju pa najprej nekaj let postopki v zvezi s kmetijskimi subvencijami in v zadnjem desetletju predvsem postopki v zvezi s popisom
nepremičnin in poznejšim obveščanjem o njihovem množičnem vrednotenju. Bila so obdobja, ko smo
delovne in psihične napore med dolgotrajnim navalom strank in pod budnim očesom »prijaznih« medijev
komaj zmogli, a nam je s skupnimi močmi vedno uspelo.

Slika 2: Hodniki geodetske uprave v stavbi starega sodišča so prostorni, a smo jih ob slovesu skupaj z gosti lepo zapolnili.
(Foto: Borut Bencak, 18. 9. 2015)

V teh prostorih se je na geodetski upravi izmenjalo veliko uslužbencev, ki jih je odlikoval inovativen pristop k izvajanju strokovnih nalog ter velika skrbnost in vestnost pri delu. Mladi smo se učili od starejših,
da bi pozneje lahko prenašali znanje in dobre izkušnje naprej na mlajše sodelavce. V teh prostorih se
je geodetska uprava desetletja razvijala iz povsem analogne v vse bolj digitalno službo. Danes obdeluje,
vodi in vzdržuje geodetske podatke in evidence v celoti digitalno.
2	DAN SLOVESA
Uslužbenci geodetske uprave smo v velikih, svetlih in zračnih prostorih kljub napornemu delu skupaj
preživeli veliko lepih trenutkov. Zato smo se ob koncu selitve skupaj odločili, da se od prostorov in stavbe
tudi dostojno poslovimo. Naše sodelavke so se za to priložnost resnično izkazale in spekle raznovrstno
božansko pecivo, dobro pa smo poskrbeli tudi za vso drugo jedačo in pijačo (sliki 3 in 4). Na poslovilno
srečanje smo povabili sodelavce z zemljiške knjige, s katerimi smo vsa desetletja sobivali v isti stavbi, se
družili in odlično sodelovali ter tako dosegli zavidljive rezultate v medsebojni usklajenosti evidenc. Povabili smo tudi sodelavce sodnika za prekrške, s katerimi smo si izmenjali poslovne prostore. Geodetska
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uprava se je namreč preselila v prostore sodnika za prekrške, ti pa so se skupaj z drugimi sodelavci sodišča
preselili v prostore, ki smo jih doslej uporabljali mi. Na povabilo so se odzvali tudi nekateri sodelavci
sodišča, s katerimi smo intenzivneje sodelovali med poletno selitvijo, varnostniki in še nekateri od tistih,
s katerimi smo se vsak dan srečevali na hodnikih sodišča.
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Slika 3: Mmmmmm … naše sodelavke so se izkazale in za slovo od starih prostorov spekle vrhunsko pecivo … (Foto: Borut
Bencak, 18. 9. 2015)

Slika 4: … primerno pa smo poskrbeli tudi za druge brbončice. (Foto: Borut Bencak, 18. 9. 2015)

Ob dobri hrani nam je hitro stekel jezik in v prijetnem ozračju je čas hitro minil. Obujali smo spomine, in to dobre spomine, na čase in dogodke, ki smo jih skupaj doživeli. Po veselem druženju, ki se je
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raztegnilo v petkove popoldanske ure, smo v kolektivu geodetske uprave stari sodni stavbi pomahali v
slovo in zaželeli našim naslednikom, da bi se v teh prostorih počutili vsaj tako dobro, kot smo se tu vsa
ta leta in desetletja počutili mi (slika 5).

Slika 5: Trenutek, ko smo uslužbenci OGU Murska Sobota stavbi starega sodišča na Slomškovi ulici 19 in našim prostorom v
prvem nadstropju pomahali v slovo. (Foto: Borut Bencak, 18. 9. 2015)

3 POHVALE IN ZAHVALE
Naša selitev je bila zelo zahteven projekt, ki je trajal od aprila do sredine septembra, saj je bilo treba
izmenično preseliti dva organa in tri različne arhive, kar je bil poseben izziv že zaradi logistike, še zlasti
pa izjemne obsežnosti najrazličnejšega gradiva. V tem obdobju smo se vsi sodelavci geodetske uprave
znali organizirati, stopiti skupaj in po svojih najboljših močeh opraviti svoje delo. Pri tem smo vsak dan
konstruktivno sodelovali s pristojnimi uslužbenci in funkcionarji na okrožnem in okrajnem sodišču v
Murski Soboti, tako da so vsi udeleženi organi in njihovi zaposleni kljub medsebojni selitvi lahko delovali
čim bolj nemoteno.
Med selitvijo so nam bili v veliko pomoč in podporo sodelavci iz glavnega urada Geodetske uprave RS,
med katerimi se posebej zahvaljujemo:
—— Saši Frece za izjemno vsestransko sprotno neprecenljivo operativno pomoč in stalno zanesljivo
podporo,
—— Janezu Slaku za vso skrbnost in učinkovitost na finančno-izvedbeni ravni,
—— Urošu Mladenoviču za skrb pri načrtovanju računalniškega omrežja.
V kriznih trenutkih selitve so nam z zagotovitvijo primernega prostora za naš zelo obsežen analogni
kartografski arhiv priskočili na pomoč v geodetski pisarni Radovljica, za kar se posebej zahvaljujemo
Bogdani Šuvak in Franciju Tomšetu.
Za brezhibno izvedeno selitev gradiv in opreme se zahvaljujemo selitvenemu servisu Milan Erbežnik,
s. p., ki nam je svojimi bistrimi, krepkimi in skrbnimi fanti bistveno olajšal fizična bremena. Hvaležni
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smo tudi številnim podjetjem in podjetnikom, ki so s svojimi storitvami in izdelki poskrbeli, da smo se
lahko pravočasno preselili v primerno urejene nove prostore. Mizarji, montažerji, inštalaterji, elektrikarji,
telekomovci, pleskarji, reprografik, upravnik, vodovodar, ključavničar, kovinarji in ostali – z vsemi po
vrsti smo dobro sodelovali, da so bila dela izvedena v dogovorjenem obsegu in kakovosti ter v okviru
časovnega načrta. Za to, da smo stare prostore in opremo naslednikom predali v brezhibno čistem stanju,
je vzorno poskrbela naša odlična čistilka Renata. Hvala tudi kolegu Borutu, da je trenutke našega slovesa
z velikim občutkom tako lepo ujel v svoj fotografski objektiv in nam jih shranil v nepozaben spomin.
Tudi po selitvi še potekajo številne naloge in aktivnosti na poslovnem administrativno-finančnem področju, ki jih skupaj z nami skrbno izvajajo sodelavke na glavnem uradu Geodetske uprave RS, za kar
se jim v kolektivu OGU Murska Sobota iskreno zahvaljujemo.
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4	OPTIMISTIČEN POGLED NAPREJ
Po slovesu od starih prostorov smo šli svojim novim poslovnim prostorom naproti z zavedanjem, da je
treba še marsikaj postoriti, preden se jim bomo prilagodili in jih postopoma »posvojili« kot svoj novi
službeni dom. Postopoma bodo odpravljene vse pomanjkljivosti, nedokončane malenkosti bodo kmalu
»stopile na svoje mesto«. V kolektivu OGU Murska Sobota smo v danih prostorskih razmerah desetletja
živeli in delali po načelu »bigger is better« (slov. večje je boljše), po selitvi pa bomo poiskali in poskušali
koristno uporabiti prednosti načela »small is beautiful« (slov. majhno je lepo). Predvsem pa upamo in
si želimo, da bodo novi prostori uslužbencem geodetske uprave zagotavljali urejen in stabilen službeni
dom vsaj nekaj desetletij. Pri tem pa se dobro zavedamo, da nobeni poslovni prostori sami po sebi ne
morejo narediti in ne naredijo dobrega kolektiva, temveč si lahko dober kolektiv naredimo le mi sami
z dobrim medsebojnim razumevanjem in sodelovanjem. Ta misel, ki se je vsak dan potrdila v obdobju
naše selitve, naj bo popotnica in stalna vodnica vsemu našemu prihodnjemu delu!

dr. Joc Triglav, univ. dipl. inž. geod.
Območna geodetska uprava Murska Sobota
Lendavska ulica 18, SI-9000 Murska Sobota
e-naslov: joc.triglav@gov.si
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