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Ljubljansko geodetsko društvo, ki je letos prevzelo organizacijo, skupaj z in po pooblastilu
Zveze geodetov Slovenije napoveduje jubilejni

35. GEODETSKI DAN
Z DELOVNIM NASLOVOM:

»GEODEZIJA IN UPRAVLJANJE S PROSTOROM«.
Dinamičen razvoj na področju urejanja evidenc o prostoru in dostopnosti tovrstnih podatkov,
spreminjanje zakonskih okvirov, uveljavitev strateških usmeritev države, priprava strateških
prostorskih aktov na lokalnem nivoju in nenazadnje hiter splošen tehnološki razvoj terjajo
neprestano usposabljanje kadrov in tudi seznanjanje zainteresirane javnosti z novimi možnostmi.
Prav zato napovedujemo izvedbo Geodetskega dneva, ki bo potekal v
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četrtek, 10. novembra 2005, v prostorih GIO (bivši Smelt), v Ljubljani.

Ker je zagotavljanje podatkov geodetske službe vitalnega pomena za delo ostalih strokovnih
služb in temelj upravljanja s prostorom, pravočasna seznanitev z novostmi na področju priprave
geodetskih podlag pa nujna za pravilno in pravočasno pripravo prostorskih aktov na državni in
lokalni ravni.
Ker je razvoj elektronskega dostopa do prostorskih podatkov že doprinesel k vzpostavitvi
večnamenskega distribucijskega okolja. Ker povezave in dostopnost baz podatkov o nepremičninah
in transakcijah pomagajo pri urejanju slovenskega nepremičninskega trga in ker v splošnem
dostopnost prostorskih podatkov odpira nove možnosti na trgu lokacijskih storitev najširšega
obsega.
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Ker je vloga geodeta pri uveljavljanju prostorskih ukrepov verjetno še premalo uveljavljena in
zahteva intenzivnejša usposabljanja in predvsem oblikovanje pogojev interdisciplinarnega
sodelovanja pri urejanju zemljišč ter pri hitrejšem pridobivanju zemljišč za gradnjo.
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Smo določili vodilne teme posveta:
I. geodezija in urejanje prostora,
II. geodezija in upravljanje s prostorskimi podatki,
III. geodezija in prostorski ukrepi.
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Izkoriščamo priložnost in vas vabimo k udeležbi na prireditvi.

Milan Brajnik, univ. dipl. inž. geod.
Predsednik Ljubljanskega geodetskega društva
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PRVA SEJA IO ZGS V NOVI SESTAVI

V mesecu aprilu je potekala prva seja Izvršnega odbora Zveze geodetov Slovenije (IO ZGS) v
novi sestavi. IO ZGS, kot operativni organ ZGS, je na tokratni seji obravnaval:
1. organizacijo geodetskega dne v letu 2005,
2. dolg Dolenjskega geodetskega društva,
3. članarino za leto 2005,
4. športne igre,
5. pod točko »razno« pobudo LGD za pripravo meril in seznama publicističnih izvodov
Geodetskega vestnika in pridobivanje novih članov.
Ad 1. Organizacijo geodetskega dne v letu 2005 je v skladu s sklepom (13/05) skupščine ZGS
prevzelo Ljubljansko geodetsko društvo. IO ZGS je pooblastil LGD, da določi ustrezen datum
(predvidoma v novembru 2005) in lokacijo za izvedbo posveta. Glavna tema tokratnega posveta
bo »Geodezija in urejanje prostora«, ciljna publika pa geodeti, občinski urbanisti in urejevalci
prostora. IO ZGS je imenoval programski odbor v sestavi: Jurij Režek – predsednik, Milan
Brajnik, Tomaž Petek, Tadej Pfajfar, Matjaž Grilc, mag. Janez Slak in dr. Anton Prosen. Programski
odbor bo oblikoval končen naslov in program posveta. Referati, predstavljeni na geodetskem
dnevu, se bodo naknadno recenzirali in objavili v Geodetskem vestniku.
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Hkrati je IO ZGS potrdil vrstni red društev za organizacijo prihodnjih geodetskih dni: Primorsko
geodetsko društvo, Celjsko geodetsko društvo, Društvo geodetov Gorenjske, Društvo geodetov
severovzhodne Slovenije, Dolenjsko geodetsko društvo, Ljubljansko geodetsko društvo.
Tokratni posvet bo enodneven in bo predstavljal tako strokoven kot tudi družaben dogodek
geodetov. IO ZGS vljudno vabi vse člane ZGS, da se posveta udeležijo.
Ad 2. Predstavljeno je bilo finančno poročilo Geodetskih dni 2003, iz katerega je razvidno, da
ostaja dolg Dolenjskega geodetskega društva do ZGS v višini 500.000 SIT. IO ZGS je naložil
društvu, da dolg poravna do konca aprila 2005.
Ad 3. IO ZGS je sklenil, da društva poravnajo del članarine, ki gre ZGS, do konca junija 2005.
Ad 4. Člani IO ZGS so bili soglasni, da potrebujemo športne igre geodetov in da se organizirajo
vsako leto. V letu 2005 športne igre organizira Dolenjsko geodetsko društvo. Organizator določi,
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Ad 5. Na temo Geodetskega vestnika se je IO ZGS strinjal, da gre za kvalitetno strokovno revijo,
ki jo je treba ohranjati in razvijati. Glede na vrsto novih pobud in vprašanj na temo Geodetskega
vestnika je bilo dogovorjeno, da se organizira okrogla miza na temo Geodetski vestnik. Hkrati
uredništvo Geodetskega vestnika in vodstvo ZGS pripravita merila za proste izvode Geodetskega
vestnika ter predlog seznama častnih članov, katerim se vestnik podari.
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Ker je po društvih zaznati pomanjkanje zanimanja za članstvo, predvsem med mladimi, bo IO
ZGS pripravil predlog koncepta pridobivanja novih članov.
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kdaj bodo igre, kakšne bodo (letne, zimske) in kje se bodo odvijale, ter to sporoči društvom
najmanj 3 mesece pred dogodkom.

mag. Erna Flogie
Sekretarka ZGS
E-pošta: Erna.Flogie@gov.si
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ZGS IN CNVOS

Zveza geodetov Slovenije je z letošnjim letom postala članica info Centra za informiranje,
sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij (CNVOS). CNVOS je neprofitna organizacija, katere
namen je, da krepi nevladne organizacije (NVO) v Sloveniji, si prizadeva za njihov razvoj,
povezovanje in sodelovanje ter za pomembnejši položaj v družbi. Člani CNVOS se delijo na
člane infocentra CNVO in na člane razvojnega centra CNVOS. Pri tem članom infocentra ni
treba plačati članarine, imajo omejen dostop, vendar so na podlagi pristopne izjave deležni
ugodnosti: dostopa do vseh infostoritev CNVOS (tedenski e-CNVOS, spletna stran z vsemi
aktualnimi informacijami za NVO), dostopa do vseh odplačnih storitev po tarifniku CNVOS (v
primerjavi z zunanjimi uporabniki 40 % ceneje) in dostopa do izobraževanj v organizaciji CNVOS.
CNVOS skrbi za posredovanje splošnih informacij, ki se kakor koli navezujejo na področje
delovanja organizacij in društev, in specifičnih informacij: domači in mednarodni razpisi, domače
in mednarodne konference in izobraževanja, aktualne novice s področja nevladnega sektorja
doma in v tujini, nevladne novice EU. CNVOS v okviru osrednjih dejavnosti skladno s cilji
spodbuja sodelovanje članov. V ta namen delujejo projektna področja (okolje, mladi …), v katerih
sodelujejo člani. Poleg tega CNVOS sodeluje tudi z drugimi organizacijami civilne družbe in
spodbuja medsebojno sodelovanje. CNVOS omogoča članom preko projektnih področij in komisij
oblikovanje mnenj o zadevah, pri čemer vsak član prosto presoja, ali želi sodelovati pri takšnem
skupnem mnenju.
ZGS tako preko CNVOS dostopa do informacij glede domačih in mednarodnih razpisov, aktualnih
novic, seminarjev, štipendij. En član ZGS se je tudi že udeležil seminarja, ki ga je CNVOS
organizirala v Mariboru na temo svetovanje in izobraževanje s področja neprofitnega
managementa (financiranje neprofitnih organizacij in društev). Ob tem je tudi ZGS povabljena,
da posreduje svoje novice, informacije o dogodkih in izobraževanjih, ki bi bili lahko zanimivi
tudi za druge članice. Več zanimivih informacij o CNVOS, o aktualnih razpisih ter o izobraževanjih
lahko najdete na strani: http://www.cnvos.si.

mag. Erna Flogie
Sekretarka ZGS
E-pošta: Erna.Flogie@gov.si
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Janez Kobilica

Janez Kobilica, Zaslužni član Društva geodetov SVS in častni član ZGS

1 NASTANEK IN IMENA DRUŠTVA
Letos, v letu 2005, proslavljamo 50-letnico društva.
V začetku leta 1955 je bila ustanovljena mariborska podružnica geodetskega društva ljudske
republike Slovenije (LRS), ki je zametek današnjega društva.
V letu 1961 se je podružnica reorganizirala v Okrajno društvo geodetskih inženirjev in geometrov.
Z ukinitvijo okrajev pa se je v letu 1965 to preimenovalo v Medobčinsko društvo geodetskih
inženirjev in geometrov Maribor.
S statutom leta 1976 je društvo dobilo ime Medobčinsko društvo geodetov Maribor.
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HISTORIČNI ZAPIS DELOVANJA DRUŠTVA GEODETOV
SEVEROVZHODNE SLOVENIJE

Današnje ime »Društvo geodetov Severovzhodne Slovenije« je društvo dobilo s statutom leta 1977.

Po osamosvojitvi Slovenije leta 1991 se obseg in organizacija društva nista spremenila, deloma
se je spremenila le vsebina dela.
2 ZAČETKI GEODETSKIH DRUŠTVENIH ORGANIZACIJ NA OBMOČJU DANAŠNJE
SLOVENIJE
Začetki društvenega organiziranja geodetov na območju današnje Slovenije segajo že v obdobje
Avstro-Ogrske in v obdobje Jugoslavije v času med 1. in 2. svetovno vojno.
Zanimivo je vedeti, s kakšnimi problemi so se ukvarjali.
V obdobju od 1911 do 1918 se po zapiskih da ugotoviti, da je bila prva skupščina geometrov za
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Ves čas, od leta 1955 pa do danes, društvo združuje vse geodetske strokovnjake in druge strokovne
delavce v geodetski službi na območju Koroške, Podravske in Pomurske regije.
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Kranjsko, 3. 5. 1911, v Ljubljani, na kateri je bilo prisotnih 13 od skupno 25 članov. Skupščine so
bile vsako leto do prve svetovne vojne, ukvarjali pa so se z naslednjim:
- ustanovili so strokovno knjižnico;
- organizirali so predavanja z naslovi: zamejničenje lastnine, agrarne operacije;
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- izdajali so profesionalno glasilo;
- razčiščevali so odnose s centralnim društvom, ki je bilo na Dunaju;
- prizadevali so si za ustanovitev rednega izobraževanja in za ustanovitev fakultete – potekali
so le tečaji, potem pa je bilo potrebno določeno število službenih let za naslov »geometra«;
- govorili so tudi o napredovanjih v državnih službah in o dolžini pripravniških stažev.
Pred prvo svetovno vojno je bilo v društvu 33 članov, naziv je bil Društvo geometrov, društveni
denar pa naložen v mestni hranilnici pod nazivom »društvo slovenskih geometrov v Ljubljani«.
V obdobju med vojnama od 1918 do 1941 je bil prvi občni zbor 8. 12. 1918, v Ljubljani, kjer so
bile sprejete naslednje resolucije:
- vsi geometri v javnih službah naj se združijo v enotno organizacijo;
- vlado se poziva, da takoj ustanovi geodetsko visoko šolo;
- absolvente geodezije, ki še niso zaposleni, naj se takoj sprejme v državno službo;
- ustanoviti je treba komisijo zaradi razdelitve katastrskega operata, instrumentarja in ostalega
materiala s katastrsko direkcijo na Dunaju;
Naslednje leto je društvo dobilo ime Društvo geometrov kraljevine SHS, s sedežem v Ljubljani.
V letu 1934 je bila na tehnično fakulteto v Ljubljani podana zahteva, da se geometrom prizna
višješolska izobrazba.
V letu 1935 je bila v Zagrebu, v okviru Skupščine združenja geometrov in geodetov Kraljevine
Jugoslavije, tudi geodetska razstava, ki je prikazala tedanjo geodetsko dejavnost. Na skupščini je
bila podana zahteva, da se ponovno dovolijo privatna merjenja. Ponavljali pa so zahtevo za
priznanje geodetskega izobraževanja.
V letih od 1935 do 1939 je bilo s strani slovenske sekcije geodetskega združenja na ministrstvu
vlade SHS posredovano več zahtev:
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- povečanje strokovnjakov na državnih upravah;
- napredovanje geometrov;
- zahteve po geodetskem instrumentariju;
- treba bi bilo začeti graditi počitniški dom na severnem Jadranu;
- zaradi vedno več nezaposlenih geometrov so pri oblasteh zahtevali njihovo zaposlitev;
- za novo izmero Ljubljane naj bi se angažirali geometri – Slovenci, ki so morali službovati v
Moravski in Vardarski banovini in bi se želeli vrniti domov.
Ker večina zahtev ni bila izpolnjenih, je »sekcija Ljubljana« 17. 3. 1941 sporočila, da izstopa iz
»združenja«.
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Ustanovna skupščina Društva inženirjev in tehnikov (DIT) Slovenije je bila 24. 3. 1946 v Ljubljani,
eno leto pozneje pa je bila ustanovna skupščina geodetske sekcije DIT Slovenije v prostorih DIT
v Cigaletovi ulici, kjer je bilo prisotnih 30 do 40 včlanjenih od skupno 110 geodetov. Pomanjkanja
geodetskih strokovnjakov je bilo v tistih časih veliko, predvsem mladih, saj je bilo 70 % starejših
od 40 let.
V letu 1950 je dejavnost nekoliko zamrla, da bi se potem v letu 1951 postavila zahteva po takšni
organizaciji društva, ki bi vključevala vse geodete Slovenije. Tako je bila ustanovna skupščina
Društva geodetskih inženirjev in geometrov ( GIG) 30. 3. 1951. Glavne smernice društva so bile
usmerjene k povezavi vseh geodetskih strokovnjakov s pomočjo organiziranja ekskurzij, s
posredovanjem literature in ustanavljanjem sekcij v Mariboru in Celju.
Na skupščini društva GIG Slovenije leta 1953 se je društvo preimenovalo v Geodetsko društvo
NRS, včlanjeno pa je bilo že 220 članov. Zelo pomemben je bil sklep o izdajanju »vestnika«, tako
da je prva številka izšla v maju 1953. Tako smo v tem kratkem zgodovinskem, bolj telegrafskem
pregledu, prišli do datuma, ki si naše društvo lasti kot svoj rojstni dan.
3 DEJAVNOST DRUŠTVA GEODETOV SV SLOVENIJE DO OSAMOSVOJITVE
SLOVENIJE
Društvo je že od ustanovitve 1955 delovalo kot strokovna in strokovno-politična organizacija
geodetov v severovzhodni Sloveniji. Ves čas si je društvo prizadevalo vzpodbujati in povezovati
pobude članstva in iskalo načine in možnosti za realizacijo teh pobud. Zato je društvo ves čas
delovalo na širokem področju in povezovalo probleme stroke, izobraževanja in družbenega življenja
članov, obenem pa iskalo organizacijske in politične pristope, v okviru katerih je bilo možno
realizirati vsaj del pobud in želja svojih članov.
Člani društva so analizirali potrebe širše družbe, analizirali in spremljali so razvoj ožje stroke in
sorodnih tehničnih strok v visoko razvitih državah. V skladu s tem znanjem so razvijali pobude
za uvedbo nove tehnologije, izdelke, evidence za svoje potrebe, za sorodne stroke in za širše
družbene potrebe in tudi za nove organizacijske oblike. Večina teh pobud je nato zrasla v
vseslovensko, včasih tudi v jugoslovansko in mednarodno prakso.
3.1 Strokovno in strokovno-organizacijsko delo in pobude
Društvo seveda ni organizacija, ki bi lahko reševala strokovne probleme, vendar pa povezuje
strokovnjake. Če je način povezave ljudi učinkovit, je možno zbrati pobude in najti način, da se
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Po drugi svetovni vojni je bila konferenca vseh društev inženirjev in tehnikov od 23. do 25. 2.
1946 v Beogradu.
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V obdobju 2. svetovne vojne od 1941 do 1945 so bili na območju severovzhodne Slovenije mnogi
geodeti izgnani v Srbijo, nekateri mlajši preseljeni na območje Avstrije ali Nemčije, nekateri tudi
mobilizirani v nemško vojsko. Različne usode so jih razpršile v različne vojske. Nekateri so se
lahko borili doma, v partizanski vojski. Nekateri so delili usodo z nemško armado, ali pa so
prebegnili in postali prostovoljci v ruski rdeči armadi ali pri Angloameričanih. Mnogi so padli.
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vsaj del teh pobud realizira. To je Društvu geodetov severovzhodne Slovenije v mnogih primerih
uspelo.
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Med uspele pobude na strokovnem področju je društvo uvrstilo zlasti naslednje akcije:
- Pristop k izdelavi temeljnih topografskih načrtov v merilu 1 : 5000 in 1 : 10 000, s
sofinanciranjem večjega števila uporabnikov, kar je kasneje preraslo v Slovensko akcijo
kompleksne izdelave temeljnih topografskih načrtov v organizaciji Republiške geodetske uprave
(RGU) (Slovensko posvetovanje o inventarizaciji prostora v Mariboru leta 1969).
Na tej osnovi je bila izdelana evidenca hišnih številk in prostorsko registrskih statističnih enot.
Na tej osnovi je bil izdelan tudi register komunalnih naprav. Ves sistem grafičnih evidenc je
predstavljal tehnično osnovo za prostorski informacijski sistem. Ko so zmogljivosti računalnikov
in grafike zrasle, je bilo na tej osnovi možno hitro izdelati različne geografske informacijske
sisteme.
- Uvedba tako imenovane »občinske kartografije«. Osnovna ideja je bila v tem, da občina za
potrebe planiranja in upravljanja potrebuje kartografski sistem. Isti sistem pa lahko v okviru
iste tehnologije daje tudi karte za potrebe turizma, na primer planinske turistične karte ali
mestne načrte. Tudi ta organizacijski pristop je prerasel v slovenski model, seveda s
sodelovanjem slovenskih geodetskih delovnih organizacij in Republiške geodetske uprave (od
1969 do 1980).
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Rezultati občinske kartografije

- Sodelovanje pri vseh prizadevanjih v zvezi s spremembami in modernizacijo zemljiškega
katastra v okviru SR Slovenije (vse obdobje).
- Pobuda za kompleksni pristop h komasacijam v okviru SR Slovenije in njihovo čim boljšo in
kompletno izvedbo (1980–plan–1987, predlog za kompleksno izvedbo). To je bila ena izmed
pobud, ki je zaradi težav z lastninskimi odnosi uspela le delno.
- Obmejno sodelovanje z Avstrijo in Madžarsko v okviru geodetske stroke. Z Avstrijo predvsem
pobude za usklajevanje geodetskih podatkov in zavarovanje geodetskih tehničnih spomenikov
(temeljni reperji), z Madžarsko jezikovno usklajevanje toponimov v madžarskem jeziku,
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Člani društva na obisku pri g.Herbeku, Zvezna geodetska uprava Avstrija – BEW, 1992

- Sodelovanje pri vseh predpisih geodetske službe s pripombami, predlogi in stališči (vse
obdobje).
- Pobuda za kompleksni pristop k evidenci komunalnih naprav Grafični pregled komunalnih
naprav (GPKN), ki je prešel v republiško akcijo (1978–1980).
3.2 Vzgojno-izobraževalno delo
Že v prvem obdobju delovanja društva je dopolnilno izobraževanje predstavljajo temeljno nalogo
društva. Iz tega se je izoblikoval stalni sistem dela in tudi nekatere večje akcije:
- Občasni izobraževalni tečaji so po letu 1978 prerasli v stalni sistem dela. Društvo je vsako
leto organiziralo najmanj en strokovno izobraževalni tečaj, bodisi kot priprave za strokovne
izpite ali kot specifično dopolnilno izobraževanje za posamezne strokovne teme.
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sodelovanje z RGU pri izvedbi akcij (1978–1986). Zanimivo je, da je splošna hvaljena praksa
maloobmejnega sodelovanja Jugoslavije s sosedi zrasla iz lokalnih potreb povezave
infrastrukture, zlati cest, vodne mreže in obdelovanje zemlje. Pri tem so bili geodeti posebno
v severovzhodni Sloveniji eni izmed prvih pionirjev.

- V želji po dopolnilnem izobraževanju tehnikov se je društvo povezalo z Univerzo v Ljubljani
in po letu 1974 so bile organizirane smeri višjega izrednega študija za dopolnilno izobrazbo
tehnikov.
- Zaradi pomanjkanja geodetskih tehnikov v severovzhodni Sloveniji je društvo dalo pobudo in
skupno z geodetskimi delovnimi organizacijami soustanovilo geodetsko smer pri Gradbenem
šolskem centru v Mariboru. Šolanje je bilo tako uspešno, da je prišlo do hiperprodukcije
kadrov. Obenem se je povečevala zahtevana izobrazba geodetov in srednja šola ni bila več
dovolj. Zato je bil geodetski oddelek v letu 1988 ukinjen.

Geodetski vestnik 49/2005 – 2

- Že od leta 1965 je društvo vsako leto organiziralo strokovno ekskurzijo. Po letu 1980 je vsaka
druga ekskurzija predstavljala ogled neke geodetske tehnologije v inozemstvu, da bi preprečili
strokovno zaostajanje vsaj na nivoju izobrazbe.
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Potovanje kolegov geodetov na kongres FIG v Rim leta 1965

3.3 Rekreacija in družabno življenje
Geodetsko društvo je v začetku ob vsakem letnem občnem zboru organiziralo tudi družabni
večer. Poleg tega je občasno v slovenskem merilu organiziralo tudi športna srečanja. Sčasoma so
pobude prerasle v stalne načine družbenih srečanj.
- Po letu 1980 so se člani društva vsako leto srečali s celjskim geodetskim društvom v vrsti
športnih disciplin, kar je bilo povezano z neko strokovno ekskurzijo ali izobraževalnim tečajem.
- Družabni večeri so po letu 1985 prerasli v stalni slovenski geodetski ples v Mariboru, ki je
nekaj let zabaval slovenske geodete.
- V okviru slovenskih smučarskih dni in geodetskih dni je mariborsko društvo po vrstnem redu
vsakih nekaj let organiziralo slovensko srečanje.

Košarkarska ekipa Društva geodetov SVS, 21. geodetski dan Maribor

3.4 Ekonomski položaj geodetskih strokovnjakov
Ves čas svojega delovanja je društvo sodelovalo in dajalo pripombe na sporazume in ostala
dogajanja, ki so vplivala na ekonomski položaj geodetskih strokovnjakov. Pri tem je uspevalo v
glavnem le v okviru geodetskih delovnih organizacij. Vpliv na ekonomske probleme, zlasti v
zvezi s terenskim delom pri državni upravi in negeodetskih organizacijah združenega dela, pa je
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bil v glavnem neuspešen. Zato je lahko društvo le ugotavljalo, da kljub svojim prizadevanjem na
tem področju ne more nadomestiti sindikata, čeprav bi si to članstvo želelo.

V skladu s samoupravnim sistemom v tedanji Socialistični federativni republiki Jugoslaviji (SFRJ)
so zlasti po spremembi ustave v letu 1974 društva predstavljala ne samo strokovno organizacijo,
ampak so imela vsaj delno tudi politični vpliv, če so ga seveda znala uveljaviti. To je društvu
omogočilo sorazmerno velik vpliv na upravne organe, deloma pa tudi na izvršilne organe in
skupščine. V okviru družbeno-političnega dela je društvo predvsem uvajalo nove metode dela in
se povezovalo z drugimi društvi pri reševanju skupnih problemov.
- Že od ukinitve okrajev je društvo vršilo povezovalno funkcijo v okviru geodetske službe v
severovzhodni Sloveniji. Večkrat letno je izvršilni odbor zasedal v razširjeni sestavi skupno s
predstavniki geodetskih delovnih organizacij in upravnih organov. V tej zasedbi so se
obravnavali plani, programi geodetskih del in tehnološki problemi, skratka vsi temeljni problemi
stroke in geodetske službe v severovzhodni Sloveniji.
- V strokovnih in organizacijskih problemih je društvo sodelovalo z drugimi društvi, zlati z
gradbeniki in urbanisti. V obdobju po letu 1980 so take skupne akcije Slovensko posvetovanje
o inventarizaciji prostora, leta 1986 in posvetovanje o katastru komunalnih naprav v Mariboru,
v letu 1987. Z gradbeniki skupno je tudi tradicionalno organiziranje družbenih in športnih
prireditev v Mariboru. Skupno so bile dosežene določene spremembe v delu uprave in tudi v
zakonodaji.
- Aktivno vlogo je Društvo geodetov Maribor vodilo tudi v okviru Zveze geodetov Slovenije in
Jugoslavije, zlasti pri sistemu izobraževanja in organizaciji posvetovanj in drugih prireditev
ter pri reševanju problemov zakonodaje in strokovnih normativov.
4 DEJAVNOST DRUŠTVA GEODETOV SEVEROVZHODNE SLOVENIJE PO
OSAMOSVOJITVI
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3.5 Družbeno-politično delo

Kot prvo dodatno prizadevanje se je začela po letu 1992 v okviru društev pobuda za ustanavljanje
privatnih podjetij in kasneje za ustanovitev gospodarske zbornice, ki je povezala podjetja. To
pobudo je prevzela tudi Geodetska uprava Slovenije, ki je pomagala s pripravo sprememb v
predpisih, kar je omogočilo normalno delovanje privatnega sektorja.
Društvo je na začetku tudi sodelovalo pri organizaciji strokovnega izobraževanja na področju
geodetske stroke.
Pri reorganizaciji in modernizaciji zemljiškega katastra je društvo sodelovalo z republiško upravo.
Tako je Maribor po letu 1992 postal eden izmed šestih slovenskih centrov za preizkušanje in
uveljavljanje novih tehnologij in postopkov na področju zemljiškega katastra in katastra stavb.
Društvo je sodelovalo tudi pri problematiki reorganizacije državne uprave na geodetskem področju
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Po osamosvojitvi Slovenije leta 1991 se obseg in organizacijska struktura društva nista spremenila,
spreminjati pa se je začela vsebina dela in vloga društva.
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v obdobju 1994–2004. Žal so bile mnoge pobude društev neuspešne. Sprejet je bil izrazito
centraliziran model, ki je bil sicer v začetnem obdobju po letu 1994 koristen, ker je pospešil
zlasti modernizacijo in unifikacijo zemljiškega katastra. Vendar pa so bile posledice na drugih
področjih tudi škodljive. Problemi so zlasti tam, kjer geodezija in kartografija nista dovolj donosni
za privatni sektor, država pa se z lokalnega področja umika. Tu gre za prikaze urejanja prostora,
cestnega prometa, turizma in podobno.
V letu 2001 je društvo organiziralo mednarodni geodetski simpozij g-Slovenija v e-Evropi.
V letu 2003, v tednu vseživljenjskega učenja, pa je društvo uredilo osrednjo razstavo Zemljiški
kataster na Slovenskem, v prostorih Zveze društev inženirjev in tehnikov v Mariboru. Ob tej
priložnosti je društvo izdalo publikacijo Zemljiški kataster na Slovenskem nekoč in danes, avtorja
Jožeta Triglava.

Otvoritev razstave v prostorih ZDIT Maribor, 2003

Praktični prikaz zemljiškokatastrske izmere iz 18.stoletja, študenti FGG LJ, Maribor, 2003
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5 SODOBNE DILEME – BODOČNOST DRUŠTVA
V zadnjih letih se večkrat pojavlja dilema, ali so taka društva sploh še potrebna in upravičena.
Profesionalizacija izpodriva amaterske dejavnosti in društva se obravnavajo večkrat kot amaterska
organizacija profesionalcev.
Za standard se danes borijo sindikati. Izobraževanje, tudi podiplomsko, poteka v okviru šolstva
in drugih specializiranih organizacij. Razvoj stroke podpirajo profesionalne raziskovalne
organizacije. Organizacijski problemi se rešujejo v okviru zbornice in upravne službe.
Vendar še vedno, ali celo vedno bolj, obstaja problem povezovanja pobud in izmenjav izkušenj.
Tudi izkušnje razvitih zahodnih držav kažejo, da intenzivnost dela podobnih društev ne upada,
ampak marsikje celo narašča. V svetovnem merilu je mednarodna federacija geodetov ena od
najaktivnejših svetovnih strokovnih organizacij. V zdravi družbi sta najbrž vloga in obstoj takih
organizacij potrebna in nujna.
Novi predsednik Zveze geodetov Slovenije je v svojih smernicah za delo društev poudaril: »Naj
spremembe predstavljajo priložnosti in ne nevarnosti. Ustvarjajmo si jih sami in se jim ne le
prilagajajmo, kot nam narekujejo drugi. Upravljajmo s spremembami. To je naša edina pot in
samo ta in nobena druga ne pelje k edinemu skupnemu cilju: samozavesti in identiteti, ugledu in
blaginji.«
Kot je razvidno iz zgodovine petdesetih let, je to geodetom v severovzhodni Sloveniji, organiziranim
v tem društvu, večinoma uspelo. V letošnjem letu, to je jeseni 2005, pripravljamo geodetske
dneve v Sloveniji, kjer bodo predstavljeni strateški cilji geodezije za naslednje obdobje. Želimo,
da bodo kvalitetni in uspešni.

Geodetski vestnik 49/2005 – 2

Vrh Uršlje gore, zaseden z geodeti, 2004

NO
VICE IZ DR
UŠT
VENE DEJ
AVNOS
TI
OVICE
DRUŠT
UŠTVENE
DEJA
VNOST

V tem letu je društvo ustanovilo tudi planinsko sekcijo, ki je v letu 2004 organizirala prvi uspešen
pohod na Uršljo goro (1696 m), najbolj vzhodni vrh v Karavankah, z željo, da postane pohod
tradicionalen.
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6 ZAHVALA ZA OPRAVLJENO DELO
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Ob tej priliki se zahvaljujemo vsem kolegom, ki so prispevali, da je bilo delo društva uspešno,
zanimivo in koristno. Imensko naj navedemo naslednje:
Predsedniki Društva geodetov
severovzhodne Slovenije v dosedanjem
obdobju so bili:

Zaslužni člani:

1955–1959
1959–1962
1962–1965
1965–1967
1967–1969
1969–1976
1976–1981
1981–1985
1985–1988
1988–1991
1991–1995
1995–1999
1999–2003
2003–

1. Ignaci Fric
2. Mirko Lorber
3. Stanko Jecelj
4. Matija Horvat
5. Jože Haber
6. Vlado Lovrenčič
7. Rozika Sraka
8. Alojz Kekec
9. Janez Kobilica
10. Rihard Robinšak
11. Ahned Kalač
12. Zlatko Lovrenčič
13. Dušan Mrzlekar
14. Alojz Gergek

Miro Lorber
Stanko Jecelj
Rihard Robinšek
Stanko Jecelj
Janez Kobilica
Dušan Mrzlekar
Rihard Robinšak
Vinko Pušnik
Janez Kobilica
Ahmet Kalač
Boris Premzl
Rajko Mlinarič
Emil Ratek
Brane Godec

15. Zdravko Bratoš
16. Vili Vidovič
17. Bogdan Samobor
18. Vinko Pušnik
19. Rado Čupkovič
20. Anton Rus

Priznanja Društva geodetov severovzhodne Slovenije:

1. Aleksander Bušen
2. Oto Fridau
3. Herman Jarc
4. Albret Pinter
5. Jožica Švarc
6. VladoKovačič
7. Ciril Bohinc
8. Slavica Mesarič
9. Marija Vrbnjak
10. Vida Flajšman
11. Marija Korbar
12. Vinko Gregoršanc
13. Terzija Gumpot
14. Marija Lakovšek
15. Majda Krivec
16. Marija Demšar

17. Franc Lodrant
18. Franc Holc
19. Berta Škorjanc
20. Geza Horvat
21. Maks Kozjak
22. Miha Hubert
23. Jože Kos
24. Oskar Prosen
25. Anton Rozman
26. Tončka Šafarič
27. Milena Oblat
28. Jože Rotar
29. Peter Šivic
30. Emil Kržan
31. Marija Kinc
32. Peter Planinšec

33. Kondrad Ferk
34. Janko Potočnik
35. Viktor Pahor
36. Mladen Božin
37. Fanika Vrabič
38. Sonja Murko
39. Ivan Novak
40. Irena Schiffrer
41. Zlatko Selič
42. Florjan
Vodopivec
43. Dušan Vrčko
44. Ciril Cvetko
45. Jože Triglav
46. Vili Korošec
47. Boris Premz

48. Ahmed Klač
49. Janez Kobilica
50. Rozika Sraka
51. Dušan Mrzlekar
52. Geodetski zavod
Maribor
53. Geodetski vestnik
54. Zveza geodetov
Slovenije
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Častni Člani Zveze geodetov Slovenije –
ZGS:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1. Ignacij Fric
2. Janez Kobilica

Sprehod skozi čas s fotografijami

Uglašeni glasovi geodetov na 10. geodetskem
dnevu v Mariboru, 1977

Še pomnite, tovariši!

Brez zlate vinske kapljice tudi danes ne gre –
Vinagova klet 1977

IO društva v razširjeni sestavi, Gornja Radgona,
Črešnjevci, 1999
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Ignacij Fric
Zlatko Lovrenčič
Rozika Sraka
Janez Kobilica
Rihard Robinšak
Ahmed Kalač
Dušan Mrzlekar
Bogdan Samobor
Vinko Pušnik
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Zaslužni člani Zveze geodetov Slovenije –
ZGS:
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Strokovna ekskurzija »Intergeo 2002« in ogled glavnega mesta Belgije – Bruselj, 2002

Gradivo opremil s fotografijami: Brane GODEC
Avtor teksta:
Janez Kobilica, univ. dipl. inž. geod.
Fotografije zbral:
Brane Godec, dipl. inž. ged.
Drustvo geodetov severovzhodne Slovenije
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Brane Godec

Ob 50-letnici delovanja Društva geodetov severovzhodne Slovenije smo pripravili slavnostno
akademijo, ki je bila 18. marca 2005 v viteški dvorani gradu v Slovenski Bistrici. Ob tem dogodku
smo izdali brošuro z naslovom »Sprehod skozi čas«. S tem smo želeli informirati mlajše generacije
geodetske stroke o vseh aktivnostih, prizadevanjih in uspehih v zadnjih 50 letih delovanja društva,
starejše člane društva pa ob tem spominiti na prijetne trenutke druženja in ustvarjanja.
Slavnostni govornik je bil g. Janez Kobilica, zaslužni član Društva geodetov SVS in častni član
ZGS. Kulturni program so izvedli Ptujski kvartet in godalni kvartet Feguš iz Maribora.
Ob tej priložnosti se ponovno zahvaljujem za prejete čestitke, vsem aktivnim članom društva pa
zahvala za sodelovanje pri pripravi akademije:
ZAHVALA!
Zahvaljujem se vsem kolegicam in kolegom za sodelovanje pri iskanju fotografskega gradiva iz
osebnih zbirk in za njihove ideje pri izvedbi akademije.
Hvala Oddelku za geografski informacijski sistem ter obdelavo podatkov Mestne občine Maribor
pri strokovni pomoči grafičnega oblikovanja.
Posebej se zahvaljujem kolegu Janezu Kobilici, ki je napisal historični pregled delovanja društva
v zadnjih 50 letih.
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PROSLAVA OB 50-LETNICI DELOVANJA DRUŠTVA
GEODETOV SEVEROVZHODNE SLOVENIJE

SPOŠTOVANI!
Za bodoče delovanje društva bi želel, da bi društvo oblikovalo in vzpostavilo okolje za izmenjavo
aktualnih informacij, za posredovanje dobrih praks in delovnih izkušenj ter oblikovanje skupnih
mnenj, s katerimi se ustvarjajo ustrezni in kvalitetni pogoji dela.
Le takšno aktivno povezovanje in konsistentno sodelovanje s krovno organizacijo Zveze geodetov
Slovenije nam da upanje za uspešnih nadaljnjih 50 let delovanja.
Predsednik geodetov severovzhodne Slovenije
Brane GODEC
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Prav tako se zahvaljujem vsem predstavnikom geodetskih podjetij, ki so nas podprli z donatorskimi
sredstvi, tako da smo s skupnimi močmi lahko izdelali to publikacijo.
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Fotografska dokumentacija 50-letnice društva geodetov severovzhodne Slovenije

Gostje akademije 50-letnice Društva geodetov SVS

Janez Kobilica, častni govornik

Pozdravni govor predsednika ZGS, g. Jurija Režka
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Čestitke predstavnika Matične sekcije geodetov pri
IZS

Pozdravni govor predsednika Dolenjskega
geodetskega društva, g. Damjana Gregoriča
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Pozdravni govor predsednice Celjskega
geodetskega društva, ge. Majde Lončar
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Pozdravni govor predstojnika Oddelka za geodezijo
FGG UL, dr. Aleša Breznikarja
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Pozdravni govor predsednika Ljubljanskega
geodetskega društva, g. Milana Brajliha

Pozdravni govor predsednika Dolenjskega
geodetskega društva, g. Damjana Gregoriča

Predsednik društva geodetov SVS prevzema priznanje za aktivno delo v panožni zvezi DIT Maribor
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Godalni kvartet FEGUŠ iz Maribora
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Udeleženci akademije -- skupinska slika

Avtor fotografij: Peter Bradan
Brane Godec
predsednik Društvo geodetov severovzhodne Slovenije
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IZ DEJAVNOSTI DOLENJSKEGA
GEODETSKEGA DRUŠTVA
Damjan Gregorič

Dne 8. 3. 2005 smo organizirali enodnevno strokovno ekskurzijo v okviru društva z namenom
obiska mednarodnega simpozija INTERGEO EAST 2005 v Zagrebu.
Ker gre za eno večjih tovrstnih prireditev v neposredni bližini, smo se odločili za organiziran
obisk. Vzpostavili smo tudi kontakt z organizatorjem, ki nas je pričakal in nam predstavil dejavnosti
hrvaške geodetske uprave. Ekskurzije se je udeležilo 25 članov. V okviru ekskurzije smo organizirali
ogled mesta, muzeja in ogled razstavnega dela INTERGEA. Polni lepih vtisov smo ekskurzijo

Slika: Na trgu Bana Jelačiča v Zagrebu.
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zaključili v prijetnem lokalu v bližini Brežic ter se zadovoljni vrnili domov v poznih večernih urah.
Ostale načrtovane dejavnosti v l. 2005
Dolenjsko geodetsko društvo predvideva v letu 2005 še sledeče dejavnosti:
- ekskurzijo na Brione v mesecu juniju,
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- organizacija Geodetskih športnih iger v septembru 2005,
- sodelovanje z ostalimi društvi,

Geodetski vestnik 49/2005 – 2

- ostale dejavnosti v okviru letnega programa del.

Damjan Gregorič
Predsednik Dolenjskega geodetskega društva
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SPREMEMBE V ORGANIH PRIMORSKEGA
GEODETSKEGA DRUŠTVA

Leon Maričič

Člani Primorskega geodetskega društva smo se dne 18. 3. 2005 zbrali na občnem zboru v Narinu
na Pivškem. Vas se v okviru državnega projekta celostnega razvoja podeželja in vasi (CRPOV)
razvija v prijetno turistično vas. Premore več turističnih kmetij, vsako s svojimi posebnostmi.
Uvodoma smo si ogledali etnološko zbirko »Od zrna do kruha«, kjer je prikazana pridelava
kruha na tradicionalen način, črno kuhinjo in cerkev sv. Jakoba z zlatim oltarjem iz 17. stoletja.

Slika 1: Zbirka »Od zrna do kruha«.

Slika 2: Cerkev sv. Jakoba.

Občni zbor je bil volilni, saj se je iztekel triletni mandat predsedniku društva, izvršnemu odboru
in predsednici nadzornega odbora. V skladu s pravili društva je bilo treba izvoliti najmanj eno
tretjino novih članov izvršnega odbora. Izvoliti je bilo treba tudi delegate za zastopanje društva
na skupščinah Zveze geodetov Slovenije.
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Občni zbor sem otvoril dotedanji predsednik Leon Maričič ter po izvolitvi organov občnega
zbora podal poročilo za minulo leto, v katerem je društvo imelo naslednje aktivnosti: smučarski
izlet v Forni di Sopra, občni zbor v Dolenjih Novakih, seminar z naslovom Kataster stavb v
Sežani, udeležba na turnirju v malem nogometu in balinanju v Ljubljani, srečanje z Društvom
geodetov Gorenjske na Slapu pri Vipavi, okroglo mizo o najpogostejših napakah geodetskih
podjetij ob izvajanju geodetskih storitev in geodetske uprave pri vodenju postopkov na 1. stopnji
ter novoletno zabavo. Preseljena in prenovljena je bila spletna stran društva, ki se od marca 2005
nahaja na naslovu http://www.geo-biro.si/users/pgd/.

Slika 3: Delovno predsedstvo.

Slika 4: Leon Maričič podaja poročilo za minulo
leto.

Po podanem finančnem poročilu in poročilu nadzornega odbora so bili na volitvah izvoljeni:
· predsednik društva – Tomo Kvaternik
· predsednik nadzornega odbora – Viktor Jereb
· delegati za zastopanje društva na skupščinah ZGS: Miroslav Logar, Tomo Koželj, Tanja Jurkas,
Mojca Rutar in Leon Maričič
V nadaljevanju je novi predsednik predstavil program dela za leto 2005: smučarski izlet, občni
zbor, seminar za izven na teme komasacij stavbnih zemljišč, opremljanja zemljišč s komunalno
infrastrukturo in geodetskega načrta, izlet v Provanso, udeležba na športnih srečanjih v organizaciji
drugih društev, organizacija okrogle mize ali seminarja za člane društva ter novoletna zabava.
Za leto 2005 je bila sprejeta članarina v višini 6.000 SIT.

Geodetski vestnik 49/2005 – 1

· novi člani izvršnega odbora – Kristjan Gantar, Erik Karbič, Martina Krajnik in Andreja Kuzmič
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Slika 5: Tomo Kvaternik predstavlja program dela za leto 2005.

Po formalnem zaključku občnega zbora smo ostali na večerji ter kramljanju in zabavi do poznega.
Na prvem sestanku novoizvoljenega izvršnega odbora so bili izmed članov izvršnega odbora za
podpredsednika, tajnika in blagajnika izvoljeni:
· podpredsednik – Aleš Novak
· tajnica – Mateja Makovec
· blagajnik – Robert Jež
Organi Primorskega društva za naslednje triletno obdobje so:
IZVRŠNI ODBOR:
Tomo Kvaternik
Aleš Novak
Mateja Makovec
Robert Jež
Oton Cigoj
Kristjan Gantar
Tanja Jurkas
Erik Karbič
Martina Krajnik
Andreja Kuzmič
Leon Maričič
Korado Pucer
Viljem Uršič

predsednik
podpredsednik
tajnica
blagajnik
član
član
članica
član
članica
članica
član
član
član

Območna geodetska uprava Koper
Območna geodetska uprava Koper
Območna geodetska uprava Nova Gorica
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS, Izpostava Sežana
Gromap d.o.o. Nova Gorica
Pars d.o.o. Idrija
Območna geodetska uprava Nova Gorica
Karbič d.o.o. Postojna
Geoteam d.o.o. Tolmin
Območna geodetska uprava Koper
Geodetska pisarna Ilirska Bistrica
Rižanski vodovod d.d. Koper
Geodetska pisarna Sežana

NADZORNI ODBOR:
Viktor Jereb
Mojca Rutar
Bojan Žerjal

predsednik
namestnica
predsednika
član

Projekt d.d. Nova Gorica
Geo-biro d.o.o. Nova Gorica
Geodetske storitve Bojan Žerjal s.p. Koper
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ČASTNO RAZSODIŠČE:
predsednik
član
član

Območna geodetska uprava Koper
Portal d.o.o. Tolmin
Geodetska pisarna Ajdovščina
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Ob zaključku tega prispevka in mandata predsednika Primorskega geodetskega društva navajam,
da mi je bilo v veselje in čast delati kot predsednik, tako v društvu kot v povezovanju z drugimi
društvi v Zvezi geodetov Slovenije. Kontakti, ki sem jih imel z mnogimi, so, v to ne dvomim,
pripomogli k razvoju našega društva in mene osebno. Zato zahvala članom izvršnega odbora
Primorskega geodetskega društva, predsednikom geodetskih društev, bivšemu predsedniku ZGS
Bojanu Stanoniku in sekretarki Marijani Vugrin, Mihi Mucku, dr. Antonu Prosenu in drugim.
Žal mi je, da sem okusil le uvod sodelovanja s svežim predsednikom ZGS Jurijem Režkom in
sekretarko mag. Erno Flogie, sem pa prepričan, da bo Tomo Kvaternik uspešno zastopal naše
društvo v zadovoljstvo vseh.
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Istok Dolenc
Danilo Mlekuž
Marjan Bizjak

Leon Maričič, univ. dipl. inž. geod.
Primorsko geodetsko društvo, Trg Edvarda Kardelja 1, SI-5000 Nova Gorica
E-pošta: leon.maricic@gov.si
Fotografije je prispeval: Tomo Koželj

349
stevilka 2_05-beckup.pmd

349

18.6.2005, 22:01

Geodetski vestnik 49/2005 – 2

NO
VICE IZ DR
UŠT
VENE DEJ
AVNOS
TI
OVICE
DRUŠT
UŠTVENE
DEJA
VNOST

GEODETSKI TEMATSKI VEČER – SPREMEMBE ZENDMPE

Milan Brajnik

Ljubljansko geodetsko društvo je v torek, 12. aprila 2005, v veliki sejni dvorani Geodetske uprave
Republike Slovenije in Geodetskega zavoda Slovenije d.d., organiziralo prvi letošnji Geodetski
tematski večer. Pripravljen je bil v sodelovanju z Geodetsko upravo Republike Slovenije, s ciljem
predstavitve predlaganih sprememb in dopolnitev ZAKONA O EVIDENTIRANJU
NEPREMIČNIN, DRŽAVNE MEJE IN PROSTORSKIH ENOT ter izvedbe razprave na dano
temo.
Pripravo večera je prevzela dr. Božena Lipej, ki je predstavitev in razpravo tudi vodila: uvodoma
je navedla osnovne cilje zakona, ki so predvsem poenostavitev in skrajšanje postopkov, uvedba
sodobnih tehnologij ter čim bolj kakovostne in boljše storitve za uporabnike.
V predstavitvenem delu, s trajanjem od 19.10 do 20.30, je g. Žarko Komadina predstavil tehnične
podlage za spremembe zakona, ga. Bernarda Berden razložila razloge za spremembe in predstavila
predlagane spremembe za področje zemljiškega katastra, medtem ko je spremembe in dopolnitve
za področje katastra stavb predstavila ga. Ema Pogorelčnik.
V sledeči (večinoma) živahni razpravi so prisotni izrazili pohvalna mnenja o napovedanih
spremembah na področju tehničnih podlag (uvedba uporabe globalnih navigacijskih sistemov v

Slika 1 – teme za razpravo so nam predstavili: Žarko
Komadina, Ema Pogorelčnik in Bernarda Berden
(od leve proti desni).

Slika 2 – predsednik LGD Milan Brajnik, predsednik
ZGS Jurij Režek in ostali udeleženci geodetskega
tematskega večera (od desne proti levi).
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katastrski izmeri), potrdili potrebo po spremembah zakona in odobravali začetek aktivnosti,
polemizirali o vrsti predlaganih rešitev in podali nekaj novih pobud, predvsem pa tudi tehtnih
načelnih vprašanj oziroma mnenj. Prekratko odmerjeni čas za razpravo je prisotnim onemogočil
konkretno oblikovanje dikcij členov, zato je prevladalo mnenje, da se oblikovane smernice oziroma
alternativni predlogi in mnenja podajo v smislu pobude za ponovno preveritev in obravnavo
predlogov za spremembo zakona v okviru širše pripravljalne skupine.
Posebej je bilo članom društva predstavljeno tudi usklajeno stališče izvajalcev geodetskih storitev
združenih v GIZ Geodetskih izvajalcev in strokovnjakov članov IZS – Matične sekcije geodetov.
Prevladalo je splošno mnenje, da je terminski plan sprejemanja sprememb zakona prekratek, da
bi omogočal resno strokovno razpravo.
Tematski večer smo zaključili ob 22.10, z občutkom nedorečenosti, saj je razpravo prekinila
pozna ura.
Ob zaključku smo se (zaradi že omenjenih časovnih omejitev) dogovorili za možnost posredovanja
pisnih pobud. Razprave o teh pobudah načeloma ni bilo, zato so bila pripravljalni skupini
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Slika 4 – udeleženci posveta.

Geodetski vestnik 49/2005 – 2

Slika 3 – udeleženci posveta.
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Slika 5 – organizator geodetskih tematskih večerov Božena Lipej, predavatelji Ema Pogorelčnik, Bernarda
Berden in Žarko Komadina ter ostali udeleženci posveta (od leve proti desni).

posredovana v nespremenjeni obliki, pa čeprav dopolnjujejo na tematskem večeru izražena stališča
in v veliki meri sledijo večinskemu mnenju prisotnih.
Pobude so bile v obliki smernic oziroma stališč posredovane neposredno pripravljalni skupini in
v vednost sekretarki Zveze geodetov Slovenije.

Milan Brajnik, univ. dipl. inž. geod.
Predsednik Ljubljanskega geodetskega društva
Fotografije: Miha Muck, GZS d.d.
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Miha Muck

Rupnikovo linijo, kot se danes imenuje sistem utrdb ob Rapalski meji, določeni 12. novembra
1920, je v tridesetih letih prejšnjega stoletja gradila starojugoslovanska vojska kot obrambno
črto na meji med Kraljevino Jugoslavijo in Kraljevino Italijo. Lansko leto smo si ogledali del
Rupnikove linije na Žirovskem vrhu, letos pa smo si ogledali del, ki poteka po območju Hlavčih
Njiv.
Še danes so fascinantni ostanki gradbenih dosežkov takratne vojske, ki pa žal niso nikoli služili
svojemu namenu.
Prav te utrdbe pa so nam že drugo leto služile kot osnova za naš pohod (19. marec 2005),
obarvan z zelo zanimivimi opisi takratnih dogodkov in razmer, ki nam jih je predstavil naš
kolega Janez Urh.
Naš pohod se je začel v Gorenji vasi in nadaljeval preko Hlavčih Njiv, Dolenjega Brda in končal
v Poljanah.

Geodetski vestnik 49/2005 – 2

Na poti je poleg ogleda bunkerjev in utrdb treba omeniti še postanek za špehovko pri Ržen in
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RUPNIKOVA LINIJA – 2. DEL

Slika 1 – Pri obujanju zgodovine.
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ogled cerkve Svetega križa. Ta cerkev je poznana po freskah Antona Tuška ter freskah Jerneja in
Jurija Šubica.
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Pohod se je končal s kosilom v Poljanah. Po kosilu pa smo se odpravili domov v upanju na nov
pohod drugo leto. V Ljubljanskem geodetskem društvu si že več let obljubljamo, da bomo osvojili
Blegoš. Mogoče bo pa za to priložnost drugo leto, saj je tudi na območju tega vrha precej ostankov
Rupnikove linije. Tako bi zaključili naše spoznavanje Rupnikove linije v treh delih.

Slika 2 – Prvi bunker, ki smo ga zagledali.

Slika 3 – Ostanek zime znotraj bunkerja – ledeni
kapnik.

Slika 4 – Izhod iz grebenskega bunkerja.

Slika 5 – Vrh grebenskega bunkerja.

Tekst in fotografije:
Miha Muck
Ljubljansko geodetsko društvo
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Ob pomanjkanju smučarskih tekmovanj na ravni Zveze geodetov Slovenije smo se v našem društvu
odločili, da organiziramo smučarsko tekmovanje za člane našega društva in za njihove družinske
člane. Določili smo, da ga organiziramo takoj, ko bo dovolj snega. Izgledalo je že zelo slabo, ko
se nas je konec zime sneg le usmilil. Na hitro smo razpisali datum za četrtek, 10. marca 2005, za
prijavo pa so imeli člani le štiri dni. Kljub temu se je tekmovanja udeležilo več kot 50 udeležencev.
Za tekmovanje smo izbrali smučišče blizu Ljubljane, na Polževem, ki ima poleg bližine tudi to
prednost, da je osvetljeno. Udeležencem tako ni bilo treba koristiti dopusta, pa tudi konec tedna
je ostal neokrnjen. Udeleženci so se začeli zbirati ob 16.30, tekma se je začela ob 17.45 in
končala ob 18.50. Sama proga je imela 630 m višinske razlike in 16 vratc.
Nekaj podatkov o organizatorju:
- Organizacijski odbor: Turistično društvo Polževo, Šušteršič, Šmon, Žibert, Nose, Senica
- Priprava in postavitev proge: Šmon, Žibert, Nose, Tekavec
- Elektronske meritve, urejanje in kontrola proge: J. Šmon, D. Nose, M. Šušteršič, K. Nose
- Prijave, sprejemna pisarna, kartončki, nagrade: A. Šušteršič, J. Vučko Žibert
Po končanem tekmovanju nas je čakala večerja v hotelu Polževo. Po odlični večerji sta predsednik
društva Milan Brajnik in Miloš Šušteršič podelila kolajne in nagrade najboljšim smučarjem.

Slika 1 – “Ogrevanje” pred tekmo.

Slika 2– Kdaj bom že na vrsti?
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Miloš Šušteršič, Miha Muck
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SMUČARSKA TEKMA LGD NA POLŽEVEM
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Slika 3 – Na startu – najmlajšim smo pomagali ...

Slika 4 – Odličen start.

Slika 5 – Vsi najmlajši so dobili obesek »polžek« in
praktične nagrade.

Slika 6 – Najhitrejši smučarji pri podelitvi.

Nekaj podatkov o najboljših:
- Najhitrejši čas proge 19,86 sek je imel Miha Zupančič
- Najhitrejša pri tekmovalkah s časom 21,76 sek je bila Klara Mihelič (1993)
- Najmlajša tekmovalca: Nejc Pleško in Viktor Mihelič (2001)
Točne rezultate si lahko ogledate na naši spletni strani http://www.lgd.si.
Vsi najboljši so za vsako kategorijo prejeli kolajne. Cicibani in cicibanke ter mlajše deklice in
mlajši dečki pa so prejeli tudi obesek »polžek« in praktične nagrade, ki so jih prispevali TD
Polževo in Vučko s.p.
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Po podelitvi smo se počasi odpravili domov, saj je bila ura za najmlajše udeležence že pozna, pa
še služba nas je čakala naslednji dan. Ker je tekma zelo dobro uspela, smo prepričani, da se
naslednje leto spet vidimo na Polževem.

Miloš Šušteršič, Miha Muck
Ljubljansko geodetsko društvo
Fotografije Miha Muck
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2. VSESLOVENSKI GEODETSKI TURNIR V MALEM
NOGOMETU

Miloš Šušteršič
Po uspešnem začetku v lanskem letu se tradicija nadaljuje. Torej so pobudniki izvedbe tega
tekmovanja Boris Kadunc, Miloš Šušteršič in Jože Cvenkelj imeli prav. Organizacijo je spet
prevzelo Ljubljansko geodetsko društvo in turnir je bil uspešno izveden v soboto, 14. maja 2005.
Tekmovanje je spet potekalo v Športnem parku B. Š. K. Krim, na asfaltni površini, ki je zgrajena
po predpisih za mali nogomet in je tudi omrežena. Igrali smo po sistemu vratar in 5 soigralcev,
pravico pa je krojil nogometni sodnik Matjaž Bijek. Vzporedno je potekalo tekmovanje v balinanju,
kjer so bili boji enako napeti.
Za letošnje tekmovanje se je prijavilo kar 6 ekip. Ekipe smo najprej razdelili v dve skupini,
rezultati so bili naslednji:
1. skupina:
Celjsko GD

– LUZ d.d.

0:1

Ljubljansko GD – Celjsko GD

0:1

LUZ d.d.

0:1

– Ljubljansko GD

Vse tri ekipe so imele enako število točk ter enako število prejetih in dobljenih golov. Po žrebu ob
prisotnosti vseh vodij ekip, sodnika Matjaža Bijeka in vodje tekmovanja Miloša Šušteršiča je bil
vrstni red sledeč:

Slika 1 – nogometna ekipa Ljubljanskega
geodetskega društva.

Slika 2 – balinarska ekipa Ljubljansko geodetsko
društvo 1.
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1.Ljubljansko GD

2

2.LUZ d.d.

2

3.Celjsko GD

2

1:1

Expro d.o.o. – DG SV Slo.

1:0

DG Gorenjske – Expro d.o.o.

3:2
Slika 3 – udeleženci iz Gorenjskega geodetskega
društva.

Vrstni red je sledeči:
1.DG Gorenjske

3

2.Expro d.o.o.

2

3.DG SV Slo.

1

Četrtfinale:
Ljubljansko GD – Expro d.o.o.

0:2

LUZ d.d. – DG Gorenjske

5:0

Polfinale za tretje mesto (sedemmetrovke):
Ljubljansko GD– DG Gorenjske

1:2

Slika 4 – udeleženci Društva geodetov iz SV
Slovenije.

Finale:
LUZ d.d. – Expro d.o.o.

6:0

Lestvica tekmovanja (skupna razvrstitev):
1.

LUZ d.d.

2.

Expro d.o.o.

3.

DG Gorenjske

4.

Ljubljansko GD

5.

DG Maribor

6.

DG Celje

Slika 5 – nogometna ekipa LUZ.

Tekmovanje med društvi:
1.

DG Gorenjske

2.

Ljubljansko GD

3.

DG severovzhodne Slovenije

4.

Celjsko GD
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DG SV Slo. – DG Gorenjske
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2. skupina:
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Rezultati tekmovanja v balinanju:
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Dogovor med tekmovalci je bil, da se tekmuje v trojkah:
1.

DG Gorenjske v sestavi Švegelj, Rooss, Počkaj

8 točk

2.

DG severovzhodne Slovenije v sestavi Požavko, Bitenc, Drevenšek

4 točke

3.

Ljubljansko GD 1 v sestavi Medved, Pirc, Krivec

2 točki

4.

Ljubljansko GD 2 v sestavi Bednar, Savšek, Remžgar

0 točk

5.

Celjsko GD v sestavi Divjak, Kumer, Ocvirk

0 točk

Razglasitev rezultatov je bila takoj po kosilu (odojku), ob 15. uri.
Vse ekipe v malem nogometu so prejele posebne pokale, vse ekipe v balinanju pa kolajne.
Tekmovanje je odlično uspelo.
Ob poslavljanju smo si vsi navzoči obljubili »snidenje ob letu osorej«. Osnovno vodilo naj bo
nogometni turnir, za večjo udeležbo žensk pa bi morda bil primeren vzporeden odbojkarski
turnir.
Drugo leto nasvidenje, morda na Gorenjskem – drugače pa pri nas!

Miloš Šušteršič
Ljubljansko geodetsko društvo

Fotografije: Miha Muck, GZS d.d.
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RAZPIS

prostih počitniških kapacitet v prikolici na lokaciji avtokamp Katra v VINICI za sezono 2005
DOLENJSKO GEODETSKO DRUŠTVO razpisuje oddajo prostih kapacitet v prikolici
zainteresiranim članom DGD in ostalih geodetskih društev.
Proste kapacitete se bodo dajale v skladu s pravilnikom za uporabo kamp prikolice.
Prikolica ima kapaciteto za 4 osebe, nadstrešek pred prikolico in dodatni hladilnik.
Rezervacije bomo prejemali do zapolnitve kapacitet.
Razpoložljivi termini
03. 06.–10. 06., 10. 06.–17. 06., 17. 06.–24. 06., 24. 06.–01. 07., 01. 07.–08. 07., 08. 07.–15. 07.,
15. 07.–22. 07., 22. 07.–29. 07., 29. 07.–05. 08., 05. 08.–12. 08., 12. 08.–19. 08., 19. 08.–26. 08.,
26. 08.–02. 09., 02. 09.–09. 09., 09. 09.–16. 09., 16. 09.–23. 09., 23. 09.–30. 09.
Rezervacije zbira Tanja Nemanič (GEA d.o.o., Gradac 10, 8332 Gradac)
na tel. (07) 30 69 306 oziroma GSM 031 318 723.
Cena tedenskega koriščenja za člane DGD je 15.000,00 sit.

NO
VICE IZ DR
UŠT
VENE DEJ
AVNOS
TI
OVICE
DRUŠT
UŠTVENE
DEJA
VNOST

Dolenjsko geodetsko društvo
Ljubljanska c. 26
8000 Novo mesto

V ceni je zajeto bivanje, parkiranje, plin in elektrika.
Turistična taksa ni zajeta in jo koristniki plačajo posebej.
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Pohitite s prijavami!

Nekaj koristnih informacij in napotkov interesentom
AVTOKAMP KATRA
Katra, Zajc & co. d.n.o.
Vinica 33, 8344 Vinica
tel.: 07/ 305 31 51
gsm: 041/ 368 312
e-mail: katra@siol.net
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Čolnarjenje, izposoja kanujev za spust po reki Kolpi

NO
VICE IZ DR
UŠT
VENE DEJ
AVNOS
TI
OVICE
DRUŠT
UŠTVENE
DEJA
VNOST

Tine & Co. Radenci
Tel.: 041 518 536
e-mail: info@kolpa-adventures.com
Kamp Katra Vinica
Tel.: 07 3646 034
Zvonko Žagar, Damelj,
Tel.: 07 3064 441, GSM: 041 606-920
Grand Kolpa Gregor Kobe s.p.
Stari trg ob Kolpi 15, 8342 Stari trg
GSM: 041 740 798
e-mail: info@grandkolpa-sp.si
Dol d.o.o.
Dol 7
8342 Stari trg ob Kolpi
Tel.: 01 8943 677
GSM: 031 381 133
e-mail: andrej.banovec@siol.net
Naravne znamenitosti, pešpoti
Krajinski park Lahinja, Župančičeva pot
Domača obrt
Gudalo, vodomec – prodajna galerija Vera Vardjan
Veliki Nerajec 18a, 8343 Dragatuš
Tel.: 07 30 57 428
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Ogled domače obrti – Marija Cvitkovič
Adlešiči 3, 8341 Adlešiči
Tel.: 07 30 70 219
Ogled domače obrti – Raztresen
Jankoviči – RiM 16, 8341 Adlešiči
Tel.: 07 30 70 516, GSM: 041 736 587
Internet: www.rim.si
Ogled mlina in žage v Pustem Gradcu, ki še
delujeta – Agencija Klepec
Tel.: 07 30 57 660
Damjan Gregorič
Predsednik DGD
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NIČ NI MOJE

Olga Kolenc

Nič ni moje.
Tudi ta pesem ni moja.
Vaša je
in od vseh tistih,
ki se jih bo dotaknila.
Nič ni moje.
Tudi tista hiša ni moja
pa hribček nad njo.
Vedno bo tam
in lepega dne
nihče več ne bo vedel,
kje so hodile moje bose noge.
Nič na tem svetu ni moje.
Nič od tega,
kar je otipljivo,
kar potuje skozi dlani,
kajti že jutri bodo z velikimi stroji
večali kup na smetišču.
Geodetski vestnik 49/2005 – 2

Nič ni moje.
Ne reka
ne gora
ne ti.
Preveč strahov bi imela ob takšni lastnini.
Olga Kolenc
Geodetska uprava RS
Območna geodetska uprava Nova Gorica
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