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NOVOSTI IZ STROKE

TERENSKA OBNOVA TROMEJNIKA MED SLOVENIJO,
AVSTRIJO IN MADŽARSKO
Franc Černe
V skladu z mednarodnimi pogodbami, ki jih ima država Slovenija s svojimi sosedami, je treba
redno nadzirati, obnavljati, označevati in vzdrževati državno mejo. Po pogodbi z Avstrijo
potekajo ta dela za posamezne odseke državne meje vsakih šest let, po pogodbi z Madžarsko
pa vsakih pet let.
V skladu z določili zgoraj opisanih pogodb je bil 26. maja 2009 izveden terenski nadzor
tromejnika med Slovenijo, Avstrijo in Madžarsko, ki se nahaja v bližini Trdkove v Prekmurju.
Kljub pomembnosti obnove vsakega mejnega znamenja ima nadzor obnove tromejnika še
poseben protokolarni pomen. Tako se ob njem srečajo vodje mešanih tehničnih skupin vseh
treh držav skupaj s sodelavci in tolmači ter člani mešanih komisij. To srečanje je vedno tudi
možnost za izmenjavo mnenj, reševanje neformalnih strokovnih problemov, predvsem pa druženje
strokovnjakov s tega specifičnega »geodestsko-pravnega« področja.

Slika 1: Predstavniki Slovenije, Avstrije in Madžarske ob tromejniku
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Tromejna točka med Avstrijo, Madžarsko in Kraljevino SHS je bila določena oktobra 1919
po mirovni pogodbi, podpisani v kraju Saint-Germain-en-Laye (Saintgermanska pogodba).
Ta točka se je nahajala dva kilometra vzhodno od kraja Tauka na razvodnici Mure in Rabe.
Tri različne mejne komisije so na terenu z dogovarjanjem določile potek meje. Meja takratne
pravne predhodnice Slovenije z njenima sosedoma je bila tako dokončno določena že leta 1922.
Postavitev tromejnika je bila po sporazumu med državami zaupana Avstriji, stroške za njegovo
postavitev pa so si enakovredno razdelile vse tri države.
Vsa dela, povezana s postavitvijo tromejnika (monumentalna tristranična piramida z grbi vseh
treh držav), so bila dokončana leta 1923.
Republika Slovenija je kot pravna naslednica vstopila v postopek obnove tromejnika 4. maja
1993. V takratni postopek obnove je bila vključena tudi slovesna menjava grba. Tromejnik od
takrat krasi grb Republike Slovenije.
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Nadzor se slovesno konča z ogledom tromejnika, ki se ga udeležijo vodje mešanih tehničnih
skupin z vseh treh strani (slovenske, avstrijske in madžarske).

Četrti maj 1993 velja tudi kot datum začetka obnove mej Republike Slovenije v skladu z
mednarodnimi pogodbami. Naslednji nadzor obnove tromejnika je potekal 28. maja 2001.
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Tromejnik je vključen v krožno naravoslovno učno pot, ki nosi ime prav po njem.
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