24. tradicionalno srečanje na Krimu
Lija Šušteršič, Peter Golob
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Ljubljansko geodetsko društvo je 2. junija 2018 organiziralo 24. tradicionalno srečanje na Krimu. Na
dogodek so bili poleg članov društva vabljeni njihovi družinski člani in prijatelji.

Slika 1: Spominsko obeležje trigonometrične točke na Krimu.
Foto: Muck.

Slika 2: Panoramska plošča na razglednem mestu na vrhu
Krima. Foto: Muck.

Ljubljansko geodetsko društvo je leta 1994 v sodelovanju z nekaterimi ustanovami obnovilo trigonometrično točko prvega reda št. 172 na Krimu in na vrhu pred pohodniško planinsko kočo postavilo
obeležje, ki označuje zgodovinsko izhodišče krimskega koordinatnega sistema. Odprtje obeležja je bilo
leta 1994 združeno s simbolnim srečanjem, ki je poleg domoljubnega imelo širši, srednjeevropski značaj.
Krim je namreč razpoznaven simbol geodetske dejavnosti v Sloveniji in je tako kraj našega vsakoletnega
stanovskega srečanja že 23 let.
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Slika 3: Tekmovanje kolesarjev je osrednji športni dogodek
srečanja na Krimu. Foto: Muck.

Slika 4: Na najboljše kolesarje so na vrhu Krima čakali čudoviti
pokali. Foto: Muck.

Programa srečanja je bil tudi letos takšen kot doslej:
1. POHOD (daljša različica) z začetkom ob 9.00 in z izhodiščem pri domu v Iškem vintgarju; pohod
poteka po gozdni markirani poti, z višinsko razliko Dh = 750 metrov;
2. POHOD (krajša različica) s pričetkom ob 9.30 in z izhodiščem v križišču ceste Preserje–Rakitna in
ceste na Krim; pohod poteka po gozdni cesti, z višinsko razliko Dh = 300 metrov;
3. TEKMOVANJE KOLESARJEV s štartom ob 10.15 in z izhodiščem pri Rakitniškem jezeru; trasa do
vrha Krima poteka približno 2 kilometra po asfaltirani in 8 kilometrov po makadamski cesti, z višinsko
razliko Dh = 330 metrov;
4. TEK s štartom ob 10.30 in z izhodiščem na križišču ceste Preserje–Rakitna in ceste na Krim; tek je
dolg približno 8 kilometrov in poteka po gozdni makadamski cesti, z višinsko razliko Dh = 300 metrov.
Pred razglasitvijo rezultatov smo se spomnili razlogov za druženje in zaprosili starosto društva gospoda
Marjana Jenka za nekaj besed o pomenu geodetske točke na Krimu.

Slika 5: Letos je udeležence srečanja na Krimu nagovoril
starosta društva g. Marjan Jenko Foto: Muck.

Slika 6: Vsi udeleženci so v spomin na srečanje na Krimu
2018 prejeli spominske kolajne. Foto: Muck.

Rekreativni in tekmovalni del dogodka se je sklenil s podelitvijo kolajn in pokalov na ploščadi pod vrhom
Krima, sledilo je druženje. V nadaljevanju so po kategorijah predstavljeni rezultati tekmovalnega dela:
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KOLESARJI I.
MESTO

Startna številka Ime in priimek

Letnica rojstva

Podjetje

Čas

1

101

TONE KOGOVŠEK

1957

KRIM

30:25

2

110

DUŠAN PETROVČIČ

1969

DČ

33:18

3

108

BOŠTJAN PLEŠKO

1967

SKALA sp

40:52

KOLESARJI II.
MESTO

Startna številka Ime in priimek

Letnica rojstva

Podjetje

Čas

1

102

MIHA SMRDELJ

2004

DČ

25:53

2

111

BOŠTJAN SMRDEL

1975

DČ

35:56

3

107

FERID DACA

1975

GEOGRAD

44:41

Letnica rojstva

Podjetje

Čas
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KOLESARJI III.
MESTO

Startna številka Ime in priimek

1

109

MATJAŽ PLEŠKO

2008

DČ

43:51

2

105

NEJC DACA

2006

DČ

44:37

3

104

MATIC DACA

2008

DČ

57:44

KOLESARKE I.
MESTO

Startna številka Ime in priimek

Letnica rojstva

Podjetje

Čas

1

103

TINA SMRDEL

2005

DČ

34:21

2

106

NATAŠA DACA

1978

DČ

57:57

Vsi tekmovalci so prejeli kolajne: zlate, srebrne ali bronaste. Najboljši kolesar je bil MIHA SMRDELJ,
najboljša kolesarka TINA SMRDEL, prejela sta vsak svoj pokal.
Velika pohvala je bila izrečena tudi vsem udeležencem krajšega in daljšega pohoda, še posebej starostam
društva, katerih udeležba in prizadevnost sta v zgled in navdih vsem generacijam.

Slika 7: Najstarejši udeleženci srečanja na Krimu v družbi
predsednika Milana Brajnika. Foto: Muck.

Slika 8: Prijetno druženje s pogostitvijo tako kot vsako leto
poteka v senci pod šotorom. Foto: Muck.
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Posebna pohvala je bila izrečena najstarejšima udeležencema srečanja na Krimu, ki sta bila na vseh dosedanjih 24 srečanjih na Krimu, to sta: VALENKA GOSTIČ in MARJAN JENKO.
Po končanem športnem in rekreacijskem delu je sledilo druženja pod šotorom s pogostitvijo. Letos smo
se na Krimu razveselili tudi predstavnikov celjskega in primorskega geodetskega društva.

Slika 9: Delovna ekipa je za odlično organizacijo srečanja na
Krimu 2018 prejela pokal. Foto: Muck.

Slika 10: Zaradi »mini geodetov« se nam za prihodnost srečanja na Krimu ni treba bati. Foto: Muck.

Hvala vsem udeležencem in organizatorjem srečanja. Delovna ekipa, ki je tudi letos odlično organizirala
srečanje na Krimu, je v znak hvaležnosti za svoj požrtvovalni trud prejela pokal.
Se vidimo naslednje leto, ko bo na Krimu jubilejno, 25. srečanje geodetov in geodetinj. Upamo, da
pridemo v čim večjem številu. Dobrodošli iz vse Slovenije. Kolajne nas že čakajo :)

Zapisala:
Lija Šušteršič, za Ljubljansko geodetsko društvo
e-naslov: lija.milos@gmail.com
Peter Golob, za Ljubljansko geodetsko društvo
e-naslov: peter.golob@luz.si
Foto:
Miha Muck, za Ljubljansko geodetsko društvo
e-naslov: ahimuck@gmail.com
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