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POVZETEK
Geodetska znamenja se na terenu pojavljajo v različnih oblikah, kot stebri, stolpi, mejni kamni, reperji,
posamezne označbe na naravnih in grajenih objektih ali celo kot samostojni manjši zidani objekti. Ne
glede na starost, vrsto in namen postavitve stalnih geodetskih znamenj, le-ta v večini primerov
predstavljajo geodetske točke, ki materializirajo koordinatne sisteme ali zemljiško-lastniška razmerja
na nekem območju, ki v znatni meri obstajajo še danes in imajo poleg povsem praktične vrednosti tudi
zgodovinsko vrednost. Med stalna geodetska znamenja sodijo:
 trigonometrične točke I. reda na vrhovih slovenskih hribov in gora, geodetske točke
triangulacijskih baz v Radovljici in Mariboru,


fundamentalni reper v Rušah, reperji različnih redov nivelmanskih mrež,



točke z izobraževalno-turističnim potencialom (npr. GEOSS – Geometrično središče Slovenije v
Slivni pri Vačah, obeležje 15. poldnevnika v Vrhtrebnju), geodetske točke z razglednimi stolpi
(npr. 168 Rašica),
oznake trigonometričnih točk 2. in točk nižjih redov, v obliki kamnitih oznak, naravnih ali
betonskih, večjih ali manjših,




gravimetrične točke, posebej pomembne so absolutne gravimetrične točke, ki se nahajajo v
gradu Socerb, Sevniškem gradu, trdnjavi Kluže, gradu Bogenšperk, cerkvi sv. Areha in druge,



različne oznake mejno-lastninskih razmerij v prostoru, ki jih vodimo v zemljiškem katastru
(različne oblike mejnih znamenj: mejniki, različno označena vklesana mejna znamenja v skale
ali objekte)



mejniki starih deželnih meja Avstro-Ogrske, stara mejna znamenja, ki so določala deželne ali
državne meje in ki lahko še vedno vplivajo na določitev državnih meja (predvsem z R Hrvaško),

S poznavanjem stalnih geodetskih znamenj iz obdobja klasične geodetske izmere lahko v določenih
primerih omogočimo njihovo uporabnost tudi pri izvajanju sodobne geodetske izmere. Geodezija je
namreč ena redkih strok, ki za kakovostno delovanje v sodobnem času, mora združevati sodobne
metode izmere oz. podatke s podatki, pridobljenimi v preteklosti. Odločitve v sedanjosti so pravilnejše
in lažje, če poznamo načela in praktično delovanje geodetske znanosti in stroke v preteklosti. Zaradi
pravne zaščite nepremičnin in vzdrževanja državnega koordinatnega sistema je ohranjanje
pomembnih starih stalnih geodetskih znamenj v naravi, skupaj s podatki, pridobljenimi v preteklosti,
zelo pomembno. Tudi v območjih na meji v bližini državnih meja je pomembno identificirati in
ovrednotiti stalna geodetska znamenja za namene strokovnega odločanja v postopkih urejanja
državnih mej. Nekatere evropske iniciative želijo geodetska znamenja ohraniti kot tehniško kulturno
dediščino (npr. na območju nekdanje Avstro-Ogrske), nekatera geodetska znamenja pa bi lahko sodila
tudi na seznam svetovne spomeniške dediščine UNESCO, kjer je predvsem aktualna pobuda avstrijske
zveze geodetov, v okviru katere se je že pripravila tematska študija v skladu z zahtevam UNESCO
(Waldhäusl in sod., 2019) in v katero so že aktivno vključeni Zveza geodetov Slovenije, Univerza v
Ljubljani preko Fakultete za gradbeništvo in geodezijo ter Geodetska uprava RS (Lisec in sod., 2020a).
Projekt je razdeljen na štiri delovne pakete:
-

Delovni paket 1: Metodološka navodila za popis, vrednotenje in uporabo različnih stalnih
geodetskih znamenj v sodobnem času
Delovni paket 2: Raziskava virov in literature o pomembnih stalnih geodetskih znamenjih
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-

Delovni paket 3: Modeliranje digitalne zbirke pomembnih stalnih geodetskih znamenj in
njihovih lastnosti
Delovni paket 4: Diseminacija rezultatov projekta

Zasnovi metodologije za popis in vrednotenje in uporabo različnih pomembnih stalnih geodetskih
znamenj v sodobnem času sledi raziskava virov in literature o pomembnih geodetskih znamenjih.
Izvedli bomo tudi intervjuje s starejšimi geodeti, ki so v času klasične geodetske izmere sodelovali oz.
bili udeleženi pri postavitvi ali vzdrževanju pomembnih stalnih geodetskih znamenj.
Končni rezultat projekta bo izdelan konceptualni model digitalne zbirke pomembnih stalnih geodetskih
znamenj, v katerem bodo popisane merodajne lastnosti teh znamenj. Izdelana bodo tudi metodološka
navodila za vrednotenje in uporabo izbranih stalnih geodetskih znamenj v sodobnem času glede na
možnosti uporabe znamenj za sodobne geodetske namene, njihovo tehniško ali kulturnozgodovinsko
vrednost ter turistični potencial. Preučena bo tudi možnost opredelitve izbora najpomembnejših
geodetskih znamenj, ki bi po zaključku projekta prešel v presojo konservatorjem Zavoda za varstvo
kulturne dediščine Republike Slovenije. Predlogi konservatorjev so namreč osnova za izdelavo seznama
kulturnih spomenikov, ovrednotenih za razglasitev za kulturni spomenik državnega pomena, za
katerega je pristojen Direktorat za kulturno dediščino na Ministrstvu za kulturo.
Izdelan bo tudi testni primer digitalne zbirke izbranih geodetskih znamenj, ki bo podal usmeritve glede
zahtevnosti popisa in ocene stanja objektov ter količina potrebnega dela za vzpostavitev celotne
digitalne zbirke starih geodetskih znamenj po zaključku projekta.
Projekt izvajata projektna partnerja Geodetski inštitut Slovenije (GI) in Fakulteta za gradbeništvo in
geodezijo Univerze v Ljubljani (UL FGG), ki že vrsto let sodelujeta pri številnih razvojnih in raziskovalnih
projektih, povezanih z vzpostavitvijo in realizacijo državnega koordinatnega sistema Slovenije ter
konceptualnih, razvojnih in operativnih nalogah, povezanih z uporabo GNSS-tehnologije na praktično
vseh področjih geodezije.

12

GEODETSKI INŠTITUT SLOVENIJE

1

METODOLOŠKA NAVODILA ZA POPIS, VREDNOTENJE IN UPORABO
RAZLIČNIH STALNIH GEODETSKIH ZNAMENJ V SODOBNEM ČASU

Cilj raziskovalne naloge je zasnova metodologije in sistema evidentiranja, fizične zaščite, obnove,
določanja uporabne vrednosti in zgodovinsko-tehniškega vrednotenja pomembnih stalnih geodetskih
znamenj iz obdobja pred uporabo satelitskih sistemov za določanje položaja. Geodetska znamenja se
na terenu pojavljajo v različnih oblikah, kot stebri, stolpi, naravni ali betonski kamni različnih dimenzij,
kovinski reperji, posamezne označbe na naravnih in grajenih objektih ali celo kot samostojni manjši
zidani objekti. Ne glede na starost, vrsto in namen postavitve stalnih geodetskih znamenj, le-ta v večini
primerov materializirajo koordinatne sisteme ali zemljiško-lastniška razmerja na nekem območju, ki v
znatni meri obstajajo še danes in tako nimajo le zgodovinske vrednosti. Namen projekta je vzpostavitev
konceptualnega modela digitalne zbirke pomembnih stalnih geodetskih znamenj, ki bo nudila vpogled
tudi v njihovo povezovanje z novejšimi načini izvajanja geodetske izmere, kot tudi določitev izbora
najpomembnejših geodetskih znamenj, ki jih bomo predlagali, kot objekte nacionalne kulturne
(tehniške) dediščine.
Z ohranitvijo stalnih geodetskih znamenj iz obdobja klasične geodetske izmere lahko v primeru potrebe
zagotovimo njihovo uporabo tudi pri izvajanju sodobne geodetske izmere. Geodezija je namreč ena
redkih strok, ki za kakovostno delovanje v sodobnem času sodobne metode izmere in podatke
povezuje z metodami in podatki, pridobljenimi v preteklosti. Odločitve v sedanjosti so pravilnejše in
lažje, če poznamo načela in praktično delovanje geodetske znanosti in stroke v preteklosti. Zaradi
pravne zaščite nepremičnin in vzdrževanja državnega koordinatnega sistema so ohranjena pomembna
stalna geodetska znamenja v naravi skupaj s podatki, pridobljenimi v preteklosti, saj le-te povežemo s
podatki, pridobljenimi v novejšem času. Tudi v območjih na meji z R Hrvaško je pomembno identificirati
in vrednotiti stalna zgodovinska geodetska znamenja za namene strokovnega odločanja v postopkih
demarkacije. Navsezadnje pa lahko sodelujemo v evropskih iniciativah ohranjanja tehniške kulturne
dediščine (npr. na območju nekdanje Avstro-Ogrske), nekatera geodetska znamenja pa bi lahko sodila
v UNESCO seznam svetovne kulturne dediščine (glej tudi Lisec in sod., 2020b).
Pri evidentiranju pomembnih stalnih geodetskih znamenj moramo upoštevati še zakonodajo s
področja kulturne dediščine, ki signalne ter merilne naprave in objekte šteje v zvrst nepremične
dediščine N06 »Drugi objekti in naprave« (Pravilnik o seznamih zvrsti dediščine in varstvenih
usmeritvah, Uradni list RS, št. 102/10). Pri njih moramo varovati: avtentičnost lokacije, fizično
pojavnost objekta, osnovno namembnost ali primarno rabo objekta in način njegovega delovanja ter
vsebinski in prostorski odnos med dediščino in okolico. V fazi vzpostavitve konceptualnega modela
digitalne zbirke je potrebno predvideti vključitev tudi čim več podatkov, ki so zahtevani ob vpisu
spomenikov kulturne dediščine v register kulturne dediščine in ki so potrebni za ovrednotenje
pomembnih stalnih geodetskih znamenj za namen njihove razglasitve za kulturne spomenike
državnega pomena.
Za potrebe opredelitve nabora pomembnih stalnih geodetskih znamenj v tej raziskovalni nalogi smo
uporabili različne pristope, pri čemer smo uporabili različne metode za popis pomembnih stalnih
geodetskih znamenj in različne metode za vrednotenje in kategorizacijo pomembnih stalnih geodetskih
znamenj, ki jih predstavljamo v nadaljevanju.
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1.1

Opis metodologij za popis pomembnih stalnih geodetskih znamenj

Cilj aktivnosti je bilo podati usmeritve za nadaljnjo delo testnega popisa pomembnih stalnih geodetskih
znamenj. Podatke o obstoječih stalnih geodetskih znamenjih lahko pridobimo na različne načine:





z raziskavo različnih arhivov;
s pregledom obstoječe literature, ki se nahaja samo v papirnati obliki;
z anketiranjem starejših geodetov, ki so sodelovali pri gradnji ali vzdrževanju stalnih
geodetskih znamenj;
s terenskimi ogledi in fotografiranjem izbranih pomembnih stalnih geodetskih znamenj.

S hkratno uporabo različnih metod popisa pomembnih stalnih geodetskih znamenj pridobimo čim bolj
popoln popis, za katerega predvidevamo, da bo vseboval večino, če ne celo vsa, pomembna geodetska
znamenja, katera bodo nadalje lahko ovrednotena in klasificirana, na način, kot je predstavljen v
naslednji aktivnosti. V sledečih podpoglavjih pa sledi opis posameznih metod.
1.1.1

Raziskave različnih arhivov

Predvidevamo, da arhivi v Sloveniji in v tujini hranijo podatke o stalnih geodetskih znamenjih, ki so iz
strokovnega, zgodovinskega ali iz kulturnega vidika pomemben del slovenske zgodovine. Pri
raziskovanju arhivov se bomo sprva osredotočili na popis vseh potencialnih arhivov, ki jih imamo v
Sloveniji in v obmejnih državah, predstavili njihovo organizacijsko strukturo in popisali njihov arhivski
repertoar. Pri tem bomo uporabili spletno poizvedovanje in telefonsko oz. e-poštno komuniciranje s
izbranimi arhivi. Na osnovi popisa arhivov in izvedene korespondence bo z izbranimi arhivi sledila
izvedba skupnih srečanj, na katerih bi želeli pridobiti osebni vpogled v dejanski fizični arhiv geodetskih
znamenj, ki ga hranijo.
1.1.2

Pregled obstoječe literature

Obstoječa strokovna literatura nudi bogato zakladnico informacij o starih stalnih geodetskih
znamenjih. Predvidevamo, da bo literatura, ki bo relevantna za naš projekt, pretežno starejšega
datuma, zato uporaba spletnega pregledovanja ne bo zadoščala. Potrebno bo pregledati analogne
arhive strokovnih revij, člankov in diplom, ki so bodisi osebni ali institucionalni v okviru Geodetskega
inštituta Slovenije, Fakultete za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani – Oddelek za geodezijo,
Geodetske uprave Republike Slovenije, posameznih strokovnjakov in podobno. Med institucije, ki
hranijo arhivske zapise nameravamo vključiti tudi Narodno univerzitetno knjižnico ter Arhiv RS. V
postopku pridobivanja obstoječe literature se bomo posluževali predvsem osebnih in telefonskih
kontaktov ter komunikacij preko e-pošte.
V fazi pridobivanja relevantne obstoječe literature bo naš fokus usmerjen predvsem na popis podatkov
o trigonometričnih mrežah, nivelmanskih (višinskih) mrežah, gravimetričnih mrežah, točkah državnih
geodetskih omrežij GNSS, mejah katastrskih občin in zemljiškokatastrskih točkah, deželnih in državnih
mejnih kamnih (mejni deželni kamni Avstro-Ogrske, rapalska meja, meja med okupatorji 1941 in 1943).
1.1.3

Anketiranje starejših geodetov

Sprva bo oblikovan izbor starejših geodetov, ki so v preteklosti aktivno sodelovali na razvoju in
vzdrževanju različnih vrst geodetskih mrež. Nato bo sledilo določitev osebe, ki bo z izbranim starejšim
geodetom opravil oseben intervju. Pri izbiri osebe, ki bo intervjuvala starejšega geodeta, bo
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pomembno, da poseduje znanja iz področja, na katerem je starejši geodet v obdobju aktivnega
poklicnega udejstvovanja deloval.
Za namen izvedbe intervjuva predvidevamo izdelavo vprašalnika, ki bo omogočal pridobivanje
relevantnih informacij za potrebe naše raziskovalne naloge. Sledil bo zapis intervjuva z rezultati. Po
potrebi in na osnovi strinjanja z intervjuvanim starejšim geodetom bo gradivo pridobljeno z intervjujem
lahko tudi javno objavljeno v okviru diseminacije rezultatov projekta, ki predstavlja četrti paket te
raziskovalne naloge.
1.1.4

Terenski ogledi

Predvidevamo ciljano izvedbo terenskih ogledov glede na izbor pomembnih stalnih geodetskih
znamenj v fazi izvedbe testnega primera zbirke za izbrana stalna geodetska znamenja. Terenski ogled
bo izveden z namenom fizične preverbe stanja izbranega geodetskega znamenja, dokumentiranja in
evidentiranja. Izdelan bo terenski zapisnik, topografija in fotografiranje geodetskega znamenja.
1.1.5

Prednosti in slabosti možne uporabe posamezne metode

Prednosti raziskave različnih arhivov se kaže v predvidevanju, da arhivi (predvsem Arhiv RS in
Geodetske uprave RS) hranijo dokumentacijo o starih geodetskih znamenjih s poudarkom o pomenu
tega znamenja za stroko v preteklosti. Slabosti raziskave različnih arhivov pa vidimo predvsem v tem,
da bo obseg arhiva za pregledovanje prevelik, iskanje po gradivu na daljavo s ključnimi besedami je
neučinkovit in časovno potraten.
Prednosti pregleda obstoječe literature vidimo predvsem v njeni digitalni dostopnosti, saj so arhivski
geodetski članki, objavljeni v Geodetskem vestniku, že digitalizirani in javnosti dostopni, kot tudi
repozitorij Univerze v Ljubljani, Fakultete za gradbeništvo in geodezijo – Oddelek za geodezijo. Ob
vključitvi poizvedbe na Narodni univerzitetni knjižnici in osebnih stikov s geodeti, ki zelo dobro poznajo
posamezna področja različnih stalnih geodetskih znamenj, si obetamo velik nabor literature, ki nam bo
nudila dober vpogled v podatke o starih stalnih geodetskih znamenjih ter nas usmerjala k odločanju o
tem, katero stalno geodetsko znamenje uvrstiti v izbor pomembnih geodetskih znamenj. Slabost te
metode je morebitno pomanjkanje literature na temo naše raziskave oziroma, da strokovno geodetsko
znanje iz preteklosti ni bilo popisano in javno objavljeno in je tako ostalo le v spominu starejših
geodetov, ki so po večini že upokojeni ali pa celo umrli.
Prednost anketiranja starejših geodetov je ravno v pridobivanju dodatnih podatkov, ki v literaturi niso
zabeleženi in hkrati pridobivanje arhivskih dokumentov (zapiskov, fotografij, poročil ipd.), ki so jih
starejši geodeti hranili pred uničenjem. Slabost izvedbe anketiranja bi se lahko izkazala v primeru, če
starejši geodeti ne bi bili pripravljeni na pogovor in posredovanje informacij relevantne za naš projekt,
ali pa bi se morda ne več spomnili vseh relevantnih podatkov.
Metoda terenskih ogledov ima prednost zaznavanja in opis dejanskega stanja stalnega geodetskega
znamenja. Slabo fizično stanje pomembnega stalnega geodetskega znamenja je lahko pokazatelj, da
ga je potrebno nujno zavarovati z ustreznimi varstvenimi režimi in ga zaščititi kot spomenik. Slabosti
terenskega ogleda so edino v tem, da jih je potrebno izbrati ciljano za manjše število stalnih geodetskih
znamenj, saj so razpoložljiva sredstva te raziskovalne naloge omejena.
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1.1.6

Predlog za optimalno kombinacijo različnih metod

Skladno s izbranimi opisanimi metodami in njihovimi prednosti in slabosti predlagamo kombinacijo
vseh metod, pri čemer je potrebno izbrati optimalno kombinacijo in vrstni red teh metod, ki bo še
vedno nudila zadovoljivo izhodišče za opredelitev nabora pomembnih geodetskih znamenj, ki jih bomo
uporabili v fazi testnega popisa. Sprva se bomo osredotočili na popis literature in anketiranja starejših
geodetov z namenom oblikovanja preliminarnega izbora pomembnih geodetskih znamenj. Vzporedno
tem aktivnostim bomo zaznali arhive, ki razpolagajo z arhivsko dokumentacijo o geodetskih točkah, ter
na koncu ciljano izvedli terenske oglede in ciljano raziskali v arhivih za dodatne arhivske zapise o
izbranih pomembnih geodetskih znamenjih.
1.1.7

Usmeritve za nadaljnje delo po končanju projekta

Po končanju projekta sledi oblikovanje novih nalog in aktivnosti, izhajajočih iz tega projekta, ki bodo
služila implementaciji rezultatov tega raziskovalnega projekta ob pridobitvi dodatnih aplikativnih
sredstev za njeno izvedbo.
1.1.8

Rezultat 1.1.1: Opis različnih razpoložljivih metod za popis pomembnih stalnih geodetskih
znamenj

Metoda raziskave različnih arhivov je podana v poglavju 1.1.1.
Metoda pregleda obstoječe literature je podana v poglavju 1.1.2.
Metoda anketiranja starejših geodetov je podana v poglavju 1.1.3.
Metoda izvedbe terenskih ogledov je podana v poglavju 1.1.4.
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1.2

Opis metodologij za vrednotenje in kategorizacijo pomembnih geodetskih znamenj

Cilj aktivnosti je izdelava metodologije za vrednotenje in kategorizacijo posameznih tipov pomembnih
stalnih geodetskih znamenj. Vrednotenje in kategorizacijo izvajamo na osnovi:




možnosti uporabe stalnih geodetskih znamenj za uporabo v sodobnem času,
kulturnozgodovinske vrednosti stalnih geodetskih znamenj in
turistične vrednosti stalnih geodetskih znamenj.

Stalna geodetska znamenja lahko uporabimo kot kontrolne ali navezovalne točke pri izvedbi različnih
tipov sodobnih geodetskih izmer. Vendar moramo za tako uporabo vedeti, kje se ta stalna geodetska
znamenja v prostoru nahajajo v sodobnem koordinatnem sistemu (nova izmera) ter v kakšnem
fizičnem stanju so ta geodetska znamenja (uničena, delno uničena, jasno razpoznavna). Ob poznavanju
fizičnega stanja teh geodetskih znamenj se lažje odločamo o smotrnosti obnove, o načrtu obnove ter
o pomenu stalnega geodetskega znamenja s strokovnega, znanstvenega in praktičnega vidika. Prav
tako pa lahko ovrednotimo potencial znamenja za kulturnozgodovinsko obeležje, ki ima tudi
potencialno turistično vrednost.
1.2.1

Zbirka podatkov državnih geodetskih točk

Za izdelavo izbora pomembnih stalnih geodetskih znamenj bo uporabljena tudi zbirka podatkov
državnih geodetskih točk, ki jo vodi Geodetska uprava Republike Slovenije, imenovana tudi Zbirka
podatkov državnega koordinatnega sistema (GURS, 2020a). Status državne geodetske točke pridobi le
geodetska točka, ki je materializirana, kar pomeni, da je postavljena v naravi, stabilizirana s trajnim
znamenjem in določena s prostorskimi koordinatami v državnem prostorskem koordinatnem sistemu
in zagotavlja in predstavlja materializacijo državnega koordinatnega sistema na lokaciji točke.
Posamezne, posebej pomembne državne geodetske točke in GNSS-postaje državnega omrežja za
globalno določanje položaja, se lahko zaščitijo tudi s fizično zaščito (ograje, stebri) in t. i. zavarovalnimi
točkami (vsaka trigonometrična točka I. reda ima fizična-bočna zavarovanja). Fizična zaščita je
namenjena preprečitvi poškodovanja ali celo uničenja državnih geodetskih točk ali stalnih postaj
državnega omrežja za globalno določanje položaja ob posegih v prostor.
Skladno z Zakonom o državnem geodetskem referenčnem sistemu (ZDGRS) (Uradni list RS,
št. 25/14 in 61/17 – ZAID), ki je stopil v veljavo 26. 4. 2014, in ki določa državni geodetski referenčni
sistem ter naloge in pristojnosti za njegovo vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje, se v zbirki vodijo
podatki o državnih geodetskih točkah in o državnem omrežju za globalno določevanje položaja ter
podatki o geografski koordinatni mreži. Odgovorna organa za pripravo ZDGRS sta bila Ministrstvo za
infrastrukturo in prostor RS ter Geodetska uprava RS.
Podrobnejšo vsebino zbirke določa Pravilnik o podrobnejši vsebini zbirke podatkov državnega
prostorskega koordinatnega sistema (Uradni list RS, št. 26/15), ki je stopil v veljavo 2. 5. 2015. Ta v 3.
členu določa, da se v zbirki podatkov državnega prostorskega koordinatnega sistema vodijo podatki o
naslednjih točkah državnih geodetskih mrež:
1. točkah državnih horizontalnih geodetskih mrež,
2. točke državnih geodetskih mrež in omrežij GNSS, ki imajo koordinate določene z uporabo
tehnologij globalnih satelitskih navigacijskih sistemov (GNSS),
3. točke državnih geodetskih nivelmanskih mrež in
4. točkah državnih geodetskih gravimetričnih mrež.
O zgoraj navedenih državnih geodetskih točkah se hranijo naslednji tehnični podatki:
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-

vrsta geodetske mreže, katere del je geodetska točka,
številka državne geodetske točke,
koordinate državne geodetske točke,
vrsta stabilizacije državne geodetske točke,
status državne geodetske točke,
metoda določitve koordinat državne geodetske točke in
topografija državne geodetske točke.

O geodetskih točkah horizontalnih državnih mrež se dodatno hranita še naslednja tehnična podatka:
- red geodetske mreže in
- trigonometrični okraj.
O točkah državnih geodetskih GNSS-mrež in omrežij se dodatno hranijo še naslednji tehnični podatki:
- ime projekta izmere, v okviru katerega so določene koordinate GNSS državne geodetske točke,
- datum meritev za določitev koordinat GNSS državne geodetske točke in
- trajanje meritev.
O točkah državnih nivelmanskih geodetskih mrež se dodatno vodijo še naslednji tehnični podatki:
- številka nivelmanskega poligona,
- red nivelmanskega poligona,
- leto stabilizacije in
- natančnost določitve višine.
O točkah državnih geodetskih gravimetričnih mrež se dodatno vodijo še naslednji tehnični podatki:
- vrednost težnega pospeška,
- red gravimetrične mreže in
- leto izmere.
Pravilnik v 4. členu podrobneje opredeljuje podatke, ki se pridobivajo in shranjujejo za točke državnega
omrežja GNSS ter v 5. členu geografsko koordinatno mrežo. Skladno s 6. členom se v zbirki podatki
vodijo tako, da omogočajo historični pregled sprememb podatkov. Odgovorna organa za pripravo tega
Pravilnika sta bila Geodetska uprava Republike Slovenije in Ministrstvo za okolje in prostor.
V zbirki podatkov državnega prostorskega koordinatnega sistema so shranjeni tudi podatki o drugih
geodetskih točkah, ki niso državne geodetske točke po ZDGRS oz. omenjenem Pravilniku in so arhivski
podatki. Gre za podatke o geodetskih točkah, ki so bile potrebne za realizacijo in vzdrževanje
koordinatnega sistema D48/GK ter podatki o teh točkah. Ti podatki so v zbirki le shranjeni in se ne
vzdržujejo sistematično (GURS, 2020a). Po podatkih GURS je za vzpostavitev državnega prostorskega
koordinatnega sistema trenutno določenih (izmerjenih in stabiliziranih) okoli 2100 državnih geodetskih
točk, od tega (GURS, 2020a):
- približno 50 točk horizontalne sestavine,
- 2000 višinske sestavine,
- 36 točk državne gravimetrične mreže,
- 6 točk kombinirane geodetske mreže (0. reda) ter
- 16 postaj državnega omrežja GNSS - omrežje SIGNAL.
Celoten seznam državnih geodetskih točk je dostopen na povezavi: https://www.eprostor.gov.si/zbirke-prostorskih-podatkov/drzavni-prostorski-koordinatni-sistem/zbirka-podatkovdrzavnih-geodetskih-tock/#tab2-1643.
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Seznam vsebuje:
- točke državne kombinirane geodetske mreže 0. reda (datum zadnje posodobitve: 4. 12. 2017),
- točke državne horizontalne geodetske mreže (datum zadnje posodobitve: 30. 11. 2017),
- točke državne gravimetrične mreže (datum zadnje posodobitve: 30. 11. 2017),
- točke državnega omrežja GNSS (SIGNAL) (datum zadnje posodobitve: 30. 11. 2017) in
- točke državne višinske geodetske mreže (t. i. reperje) (datum zadnje posodobitve: 4. 12. 2017).
Podatki o geodetskih točkah so dostopni tudi preko aplikacije PREG na povezavi:
http://prostor3.gov.si/preg/, metapodatkovni opis državnih geodetskih točk pa na povezavi:
https://prostor4.gov.si/imps/srv/slv/catalog.search#/metadata/ae186b5b-e0d3-4526-aa6974aa4369ddca.
1.2.2

Varovanje dediščine v okviru nacionalne zakonodaje

Ker so geodetske točke vidne na terenu, so lahko podvržene tudi uničenju ali vandalizmu, zato je
smiselno preučiti možnosti, ki jih ponuja nacionalna zakonodaja, da nekatere, reprezentativne,
ohranjamo tudi v smislu varovanja tehniške dediščine.
Da bomo popisali zahteve, da neki objekt oz. v našem primeru izbrane geodetske točke lahko uvrstimo
med kulturno dediščino, smo se osredotočili na »Zakon o varstvu kulturne dediščine« in iz njega
izhajajoče podzakonske akte, saj le-ti opisujejo opredelitev ustreznega statusa dediščine.
Zakon o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1) (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 –
ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg), ki ga je pripravilo Ministrstvo za kulturo RS in je
stopil v veljavo 1. 3. 2008, določa načine varstva kulturne dediščine (v nadaljevanju: dediščina) ter
pristojnosti pri njenem varstvu z namenom omogočiti celostno ohranjanje dediščine. Dediščino
opredeljuje kot dobrine, podedovane iz preteklost, ki jih Slovenke in Slovenci, pripadnice in pripadniki
italijanske in madžarske narodne skupnosti in romske skupnosti, ter drugi državljanke in državljani
Republike Slovenije opredeljujejo kot odsev in izraz svojih vrednot, identitet, etnične pripadnosti,
verskih in drugih prepričanj, znanj in tradicij. Dediščina vključuje vidike okolja, ki izhajajo iz
medsebojnega vplivanja med ljudmi in prostorom skozi čas. Zakon dediščino deli na nesnovno in
materialno dediščino. Slednjo sestavljata premična in nepremična dediščina, v katero lahko uvrstimo
tudi izbrana stalna geodetska znamenja ob predhodnem izpolnjevanju pogojev, določenih s tem
zakonom.
Dodatno opredelitev izrazov, ki so uporabljeni v zakonu opredeljuje 3. člen. Za naš raziskovalni projekt
so pomembni predvsem izrazi:
 kulturni spomenik (v nadaljnjem besedilu: spomenik) je dediščina, ki je razglašena za spomenik
ali ki je vpisana v inventarno knjigo pooblaščenega muzeja;
 nepremična dediščina so nepremičnine ali njihovi deli z vrednotami dediščine, vpisani v
register dediščine;
 register dediščine (v nadaljnjem besedilu: register) je osrednja zbirka podatkov o dediščini, ki
jo vodi ministrstvo, pristojno za dediščino;
 registrirana dediščina je dediščina, ki je vpisana v register in ki ni spomenik;
 upravljanje je izvajanje nalog, ki so potrebne za izpolnitev namena, zaradi katerega je bila stvar
razglašena za spomenik, in obsega predvsem vodenje in organiziranje vzdrževanja, uporabe,
dostopnosti, predstavitve javnosti in spremljanje stanja;
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varstveni režim so pravila, ki ob upoštevanju družbenega pomena spomenika in na podlagi
njegovega vrednotenja konkretizirajo omejitve lastninske pravice ter drugih upravičenj in
določajo ukrepe za izvedbo varstva.

Pravice in obveznosti, povezane z dediščino opredeljuje 4. člen zakona, medtem ko 5. člen opredeljuje
varstvo pravic lastnikov.
1.2.2.1 Vzpostavitev varstva dediščine
Pri opredelitvi nabora stalnih geodetskih znamenj, ki jih bomo v zaključni fazi projekta predlagali za
pridobitev statusa dediščine po tem zakonu, pomembna izhodišča podaja 2. člen, ki opredeljuje, da je
varstvo dediščine v javni koristi. Javna korist varstva dediščine se določa v skladu s kulturnim, vzgojnim,
razvojnim, simbolnim in identifikacijskim pomenom dediščine za državo, pokrajine in občine. Med
drugim javna korist varstva dediščine obsega tudi identificiranje dediščine, njenih vrednot in vrednosti,
njeno dokumentiranje, preučevanje in interpretiranje; ohranitev dediščine in preprečevanje škodljivih
vplivov nanjo; omogočanje dostopa do dediščine ali do informacij o njej vsakomur, še posebej mladim,
starejšim in invalidom, in podobno. Pri uresničevanju javne koristi varstva dediščine država, pokrajine
in občine sodelujejo z lastniki, poslovnimi subjekti, nevladnimi organizacijami in civilno družbo v okviru,
ki ga določajo zakoni in strategija iz 73. člena zakona ZVKD-1.
Pri vzpostavitvi varstva dediščine je torej pomembno opredeliti, kaj je predmet javne koristi. Slednje
določa 8. člen zakona, ki pravi, da so predmet javne koristi za varstvo posamezne stvari ali vrednote, ki
so:
 registrirana dediščina,
 nacionalno bogastvo,
 spomeniki,
 varstvena območja dediščine in
 arheološke ostaline.
Identifikacija predmeta javne koristi je namreč podlaga za vzpostavitev varstva.
Izbrana stalna geodetska znamenja lahko uvrstimo med registrirano dediščino in spomenike.
Registrirano dediščino opredeljuje 9. člen ZVKD-1, ki navaja, da se v register vpišejo nepremičnine,
premičnine in vrednote z lastnostmi dediščine iz 1. člena tega zakona. V nadaljevanju 9. člen navaja
načine vpisa nepremične dediščine v register ter narekuje izdelavo podzakonskega akta o seznamu
zvrsti dediščine in možnih varstvenih usmeritev po posameznih zvrsteh dediščine. Slednje je realizirano
v Pravilniku o seznamu zvrsti dediščine in varstvenih usmeritvah (Uradni list RS, št. 102/10), ki ga je
pripravilo in sprejelo Ministrstvo za kulturo in je stopil v veljavo 1. 1. 2011.
1.2.2.2 Definicija »nepremični spomenik«
Z vidika našega projekta je pomemben 11. člen ZVKD-1, ki opredeljuje, da se za spomenik razglasi
nepremična dediščina, ki:
 predstavlja izrazit dosežek ustvarjalnosti ali dragoceno prispeva h kulturni raznolikosti,
 je pomemben del prostora ali dediščine Republike Slovenije ali njenih regij ali
 predstavlja vir za razumevanje zgodovinskih procesov, pojavov ter njihove povezanosti s
sedanjo kulturo in prostorom ter je izjemnega pomena za državo (spomenik državnega
pomena) ali posebnega pomena za pokrajino ali občino (spomenik lokalnega pomena).
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V nadaljevanju ta člen opredeljuje, da se nepremični spomenik lahko razglasi kot posamezni spomenik
ali kot spomeniško območje in da je del nepremičnega spomenika tudi njegova neposredna okolica ter
pritikline, ki z nepremičnim spomenikom sestavljajo prostorsko, funkcionalno ali pomensko celoto.
Pritikline postanejo spomeniki z razglasitvijo nepremičnega spomenika, če so vpisane v inventarno
knjigo spomenika v skladu s predpisom iz drugega odstavka 18. člena ZVKD-1.
1.2.2.3 Postopek razglasitve statusa »nepremični spomenik«
Postopki za razglasitev statusa nepremičninski spomenik opredeljujeta 12. in 13. člen ZVKD-1. Če gre
le za objekt, in ne za območje, Zavod za varstvo kulturne dediščine (zavod) pripravi predlog za
razglasitev spomenika po lastni presoji ali na pobudo koga drugega. Če zavod zavrne pobudo za
razglasitev, mora pobudnika seznaniti s svojo odločitvijo in z razlogi zanjo. Zavod mora o pripravi
predloga za razglasitev seznaniti lastnike dediščine, ki naj bi se razglasila za spomenik, ter jim dati
možnost, da podajo svoje mnenje v zvezi z razglasitvijo.
V kolikor gre za razglasitev spomenika lokalnega pomena postopek vodi pristojni organ pokrajine ali
občine ob smiselni uporabi določb drugega do četrtega odstavka 12. člena ZVKD-1. Predlog za
razglasitev spomenika lokalnega pomena pripravi zavod. Seznanitev lastnikov s predlogom za
razglasitev spomenika lokalnega pomena oziroma javno obravnavo izvede pristojni organ pokrajine ali
občine ob sodelovanju zavoda.
Akt o razglasitvi opredeljuje 13. člen ZVKD-1, ki določa, da se:
 spomenik državnega pomena razglasi z odlokom vlade,
 spomenik lokalnega pomena pa z odlokom predstavniškega organa pokrajine ali občine.
Vsebina akta o razglasitvi je podrobno predstavljena v poglavju 3.1.5.2.
Na podlagi akta o razglasitvi se pravni status nepremičnega spomenika in njegovega vplivnega
območja, če je obveznost vpisa za vplivno območje določena z aktom o razglasitvi, zaznamuje v
zemljiški knjigi kot zaznamba nepremičnega spomenika. Organ, ki je spomenik razglasil, pošlje akt o
razglasitvi na pristojno zemljiško knjigo. Vpis nepremičnega spomenika v zemljiško knjigo se opravi po
uradni dolžnosti.
Zakon v 21. členu predvideva tudi možnost začasne razglasitve dediščine za nepremični spomenik v
primeru, kadar ima določena dediščina, ki je vpisana v register, vrednote spomenika in obstaja
nevarnost, da bodo te vrednote okrnjene ali uničene. V tem primeru minister sprejme odlok o začasni
razglasitve za spomenik.
Poleg tega v 22. členu ZVKD-1 predvideva možnost dvakratne razglasitve v primeru, če je ista stvar
razglašena za spomenik državnega pomena in za spomenik lokalnega pomena, si varstveni režimi in
drugi ukrepi varstva po obeh aktih ne smejo nasprotovati. Če pride do kolizije določb obeh aktov o
razglasitvi, veljajo določbe akta o razglasitvi spomenika državnega pomena in ukrepi varstva, izdani na
njegovi podlagi.
Na osrednjem spletnem mestu državne uprave (spletišče »GOV.SI«), na katerem so predstavljene
vsebine vlade, ministrstev, organov v sestavi, vladnih služb in upravnih enot, je možno najti zelo
strnjeno informacijo o postopku razglašanja kulturnih spomenikov. Spletišče med drugim ponuja tudi
obrazec za podajanje predloga za razglasitev kulturnega spomenika z obveznimi elementi (obrazec
MK.KS.2014.1), ki je del priloge tega poročila (GOV.SI, 2020a).
21

GEODETSKI INŠTITUT SLOVENIJE

1.2.2.4 Gradiva za pridobitev statusa spomenika
Skladno s 24. členom ZVKD-1 so opredeljena gradiva za pridobitev statusa spomenika. Predlogi za
razglasitev opredeljujejo zlasti naslednje kategorije varstvenih režimov:
 zahteve glede varovanja spomenika, to je njegovega rednega vzdrževanja, obnove in uporabe,
 zahteve glede posegov,
 ukrepe za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in za primer oboroženega spopada,
 omejitve pravnega prometa,
 način upravljanja spomenika,
 zahteve glede raziskovanja, proučevanja in dokumentiranja,
 zahteve glede dostopnost spomenika za javnost, zlasti časovne okvire,
 posamezne druge omejitve in prepovedi ter ukrepe za varstvo, kot so dolžnost začasne
izročitve premičnega spomenika in trajanje takšne izročitve, prepoved premeščanja oziroma
prenašanja spomenika.
Podrobneje o vsebini predlogov za razglasitev in gradiv za pridobitev statusa spomenika, merila in način
vrednotenja dediščine, ki naj pridobi status spomenika, merila in način inventarizacije ter navodila za
določanje predlogov varstvenih režimov za posamezne zvrsti spomenikov, naj bi skladno s 1.
odstavkom tega člena opredeljeval podzakonski akt, vendar ga v bazi predpisov Prostorskega
informacijskega sistema Republike Slovenije (PISRS) ni možno najti.
1.2.2.5 Posegi v spomenik
V kolikor bodo za izbrana geodetska znamenja pridobljeni statusi nepremične dediščine, bo posledično
temu potrebno za posege na geodetskem znamenju pridobiti kulturnovarstveno soglasje, skladno z
28. členom zakona, razen med drugim tudi v primeru nujnih posegov na spomeniku ali dediščini, če so
posegi neizogibno in nemudoma potrebni za odvrnitev nepredvidljive nevarnosti uničenja ali poškodbe
spomenika ali dediščine ali za odvrnitev nevarnosti za ljudi in premoženje. O nujnem posegu je treba
takoj po njegovi izvedbi obvestiti zavod in zaprositi za naknadno kulturnovarstveno soglasje. Če se
kulturnovarstveno soglasje izda za posege, za katere je predpisano gradbeno dovoljenje, se le-to izdaja
kot projektno soglasje v skladu s predpisi, ki urejajo graditev.
Kulturnovarstveno soglasje se izda za posege v spomenik ali za posege v vplivno območje spomenika v
skladu z aktom o razglasitvi spomenika ali prostorskim aktom ali aktom o določitvi varstvenih območij
dediščine. Pred izdajo kulturnovarstvenega soglasja je treba pridobiti kulturnovarstvene pogoje
zavoda skladno z 29. členom ZVKD-1, ki med drugim določa, da je v vlogi za pridobitev
kulturnovarstvenih pogojev treba navesti namen posega in priložiti projektno dokumentacijo, ki jo za
pridobitev projektnih pogojev predpisujejo predpisi, ki urejajo graditev. Kadar gre za poseg, za katerega
ni predpisano gradbeno dovoljenje, je potrebno vlogi priložiti ustrezno skico in opis posega.
Zavod lahko s kulturnovarstvenimi pogoji kot pogoj za pridobitev kulturnovarstvenega soglasja določi
obveznost oprave predhodnih raziskav ali obveznost priprave konservatorskega načrta. Priprava
konservatorskega načrta se lahko zahteva za poseg v spomenik, če:
 je nameravani poseg kompleksen,
 grozi nevarnost uničenja ali ogrožanja varovanih vrednot ali
 je treba pri posegu izvesti konservatorsko-restavratorska dela.
Kadar pa gre za posege v strukturne elemente spomenika, pa je konservatorski načrt vedno potreben.
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1.2.2.6 Financiranje različnih ukrepov varstva spomenika
Kot navaja 63. člen ZVKD-1, se v proračunu Republike Slovenije zagotavljajo sredstva za kritje stroškov
predhodnih raziskav na podlagi 34. člena, stroškov za sofinanciranje programov obnove spomenikov
lokalnega pomena na podlagi 35. člena, stroškov nadomestil na podlagi 39. člena, vlaganj javnih
sredstev na podlagi 40. člena in stroškov izvajanje predkupne pravice na podlagi 62. člena tega zakona.
V kolikor bi na primer izbrano stalno geodetsko znamenje pridobilo status spomenika lokalnega
pomena po ZVKD-1, je zagotovljeno sofinanciranje njegovega vzdrževanja in obnove s strani
ministrstva, kot to določa 35. člen, pri čemer je med drugim navedeno, da mora pokrajina ali občina
za program obnove spomenikov nameniti sredstva iz svojega proračuna najmanj v višini deleža iz
državnega proračuna.
1.2.2.7 Upravljanje spomenikov
Skladno z 59. členom ZVKD-1 je upravljanje spomenika v pristojnosti lastnika oz. posestnika, ki mora
upravljanje spomenika zagotoviti v skladu z aktom o razglasitvi neposredno ali to poveri upravljavcu.
Upravljavca morajo imeti vsi spomeniki, ki so varovani na podlagi mednarodnih pogodb, katerih
podpisnica je Republika Slovenija, in vsa spomeniška območja. Akt o razglasitvi spomenika lahko
predvidi upravljavca tudi za druge spomenike. Ta člen navaja še, da se upravljanje spomenika ali
spomeniškega območja izvaja na podlagi načrta upravljanja.
V kolikor bi v aktu o razglasitvi izbranega stalnega geodetskega znamenja za spomenik bil upravljavec
predviden, bi bilo treba skladno s 60. členom ZVKD-1 izdelati načrt upravljanja. Načrt upravljanja je
dokument, s katerim se določijo strateške in izvedbene usmeritve za celovito ohranjanje spomenika ali
spomeniškega območja in način izvajanja njegovega varstva. Načrt upravljanja pripravi upravljavec ob
strokovni pomoči zavoda. Načrt upravljanja sprejme organ, ki je sprejel akt o razglasitvi spomenika.
Načrt upravljanja vsebuje najmanj:
 pregled kulturnih vrednot, ki jih je posebej treba ohranjati in razvijati,
 vizijo varstva in razvoja,
 strateške in izvedbene cilje upravljanja,
 določbe, ki se nanašajo na upravljavsko strukturo in ukrepe za varstvo pred naravnimi in
drugimi nesrečami,
 načrt dejavnosti s finančnim okvirom, še posebej za zagotavljanje dostopnosti in upravljanje
obiska,
 kazalnike in način spremljanja izvajanja ter
 rok veljavnosti načrta, način dopolnjevanja in spreminjanja načrta.
1.2.2.8

Register kulturne dediščine

Osnovni namen registra kulturne dediščine je informacijska podpora izvajanju varstva dediščine. Poleg
tega je namenjen tudi predstavljanju, raziskovanju, vzgoji, izobraževanju in razvijanju zavesti javnosti
o dediščini. Register obsega tri medsebojno povezane dele, ki vsebujejo osnovne, varstvene in
predstavitvene podatke o nepremični, premični in nesnovni dediščini, kot to določa 66. člen zakona.
Register vodi ministrstvo in se vodi v okviru postopka dokumentiranja ali inventariziranja enote
dediščine ali kot samostojni postopek. Podatki iz registra so javni in so objavljeni na svetovnem spletu.
Podrobno vsebino in način vodenja registra kulturne dediščine, prikaza vrednotenja dediščine v
prostoru ter minimalno vsebino in način dokumentiranja dediščine določa Pravilnik o registru kulturne
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dediščine (Uradni list RS, št. 66/09), ki ga je pripravilo in sprejelo Ministrstvo za kulturo in je stopil v
veljavo 5. 9. 2009.
Register kulturne dediščine (RKD) sestavljajo (GOV.SI, 2020b):
 register nepremične kulturne dediščine,
 register nesnovne kulturne dediščine in
 register premične kulturne dediščine.
Izbrana stalna geodetska znamenja bi potencialno lahko registrirali v registru nepremične kulturne
dediščine. Na spletišču državne uprave je navedeno, da je register nepremične kulturne dediščine na
Informacijsko-dokumentacijskem centru za dediščino, Direktorata za kulturno dediščino, Ministrstva
za kulturo razvijajo že od leta 1991 naprej.
Opis enote dediščine v registru je »osebna izkaznica« posamezne enote in vsebuje osnovne podatke
o njej. Poleg opisnih podatkov vsebuje tudi geolokacijske podatke. Z vpisom enota dediščine dobi
enotno identifikacijo dediščine, EID (prej evidenčno številko dediščine, EŠD), ki enoto enolično
identificira in se uporablja v vseh postopkih varstva (evidentiranje, dokumentiranje, razglašanje
kulturnih spomenikov, varstvo dediščine v prostorskih aktih, izdajanje kulturnovarstvenih aktov,
financiranje in drugih) (GOV.SI, 2020b).
Pobudo za vpis nepremične dediščine v register lahko vloži vsakdo pri Zavodu za varstvo kulturne
dediščine Slovenije (ZVKDS) oziroma njegovi krajevno pristojni organizacijski enoti ali pri Ministrstvu
za kulturo. Vpis v register ne omejuje stvarnih pravic lastnika, saj z vpisom kulturna dediščina še ne
pridobi varstvenega režima. Ta se določa v drugih postopkih: z razglasitvijo za kulturni spomenik,
določitvijo varstvenega območja dediščine ali opredelitvijo varstvenega režima v prostorskih aktih
(GOV.SI, 2020b). Pregled pravnih režimov varstva kulturne dediščine pa je na voljo na posebnem
spletnem pregledovalniku (GISPORTAL, 2020a).
Na državnem portalu prostorskih podatkov in aplikacij Republike Slovenije – GIS portalu, ki predstavlja
enotno vstopno točko do prostorskih podatkov, storitev in aplikacij, s katerimi razpolagajo državne
institucije, je med drugim dostopna tudi Interaktivna karta registra kulturne dediščine ali na kratko
register kulturne dediščine (RKD). Spletna aplikacija omogoča iskanje po: nepremični dediščini – po
imenu enote, nesnovni dediščini – enote, nesnovni dediščini – nosilci, EŠD, EID, parceli, toponimu in
naslovu.
V registru nepremične kulturne dediščine interaktivna karta RKD omogoča prikazovanje:
 časovnih obdobij od kamene dobe do 20. stoletja,
 nepremično dediščino, bodisi kot dediščino, bodisi kot dokumentarno (arhivsko) gradivo,
 stavbe, druge objekte in naprave,
 naselja in njihove dele,
 kulturno krajino,
 parke in vrtove,
 spominske objekte in kraje,
 stavbe s parki ali z vrtovi,
 arheološka najdišča in ostalo.
Dodatne podatkovne podlage prikazane v RKD so še (GISPORTAL, 2020b):
 prostorske enote GURS,
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DOF2018_D48, DOF2014_D48, DOF2006_ARSO,
topo GURS,
digitalni model površja (lidar),
senčni relief lidar ARSO,
Avstro – Ogrska 1 : 75 000 (1880-1885) D48,
Avstro – Ogrska 1 : 75 000 (1910-1915) D48,
Topografska karta Kraljevine Jugoslavije 1 : 25 000 (1935 – 1941),
Topografska karta Kraljevine Italije 1 : 25 000 (1933-1943).
Topografska karta Jugoslavije 1 50 000 (1950-1967) D48 in
Franciscejski kataster.

Slika 1: Interaktivna karta registra kulturne dediščine (RKD) (vir: GURS, Ministrstvo za kulturo,
Ministrstvo za okolje in prostor).
1.2.2.9

Varstvo dediščine v razvojnih načrtih in planih, strategija

V kolikor bi izbrano geodetsko znamenje pridobilo status kulturne dediščine oz. nepremičnega
spomenika, se ga varuje preko razvojnih načrtov in planov. Strategijo varstva dediščine (strategija)
opredeljuje 73. člen ZVKD-1, ki na podlagi ocene ogroženosti dediščine in priložnosti za njen razvoj
določi cilje, usmeritve in ukrepe celostnega ohranjanja dediščine, ki je predmet javne koristi. Strategijo
pripravi ministrstvo v sodelovanju z resorji, katerih naloge segajo na področje varstva dediščine.
Strategija je lahko del nacionalnega programa za kulturo ali samostojen razvojni dokument vlade. Če
je samostojen razvojni dokument vlade, se sprejema za obdobje štirih let, pri čemer vsebuje tudi
dolgoročne usmeritve, ki presegajo to obdobje.
Strategija je podlaga za pripravo dokumentov razvojnega načrtovanja in določanje politik na področju
kulture, urejanja prostora, varstva okolja, varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, graditve,
stanovanjskega in komunalnega gospodarstva, turizma, raziskovanja ter informacijske družbe, vzgoje,
izobraževanja, usposabljanja in vseživljenjskega učenja.
Ravno tako mora pripravljavec plana pri pripravi plana upoštevati varstvo dediščine in vanj vključevati
ukrepe varstva (74. člen) ob upoštevanju aktov o razglasitvi nepremičnih spomenikov, sprejetih na
podlagi 13. do 15. člena ter 21. člena. Upoštevanje varstva je treba zagotoviti v vseh fazah priprave
plana, še posebej tistih njegovih delov, ki so neposredna podlaga za izdajanje soglasij za posege v
dediščino.
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1.2.3

Tehniška dediščina

Zakon o naravni in kulturni dediščini (ZNKD) (Uradni list SRS, št. 1/81, 42/86, Uradni list RS,
št. 26/92, 75/94 – ZUJIPK, 7/99 – ZVKD in 56/99 – ZON), ki je prenehal veljati 28. 7. 1999, je opredeljeval
tehniško dediščino kot sestavni del kulturne dediščine, ki jo predstavljajo stara orodja, naprave in stroji
(Vilman, 1999). Podrobnejši pogled na 6. člen tega zakona, ki opredeljuje varstvene skupine
spomenikov, pravi, da so tehniški spomeniki območja, stavbe in skupine stavb, orodja, naprave in stroji
ter drugi predmeti, ki pričajo o razvoju proizvajalnih sredstev, tehnologije in tehnične kulture v
Sloveniji.
Termin tehniška dediščina se v zadnjem veljavnem zakonu ZVKD-1 eksplicitno ne pojavlja, kot tudi ne
v podzakonskem aktu Pravilniku o seznamu zvrsti dediščine in varstvenih usmeritvah (Uradni list RS, št.
102/10), ki je stopil v veljavo 1. 1. 2011, in ki podrobneje določa seznam zvrsti kulturne dediščine in
njihove varstvene usmeritve za potrebe klasifikacije nepremične, premične in žive dediščine pri njenem
identificiranju, dokumentiranju, registraciji, inventarizaciji, razglašanju za spomenik in v drugih
postopkih varstva dediščine, razen pri določanju varstvenih območij. Pravilnik je pripravilo in sprejelo
Ministrstvo za kulturo RS.
Omenjeni pravilnik v 3. členu navaja zvrsti nepremične dediščine s pripadajočimi šiframi. Izbrana stalna
geodetska znamenja bi sodila v skupino N06: »Drugi objekti in naprave«, ki so, citiramo:
»grajeni objekti ali večji predmeti iz več sestavnih delov in služijo tistim človekovim
potrebam, ki niso bivanje ali opravljanje dejavnosti v stavbi. So odraz in primer stopenj
gospodarskega, kulturnega, političnega in tehnološkega razvoja. Ločimo delovne naprave
(dvigalo, peč, stroj), industrijske/gospodarske objekte (kamnolom, rudnik, vodovod, vodnjak,
napajališče, jez, rake, mlinščica, črpališče, vodni stolp, žičnica), kulturne in vadbene objekte
(bazen, drsališče, hipodrom, igrišče, letno gledališče, smučarska skakalnica, stadion), objekte
transportne infrastrukture (pot, cesta, proga, predor, most, pristanišče), objekte urbane
opreme (stopnišče, javni vodnjak, vodomet, ulična svetilka), signalne ter merilne naprave in
objekte (opazovalnica, razgledni stolp, svetilnik, preža), zidove in jarke (suhozid, ograda,
obzidje, strelski jarek).«
Poleg splošnih varstvenih usmeritev so pri posameznih zvrsteh nepremične dediščine določene tudi
njihove posebne varstvene usmeritev, kot to določa 4. člen Pravilnika. Za skupino nepremične
dediščine N06 »Drugi objekti in naprave« je predpisano, da se ti objekti in naprave varujejo tako, da se
ohranijo njihove varovane vrednote, kot so:
 avtentičnost lokacije,
 fizična pojavnost objekta ali naprave,
 osnovna namembnost ali primarna raba objekta ali naprave in način njenega delovanja ter
 vsebinski in prostorski odnos med dediščino in okolico.
Pri vsakdanjem dialogu se pogosto uporablja tudi izraz tehnična dediščina/tehnični spomenik, ki pa je
po podatkih »Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša« zastarel. Skladno z urbanističnim
terminološkim slovarjem so z izrazom tehniška dediščina opredeljena območja, stavbe in skupine
stavb, orodja, naprave in stroji ter drugi predmeti, ki pričajo o razvoju proizvajalnih sredstev,
tehnologije in tehniške kulture, obrti in industrije v določenem zgodovinskem obdobju (angl. industrial
heritage) (ZRC SAZU, 2020a).
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1.2.4

Kulturna dediščina in UNESCO

UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) je Organizacija Združenih
narodov za izobraževanje, znanost in kulturo. Unescovi programi prispevajo k doseganju ciljev
trajnostnega razvoja, opredeljenih v Agendi 2030, ki jih je leta 2015 sprejela Generalna skupščina OZN
(UNESCO, 2020a).
Spomeniki in spomeniška območja, ki so na seznamu UNESCA, ne pomenijo samo identitete, prestiža
ali promocije države, temveč lahko odločilno vplivajo na razvoj kulturnega turizma, posebej izrazito v
manjših državah z manj prepoznavno identiteto. Številne države, ne samo evropske, zato danes
sistematično in programirano nominirajo svojo naravno in kulturno dediščino na sezname UNESCA, ne
samo zaradi zaščite in boljšega upravljanja, temveč tudi zaradi izrazitih pozitivnih ekonomskih učinkov,
ki jih prinaša UNESCOV spomenik. Prav tako analize Mednarodnega sveta za spomenike in spomeniška
območja ICOMOS (angl. International Council on Monuments and Sites) kažejo, da so nekatere
kategorije kulturnih spomenikov na seznamu svetovne dediščine premalo zastopane. Tu gre med
drugim tudi za industrijske in tehniške objekte (Stokin, 2016).
Spomenike in spomeniška območja, ki bi lahko bili predmet nominacije za na seznam UNESCO, je
možno vključiti tudi v Strategijo za varstvo kulturne dediščine in naravnih vrednot v Republiki Sloveniji,
ki jo Vlada Republike Slovenije sprejme vsaka 4. leta (73. člen, ZVKD-1). V obliki osnutka je na spletišču
državne uprave možno najti Strategijo kulturne dediščine 2020-23 z dne 26. 11. 2019, katere izhodišče
je načelo celostnega ohranjanja dediščine kot temelja nacionalne identitete, kulturne raznolikosti
Slovenije, izobraževanja, razvoja, umetniškega ustvarjanja, turizma in drugih gospodarskih dejavnosti.
Strategija se navezuje na različne evropske dokumente (GOV.SI, 2020c).
1.2.4.1

Konvencija o varstvu svetovne kulturne in naravne dediščine

Ena izmed pomembnejših mednarodnih pogodb je Konvencija o varstvu svetovne kulturne in naravne
dediščine (konvencija), ki opredeljuje izjemne vrednosti tudi za spomenike državnega pomena, pri tem
pa določa postopke in merila za vpis na UNESCO-v seznam svetovne dediščine (Stokin, 2016).
Konvencija je bila sprejeta 16. 11. 1972 na generalni konferenci Organizacije Združenih narodov za
izobraževanje, znanost in kulturo (UNESCO) v Parizu, ki je trajala od 17. 10. do 21. 11. 1972 (UNESCO,
2020b), slednjo pa je dve leti kasneje sprejela tudi tedanja Socialistična Federativna Republika
Jugoslavija (Uradni list SFRJ, št. 56/74) (ZVKDS, 2020b).
Konvencija v 1. členu opredeljuje, da se za »kulturno dediščino« štejejo naslednji objekti oz. območja:
 spomeniki: arhitekturna dela, dela monumentalne skulpture in slike, elementi ali strukture
arheološke narave, napisi, jamska bivališča in kombinacije funkcij, ki so z vidika zgodovine,
umetnosti ali znanosti izjemne univerzalne vrednosti;
 skupine stavb: skupine ločenih ali povezanih stavb, ki imajo zaradi svoje arhitekture,
homogenosti ali kraja v pokrajini izjemno univerzalno vrednost z vidika zgodovine, umetnosti
ali znanosti;
 najdišča: dela človeka ali kombinirana dela narave in človeka ter območja, vključno z
arheološkimi najdišči, ki imajo iz zgodovinskega, estetskega, etnološkega ali antropološkega
vidika izjemno univerzalno vrednost.
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Poleg tega 3. člen določa, da mora država pogodbenica te konvencije določiti in razmejiti različne
nepremičnine na svojem ozemlju, omenjene v 1. in 2. členu (slednji opredeljuje naravno dediščino,
kamor izbrano stalno geodetsko znamenje ne bi sodilo).
1.2.4.2

Nominacija dediščine na seznam UNESCO na nacionalni ravni

Celoten postopek vpisa nepremične kulturne ali naravne dediščine na UNESCOV poskusni seznam in
kasneje na UNESCOV seznam svetovne dediščine vodita in koordinirata Ministrstvo za kulturo RS oz.
Ministrstvo za okolje in prostor RS skupaj z Uradom Slovenske nacionalne komisije za UNESCO v
sodelovanju z občinami, lastniki, lokalnimi skupnostmi in drugimi deležniki.
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije in Zavod Republike Slovenije za varstvo narave imata
osrednjo strokovno vlogo v postopku nominiranja dediščine na nacionalni poskusni seznam, UNESCOV
poskusni seznam svetovne dediščine in UNESCOV seznam svetovne dediščine. Poleg priprave, pregleda
in ekspertize za nominacije za kulturno dediščino in kulturno krajino je vloga omenjenih zavodov
koordinacija med vsemi vključenimi v postopek priprave nominacije, organizacija in po potrebi
izpeljava postopkov ohranjanja ter nadzor. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije pripravlja
strokovne podlage in daje smernice skupinam pri nominacijah. Odgovoren je za pripravo, vzpostavitev
in vpis na nacionalni poskusni seznam, za sodelovanje s tujino na strokovni ravni, koordinacijo med
skupinami in nadzor nad dediščino (Stokin, 2016).
1.2.4.3

Merila za vrednotenje

Operativne smernice za izvajanje Konvencije o svetovni dediščini za leto 2019 (UNESCO, 2020c) deli
svetovno dediščino na kulturno in naravno dediščino, mešano kulturno in naravno dediščino, kulturno
krajino in premično dediščino. Za uvrstitev dediščine na UNESCO-ov seznam mora imeti le-ta t.i.
»izjemno univerzalno vrednost«, ki je podrobneje opisana v poglavju 1.2.6.
Nad uvrstitvijo dediščine na UNESCO seznam bedi Odbor za svetovno dediščino, ki ima tri posvetovalna
telesa (UNESCO, 2020c):
 Mednarodni center za študij varstva in restavriranja kulturnih dobrin ICCROM (angl.
International Centre for the Study of the Preservation and Restoraion of Cultural Property),
 ICOMOS in
 Svetovna zveza za varstvo narave IUCN (angl. International Union for Conservation of Nature).
Slovenija se je na UNESCO seznam svetovne dediščine doslej uvrstila s štirimi spomeniki. To so
Škocjanske jame, rudnik živega srebra v Idriji, koliščarske naselbine na Ljubljanskem barju ter
starodavni bukovi gozdovi v pragozdu Krokar in rezervatu Snežnik Ždrocle (Mladinska, 2020).
1.2.4.4

Slovenske pobude za uvrstitev stalnih geodetskih znamenj na seznam UNESCO

Po podatkih poročil projekta z naslovom Arhiviranje terenske geodetske dediščine ter koncept
geodetskega slovarja, katerega je izvaja Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Univerze v Ljubljani,
pod finančnim okriljem Geodetske uprave RS, je v Register kulturne dediščine (RKD) vpisanih že kar
precejšnje število mejnikov in ostalih geodetskih točk (Lisec in sod.,2019 in 2020a).
Glavni namen omenjenega projekta je bil pridobiti podatke in kreiranje seznama stalnih geodetskih
znamenj, ki bi bili potencialni kandidati za uvrstitev na seznam UNESCO. Med trenutnimi predlaganimi
so v sklopu predlogov starih mejnikov stara mejna znamenja različnih gospostev, deželna znamenja,
mejna znamenja med Kraljevino Ogrsko in Nemškim cesarstvom ter med avstrijskim in ogrskim delom
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monarhije in drugi posebni mejniki. V sklopu predlogov preostalih geodetskih točk je v ospredju Krim
– izhodišče krimskega koordinatnega sistema, Aljažev stolp na Triglavu, točki Mariborske baze ter
Smolnik – fundamentalni reper v Rušah (Lisec in sod., 2019 in 2020a).
1.2.5

Geodetske točke in turizem

Vlaganje sredstev v kulturo in za ohranjanje dediščine posledično pomeni tudi razvoj kulturnega
turizma, ki je najhitreje rastoči sektor turistične industrije v Evropi. Svetovni indeks turistične
konkurenčnosti držav (2007–2011) kaže, da je Slovenija od 139 držav po turistični konkurenčnosti na
33. mestu, po turistični infrastrukturi na 17. mestu, po okoljski ohranjenosti na 23. mestu, po
valorizaciji kulturnih virov v turizmu pa šele na 58. mestu (GOV.SI, 2020c).
Odlok o razglasitvi nekega objekta za spomenik državnega pomena pa še ne pomeni, da je denar zanj
zagotovljen. Odlok določi status, ki ga ima kulturni spomenik, in pomeni, da je država prepoznala
njegovo kakovost in širši pomen za družbo, najsi bo to spomenik lokalnega ali državnega pomena. To
je le strokovni status dediščine, katere lastnik je lahko država ali zasebnik. S pomočjo statusa pa je
možno kandidirati na različnih razpisih, ki jih organizira resorno ali druga ministrstva in lokalne
skupnosti za pridobitev sredstev za obnovo spomenika. V odvisnosti od zagotovljenega proračunskega
denarja za tovrstne razpise, se razpisi bodisi izvedejo, bodisi pa tudi ne (Teržan, 2012).
Nedavno sprejeti Zakon o zagotavljanju sredstev za določene nujne programe v RS v kulturi (Uradni list
št. 73), ki je bil sprejet 26. 11. 2019, s sinonimom Zakon o kulturnem evru, prinaša v sedmih letih
dodatnih 122,6 milijona evrov iz integralnega proračuna Republike Slovenije, med drugim tudi za
ohranjanje najbolj ogrožene kulturne dediščine in izvedbe nujnih programov, kot so sanacije najbolj
ogroženih in najpomembnejših kulturnih spomenikov, za katere bo predvidoma namenjenih
32 milijonov evrov. Dodatna sredstva iz integralnega proračuna Republike Slovenije za uresničitev
programov, zajetih v predlogu zakona, bodo zagotovljena v obdobju od leta 2021 do 2027. Zakon bo
stopil v veljavo 1. 1. 2021. Obdobje enega leta pred vzpostavljenim financiranjem bo omogočalo
pripravo kakovostnih projektov, javnih razpisov in javnih pozivov. Na podlagi zakona bodo objavljeni
tudi javni razpisi in javni pozivi za sofinanciranje projektov občin in drugih oseb zasebnega prava
(GOV.SI, 2020c).
Z uvrstitvijo izbranega geodetskega znamenja na UNESCO seznam svetovne kulturne dediščine bi
znamenje in posledično okoliško območje ter državo Slovenijo nedvomno umestilo na svetovni
zemljevid turistično atraktivnih lokacij, hkrati pa odprli možnost za financiranje obnove spomenika iz
evropskih sredstev.
V programskem obdobju Evropske unije 2014—2020 je bilo namreč mogoče kandidirati za strukturna
sredstva iz več skladov. Naložbe v obnovo kulturnih spomenikov so bile sicer naložbe v infrastrukturo
manjšega obsega, za katere je Evropska komisija v sredini obdobja izvajanja tega programa vrednostno
mejo tovrstnih investicij določila do višine 5 milijonov evrov, v primeru kulturnih spomenikov s
Seznama UNESCO pa do višine 10 milijonov evrov (Delak Koželj, 2016).
V osnutku Strategije kulturne dediščine 2020—2023 (GOV.SI, 2020d) so v okviru drugega stebra
imenovanega Razvoj, podani cilji in razvojne usmeritve in ukrepi, ki se nanašajo tudi na kulturni
turizem. Spodbujanje razvoja trajnostnega kulturnega turizma, kreativnih industrij in drugih novih
produktov in storitev z uporabo dediščinskih virov je naziv razvojne usmeritve in ukrepa RU.6. Slednji
navaja, da je dediščina skupaj z dejavnostmi, ki jih ustvarja, izjemno dragocen vir za turistično29
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gospodarski sektor in kreativne industrije, da skrbno negovana dediščina ustvarja prijazno okolje za
vse vrste dejavnosti ter da je njena pestrost vir za novo ustvarjalnost. Spodbuja tradicionalne in
ustvarjalne dejavnosti, razvoj novih in inovativnih produktov ter storitev, povezanih z dediščino, saj
lahko zagotovijo višjo dodano vrednost, večjo konkurenčnost in dodatna znanja. Navaja tudi sledeče
ukrepe:
 podpora aktiviranju dediščine za spodbujanje kulturnega turizma, kreativnih industrij in drugih
načinov uporabe dediščinskih virov;
 spodbujanje sodelovanja med izvajalci kulturnih programov in javne službe s turističnimi
organizacijami;
 zagotovitev možnosti, da ima tudi dediščina korist od posrednih gospodarskih učinkov, ki jih
ustvarja;
 izboljšanje ozaveščenosti o pomenu dediščine pri zaposlenih v turizmu in kreativnih industrijah
ter njihovo usposabljanje in
 podpora aktiviranju dediščine za spodbujanje kulturnega turizma, kreativnih industrij in drugih
načinov uporabe dediščinskih virov.
Strategija predvideva nabor sledečih možnih dejavnosti:
 vključevanje dediščine v strategije razvoja turizma v Sloveniji;
 izvedba pilotnih projektov aktiviranja dediščine, ki prispevajo k razvoju trajnostnega turizma,
kreativnih industrij in drugih novih produktov in storitev, povezanih z dediščino;
 pri promociji turizma na določenem območju predstavljanje lokalne dediščine na vključujoč
način, ki bo zagotavljal koristi tudi lokalnemu prebivalstvu in ne bo ogrožal dediščine;
 izvedba posvetovanj, festivalov in drugih dediščinskih dogodkov z lokalnim prebivalstvom, ki
spodbujajo trajnostni in odgovorni turizem, temelječ na vrednotah dediščine;
 organizacija strokovnih srečanj, dediščinskih festivalov in poletnih šol o dediščini, njenem
potencialu in njeni ranljivosti;
 oblikovanje dediščinskih blagovnih znamk za trženje na področju turizma in kreativnih
industrij;
 razvoj novih poslovnih modelov, ki zagotavljajo, da ima dediščina korist od posrednih
gospodarskih učinkov, ki jih ustvarja in
 uvedba ukrepa, po katerem se del sredstev od turistične takse oz. promocijske pristojbine
nameni za dediščino.
V kolikor bi za izbrano geodetsko znamenje uspeli pridobiti status kulturne dediščine oz. nepremičnega
spomenika, bi bil iz vidika turizma celostno vpet v razvoj turizma na državni ali na lokalni ravni.
1.2.5.1

Primeri dobrih praks vključenosti v turizem

Odličen primer vpetosti v turizem predstavlja kamnito obeležje geometričnega središča Slovenije
(GEOSS), ki je turistična znamenitost na območju Spodnje Slivne pri Vačah v Občini Litija in katera je
celostno vključena v turistično ponudbo kraja. Je sicer geometrično središče naše države, saj se
središče nepravilnemu liku, kot je obris mej naše države, ne da določiti. Zaradi lažjega razumevanja so
pojem poenostavili in ga poimenovali geometrično središče Slovenije, skrajšano GEOSS. GEOSS je
zasnovan kot domoljubni vseslovenski projekt, simbol slovenstva, večstoletnega prizadevanja za obstoj
in razvoj ter zakoreninjenost Slovencev na tem prostoru. Od ustanovitve v letu 1982 si je Društvo
GEOSS s svojim prostovoljnim delom prizadevalo za bogatitev območja GEOSS (GEOSS, 2020).
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Slika 2: Kamnito obeležje GEOSS (vir: http://geoss.eu/predstavitev/o-geoss-u/).
Na podoben način so kamnito obeležili tudi 15. poldnevnik na Vrhtrebnjem in ga vključili v turistično
znamenitost kraja (Slak in sod., 2008). Za občino Trebnje je pomemben iz strokovno-izobraževalnega
oz. geografsko-geodetskega, kot tudi s turistično-promocijskega vidika. ''Slovenski Greenwich'', kot ga
imenujejo, je obeležen na Vrhtrebnjem, v naselju, ki je oddaljeno slabo uro počasne hoje iz mesta
Trebnje in je priljubljena izletniška in razgledna točka. Obeležje predstavlja kamnita miza s sončno uro,
bronastim reliefom Slovenije, na katerem so prikazani pomembnejši kraji v državi, višji vrhovi in potek
15. poldnevnika preko slovenskega ozemlja ter informativna tabla z osnovnimi informacijami o 15.
poldnevniku. Del obeležja sestavlja tudi pano z barvnim zračnim posnetkom občine Trebnje, občine
Mirna, občine Šentrupert in občine Mokronog - Trebelno. Ob regionalni cesti na vstopu v Trebnje je
postavljena velika tabla, ki poleg označbe 15. poldnevnika na digitalnem zaslonu kaže točen
srednjeevropski čas (Trebnje, 2020).

Slika 3: Kamnito obeležje 15. poldnevnika (vir: Slak in sod., 2008, Trebnje, 2020).
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1.2.6

Vrednotenje stalnih geodetskih znamenj

V nadaljevanju zbrano predstavljamo kriterije, ki jih je potrebno upoštevati pri izvedbi vrednotenja
izbranih stalnih geodetskih znamenj, tudi kasneje v konceptualnem modelu (aktivnost 3.1), bodisi za
vpis v register, za potrebe njihovega varovanja z odlokom vlade ali lokalne skupnosti, bodisi z potrebe
umestitve na seznam svetovne dediščine.
1.2.6.1 Kriteriji in obseg dokumentacije za vpis v register kulturne dediščine (RKD)
Register kulturne dediščine (RKD) smo predstavili že v poglavju 1.2.2.8., kjer smo navedli, da ob vpisu
v RKD enota dediščine pridobi enolični identifikator EID (prej EŠD), ki se nato uporablja v vseh postopkih
varstva, med drugim tudi za razglašanje za kulturni spomenik z odloki.
Pobudo za vpis nepremične dediščine v register da lahko vsakdo (pravna ali fizična oseba) pri Zavodu
za varstvo kulturno dediščino Slovenije (ZVKDS) oziroma pri njegovi krajevno pristojni organizacijski
enoti ali pri Ministrstvu za kulturo. Na osnovi pobude ZVKDS (območna enota ZVKDS) pripravi predlog
za vpis. Minister, pristojen za področje kulturne dediščine, nato izda odločbo, s katero predlog sprejme
ali zvrne. V kolikor je z odločbo predlog za vpis sprejet, sledi vpis v RKD.
»Navodila za pripravo predloga za vpis v register kulturne dediščine«, ki jih je izdalo Ministrstvo za
kulturo oktobra l. 2014, poleg pobude pravnih in fizičnih oseb predvidevajo še ostale razloge za vpis
dediščine v RKD:







Obstoječa evidenca – podatki za vpis enote v register izvirajo iz kakršnekoli obstoječe evidence.
Evidenca je lahko ročna (kartoteke, seznam) ali pa na računalniškem mediju.
Terensko delo, topografija – podatki za vpis enote v register izvirajo iz terenskih raziskav ali
topografij (objavljenih in neobjavljenih).
Strokovne osnove za razglasitev – podatki za vpis enote v register so izvorno nastali ob pripravi
strokovnih osnov za razglasitev enote.
Strokovne osnove za prostorske akte – podatki za vpis enote v register so izvorno nastali ob
pripravi strokovnih osnov za prostorske planske in izvedbene akte, lokacijsko dokumentacijo,
sektorske plane, ipd.
Posegi na enoti – podatki za vpis enote v register so nastali ob pripravi in spremljanju posega
/ posegov na posameznem objektu / območju / predmetu.

Predlog za vpis spremlja tekstualna obrazložitev, podatki predlagatelja in priloge. Obvezna priloga je
opis enote nepremične kulturne dediščine, ostale priloge pa so še: grafična priloga, kartografska
dokumentacija, pisni dokumenti, fotodokumentacija ipd.
Predloge za vpis nepremične dediščine v register lahko pripravi le pristojna organizacija, to je ZVKDS
(GOV.SI, 2020b) oziroma pristojne območne enote OE ZVKDS, skladno z »Zakonom o varstvu kulturne
dediščine (ZVKD-1)« in njegovimi podzakonskimi akti. Kot smo v poglavju 1.2.2. že omenili, ZVKD-1
dediščino opredeljuje kot dobrine, podedovane iz preteklost, ki odsevajo in izraz vrednot, identitet,
znanj, tradicij in drugo. Dediščina vključuje tudi vidike okolja, ki izhajajo iz medsebojnega vplivanja
med ljudmi in prostorom skozi čas.
Pri vzpostavitvi varstva dediščine pa je predvsem pomembno opredeliti, kaj je predmet javne koristi.
Javna korist varstva dediščine se določa v skladu s kulturnim, vzgojnim, razvojnim, simbolnim in
identifikacijskim pomenom dediščine za državo, pokrajine in občine. Med drugim javna korist varstva
dediščine obsega tudi identificiranje dediščine, njenih vrednot in vrednosti, njeno dokumentiranje,
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preučevanje in interpretiranje; ohranitev dediščine in preprečevanje škodljivih vplivov nanjo;
omogočanje dostopa do dediščine ali do informacij o njej vsakomur, še posebej mladim, starejšim in
invalidom, in podobno.
Skladno z »Navodilom za pripravo predloga za vpis v register kulturne dediščine« v RKD za enote
kulturne dediščine vodijo sledeče kategorije varstva:
- Razglasitev za spomenik – če je enota dediščine razglašena za kulturni spomenik ali je
predvidena razglasitev enote za kulturni spomenik. Varstveni režimi enote dediščine določa
(bo odločal) odlok o razglasitvi.
- Varovanje v prostorskih aktih – če enoto dediščine varujejo v prostorskih aktih ali predvidevajo
varovanje enote v prostorskih aktih (npr. v občinskih prostorskih planih). Varstveni režim enote
dediščine določa (bo določal) prostorski akt.
- Dokumentarno varstvo – če je enota dediščine uničena, vendar o njej obstaja temelja tehnična
ali celostna fotografska dokumentacija ali obsežna strokovna literatura ali temeljna strokovna
poročila (arheologija) in je zato smiselno obdržati vpis zaradi možnosti rekonstrukcije.
Temeljna dokumentacija je sestavni del registra, zato jo je potrebno poslati skupaj s predlogom
za spremembo vpisa.
- Ostalo – če je enota dediščine evidentirana, vendar je ne nameravajo varovati niti z
razglasitvijo niti s prostorskimi akti. Enota nima varstvenega režima, prav tako določitev
varstvenega režima ni predvidena.
- Neznano – če se ne morejo odločiti za enega izmed ostalih pojmov in bodo to storili naknadno.
Lahko sklenemo, da za stalna geodetska znamenja, ki so razpoznana kot dediščina, obstaja več
različnih možnosti za vpis v register. Več je tudi možnost izbire med različnimi kategorijami varstva
kulturne dediščine.
V kolikor bi želeli izbrano stalno geodetsko znamenje vpisati v register bi bilo potrebno, da na našo
pobudo OE ZVKDS prepozna, da gre pri izbranem geodetskem znamenju za dediščino in v svojem
mnenju poda predlog za vpis, ki bi ga nato potrdilo tudi Ministrstvo s pozitivno izdajo odločbe.

1.2.6.2 Kriteriji in obseg dokumentacije za razglasitev spomenik lokalnega ali državnega pomena
O postopku za razglasitev dediščine za spomenik lokalnega pomena ali državnega pomena smo
podrobneje pisali že v poglavju 1.2.2.
Zakon o varstvu kulturne dediščine določa, da se nepremična dediščina, ki je vpisana v register in
izpolnjuje zakonsko predpisane kriterije ter kriterije strokovnega vrednotenja, lahko razglasi za kulturni
spomenik državnega ali lokalnega pomena. Spomenik državnega pomena se razglasi z aktom vlade,
spomenik lokalnega pomena pa z odlokom predstavniškega organa občine (GOV.SI, 2020a).
Skladno s 11. členom ZVKD-1 se za nepremični spomenik razglasi nepremična dedičina, ki:




predstavlja izrazit dosežek ustvarjalnosti ali dragoceno prispeva h kulturni raznolikosti,
je pomemben del prostora ali dediščine Republike Slovenije ali njenih regij ali
predstavlja vir za razumevanje zgodovinskih procesov, pojavov ter njihove povezanosti s
sedanjo kulturo in prostorom ter je izjemnega pomena za državo (spomenik državnega
pomena) ali posebnega pomena za pokrajino ali občino (spomenik lokalnega pomena).
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Skladno s 13. členom ZVKD-1, akt o razglasitvi obsega zlasti:
-

-

identifikacijo spomenika, vključno z določitvijo meje spomenika tako natančno, da so meje
določljive v naravi in zemljiškem katastru,
vrednote, ki utemeljujejo razglasitev za spomenik,
varstveni režim spomenika,
vplivno območje, kadar je to zaradi zagotavljanja prostorske celovitosti spomenika potrebno,
vključno z določitvijo meje vplivnega območja tako natančno, da so meje določljive v naravi in
zemljiškem katastru,
varstveni režim v vplivnem območju,
morebitno obveznost javne dostopnosti spomenika,
zahteve glede upravljanja ter morebitno obveznost sprejema načrta upravljanja in
podatke o inventarni knjigi premičnin, ki so sestavni del spomenika, in pristojni organizaciji, če
se skupaj z nepremičnim spomenikom razglašajo tudi premičnine, ki so njegov sestavni del.

1.2.6.3 Kriteriji ICOMOS in UNESCO
ICOMOS mednarodno združenje za spomenike in spomeniška območja je združenje strokovnjakov po
vsem svetu in trenutno povezuje skoraj 10.000 članov v več kot 110 državah. Primarna funkcija
ICOMOS-a na mednarodni ravni, kjer nastopa kot eden izmed svetovalnih organov za UNESCO, je
vrednotenje in priprava nominacij za kulturno, naravno ter integralno svetovno dediščino (World
Heritage Sites) (ICOMOS.SI, 2020). Poleg ICOMOS sta v Odboru za svetovno dediščino še ICDROM in
IUCN (glej poglavje 1.2.4.).
Združenje za spomenike in spomeniška območja ICOMOS Slovenija je član mednarodnega ICOMOS-a
in deluje kot društvo od leta 1993. Je nacionalni odbor edine svetovne nevladne organizacije na
področju varstva nepremične kulturne dediščine in posvetovalno telo medvladne organizacije UNESCO
za vprašanja svetovne dediščine.
Skladno z »Operativnimi smernicami za izvajanje Konvencije o svetovni dediščini«, ki jih Odbor za
svetovno dediščino pri UNSECO permanentno dopolnjuje, je ta odbor tudi za leto 2019 pripravil merila
za vpis nepremične dediščine na seznam svetovne dediščine ter merila za zagotavljanje mednarodne
pomoči skladno s skladom svetovne dediščine, ki odražajo nove koncepte, znanja in izkušnje (UNESCO,
2020d).
1.2.6.3.1 Izjemna univerzalna vrednost
»Operativne smernice za leto 2019« med drugim podrobneje opredeljujejo, da se za svetovno kulturno
dediščino šteje nepremična kulturna dediščina, ki ima »izjemno univerzalno vrednost« (angl.
outstanding universal value) iz zgodovinskega, umetniškega in znanstvenega vidika. »Izjemno
univerzalno vrednost« podrobneje opredeljujejo odstavki od 49 do 53 (UNESCO, 2020c):
49. Izjemna univerzalna vrednost pomeni kulturni in / ali naravni pomen, ki je tako izjemen, da
presega nacionalne meje in je skupnega pomena za sedanje in prihodnje generacije celotnega
človeštva. Kot takšna je trajna zaščita te dediščine najpomembnejša za celotno mednarodno
skupnost. Odbor opredeli merila za vpis nepremičnin na seznam svetovne dediščine.
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50. Države pogodbenice so pozvane, da za vpis na seznam svetovne dediščine predložijo
nominacije kulturnih in / ali naravnih vrednosti, za katere velja, da so "izjemne univerzalne
vrednosti".
51. Ob sprejetju nepremičnine na seznam svetovne dediščine odbor sprejme izjavo o izjemni
univerzalni vrednosti, skladno z 154. odstavkom, ki bo ključno vodilo za učinkovito varstvo in
upravljanje premoženja v prihodnosti.
52. Konvencija ni namenjena zagotavljanju zaščite vseh nepremičnin, ki so zelo zanimive,
pomembne ali pomembne, ampak le za seznam najbolj izjemnih iz mednarodnega vidika. Ne
predvideva se, da se bo lastnina državnega in / ali regionalnega pomena samodejno vpisala na
seznam svetovne dediščine.
53. Imenovanja, predložena Odboru, prikazujejo popolno zavezanost države pogodbenice za
ohranjanje zadevne dediščine v svojih sredstvih. Taka zaveza je v obliki ustreznih političnih,
pravnih, znanstvenih, tehničnih, upravnih in finančnih ukrepov, sprejetih in predlaganih za
zaščito lastnine in njene izjemne univerzalne vrednosti.
1.2.6.3.2 Merila za oceno izjemne univerzalne vrednosti
Merila za oceno izjemne univerzalne vrednosti, ki so navedena v 49. odstavku, so opredeljena v 77.
odstavku. Nepremičnina ima izredno univerzalno vrednost, če izpolnjuje eno ali več naslednjih meril:
i.
predstavljajo mojstrovino človekovega genialnega ustvarjanja;
ii.
v določenem času ali znotraj kulturnega sveta pokažejo pomembno izmenjavo človeških
vrednot na področju razvoja arhitekture ali tehnologije, spomeniške umetnosti, urbanističnega
načrtovanja ali krajinskega oblikovanja;
iii.
je edinstvena ali vsaj izjemna pričevalka o kulturni tradiciji ali civilizaciji, ki živi ali je izginila;
iv.
je izjemen primer vrste stavbe, arhitekturnega ali tehnološkega ansambla ali pokrajine, ki
ponazarja pomembne faze človeške zgodovine;
v.
je izjemen primer tradicionalne naselitve, rabe zemlje ali uporabe morja, ki je reprezentativna
za kulturo (ali kulture), ali človekove interakcije z okoljem, zlasti kadar postane ranljiv pod
vplivom nepovratnih sprememb;
je neposredno ali otipljivo povezana z dogodki ali živimi tradicijami, z idejami ali s prepričanji,
z umetniškimi in literarnimi deli izjemnega univerzalnega pomena.
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1.2.7

Vrednotenje stalnih geodetskih znamenj s strokovno-aktualnega vidika

Naloga geodezije je pridobivanje, organiziranje, vodenje in prikazovanje podatkov o geometrijskih
lastnostih zemeljskega površja. Na kopnem predstavlja Zemeljsko površje stik trdne Zemlje in ozračja,
na morju pa stik trdne Zemlje in morske vode oziroma morsko dno. Ker pa je morsko dno premalo
raziskano in topografija morskega dna ni niti približno tako podrobno raziskana, kot je topografija
kopnega, se geodezija ukvarja tudi s topografijo morskega površja, to je stikom med morsko vodo in
ozračjem.
Zemeljsko površje predstavlja fizični prostor. Fizični prostor razumemo kot naravni in grajeni prostor
oziroma okolje. Na fizični prostor je vezanih veliko različnih podatkov, ki predstavljajo različna
zakonska, tehnična, okoljska, lastniška, administrativna ali druga stanja, danosti ali omejitve v prostoru.
Na osnovi podatkov, pridobljenih v različnih časovnih obdobjih je mogoče ugotavljati spreminjanje
razmer v prostoru skozi čas.
Geodezija se ukvarja z določitvijo geometrijskih lastnosti prostora. Da bi to nalogo uspešno opravljala
se geodezija že celotno svojo zgodovino ukvarja z zagotovitvijo ustrezne referenčne osnove, v okviru
katere bo mogoče kakovostno opravljanje njenih nalog. S prostorom se ukvarjajo tudi številne vede in
stroke in nujno potrebno je, da vse »svoje« prostorske podatke obravnavajo v okviru iste referenčne
osnove. Za enotno obravnavanje prostorskih podatkov je torej potrebno zagotoviti enotno referenčno
osnovo, ki to omogoča. Referenčno osnovo za določanje geometrijskih lastnosti prostora predstavlja v
sodobnem času koordinatni sistem. V preteklosti je bilo mogoče prostorske podatke predstavljati tudi
v opisni obliki, vendar je za današnji čas, posebej ob zelo razširjeni uporabi tehnologije geografskih
informacijskih sistemov, koordinatno obravnavanje prostora edino smiselno.
Geometrijske lastnosti prostora namreč najlaže določamo in tudi enotno obravnavamo/predstavljamo
v okviru ustreznih koordinatnih sistemov. Referenčni koordinatni sistemi so v geodeziji ločeni na
horizontalne in vertikalne referenčne koordinatne sisteme. V praktičnem smislu sta obe vrsti
referenčnih koordinatnih sistemov predstavljeni z različnimi vrstami geodetskih mrež. Geodetske
mreže pa so kakor tudi referenčni koordinatni sistemi, ki jih predstavljajo, ločene na t. i. horizontalne
in t. i. vertikalne geodetske mreže. Vertikalne geodetske mreže so nadalje ločene na nivelmanske in
gravimetrične mreže. Vse vrste geodetskih mrež so dodatno tudi razdeljene na rede.
Razlog za ločitev referenčnih koordinatnih sistemov in zato tudi vzpostavitev dveh skupin geodetskih
mrež je v dejstvu, da v geodeziji obravnavamo lego v horizontalnem smislu oz. horizontalno lego kot t.
i. geometrijsko kategorijo, višino točke pa kot t.i. fizikalno kategorijo. Horizontalna lega ima
geometrijsko naravo, višina pa fizikalno naravo oziroma ozadje. Razlog, da obravnavamo višino, kot
fizikalno kategorijo izhaja iz dejstva, da sila teže, kot najpomembnejša in najbolj očitna fizična sila na
Zemlji, mnogo bolj vpliva na geometrijske lastnosti prostora v višinskem smislu (v smeri delovanja sile
teže), kot v horizontalni smeri. Prisotnost sile teže na Zemlji zahteva torej vzpostavitev dveh v osnovi
različnih koordinatnih sistemov in posledično tudi dveh v osnovi različnih skupin geodetskih mrež.
V obeh skupinah geodetskih mrež se je v preteklosti in tako je še danes, za določitev horizontalnih
koordinat in višin točk uporabljal različni merski instrumentarij in pribor, zato so različne tudi fizične
izvedbe geodetskih točk v okviru obeh skupin geodetskih mrež. Vrsta in lastnosti uporabljenega
merskega instrumentarija in pribora je torej tista, ki je v preteklosti in tudi danes določa način
stabilizacije geodetskih točk v posameznih vrstah geodetskih mrež.
Z razvojem merskega instrumentarija se je čez čas spreminjal tudi način stabilizacije točk geodetskih
mrež. Marsikatera geodetska točka oziroma oblika-izvedba njene fizične stabilizacije, je postala s
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časom neuporabna in jo je nadomestila nova, drugačna oblika stabilizacije. Kljub temu pa v naravi
obstaja veliko geodetskih točk, predvsem točk državnih geodetskih mrež vseh vrst in redov, ki so bile
vzpostavljene v času, ko je prišel v uporabo zelo podoben merski instrumentarij, s katerim imamo še
vedno opravka. Veliko različnih vrt geodetskih točk, ki se nahajajo v prostoru je zato še vedno praktično
uporabnih ob uporabi današnjega sodobnega merskega instrumentarija.
Dokler uporabljamo podatke in imamo na voljo podoben ali zelo podoben instrumentarij, kot je bil
uporabljen za izvedbo meritev za določitev koordinat točk v okviru posameznih vrst geodetskih mrež,
je torej smiselno ohranjati tudi fizično stabilizacijo geodetskih točk v dobrem stanju oziroma v stanju,
ki omogoča izvedbo meritev na teh točkah v sedanjosti. Potrebno pa je zagotoviti, da bodo te točke
uporabne tudi v prihodnosti.
Geodezija se namreč pri svojem delu pogosto srečuje s podatki o prostoru, pridobljenimi v preteklosti.
S tovrstnimi podatki pa se bo zagotovo ukvarjala tudi v prihodnosti, zato je treba poskrbeti, da bodo v
preteklosti pridobljeni podatki tudi zares uporabni. To pomeni, da naj bi jih bilo mogoče uporabiti na
praktično identičen način, kot so bili pridobljeni.
To pomeni naprej, da je treba zagotoviti, da je mogoče iste vrste meritev (čeprav s sodobnejšim
instrumentarijem) na geodetskih točk državnih geodetskih mrež izvesti na enak način, kot v preteklosti.
To je posebej pomembno tako pri točkah državnih geodetskih mrež, ki niso bile namenjen detajlni
geodetski izmeri pa tudi pri točkah geodetskih mrež, ki so se uporabljale za potrebe katastrske izmere
v preteklosti. Te točke so predstavljale referenčno koordinatno osnovo, na katero so vezani katastrski
podatkov, ki so skoraj povsod še vedno v praktični uporabi v vsakdanji geodetski praksi.
V povezavi z uporabo v preteklosti pridobljenih podatkov meritev v okviru državnih geodetskih mrež
in podatkov meritev v okviru katastrske izmere je potrebno opozoriti, kar prepogosto pozabljamo, da
geodetske točke kot take niso uporabne same zase. Geodetske točke so bile vzpostavljene v okviru
različnih geodetskih mrež, zato je treba poskrbeti za ohranitev celotne množice geodetskih točk, ki so
tvorile geodetsko mrežo ob njenem nastanku. Le ena sama geodetska točka, brez možnosti povezave
s sosednjimi točkami je praktično vredna prav toliko, kot če nimamo na voljo niti te ene same
geodetske točke. Z eno samo geodetsko točko ni mogoče namreč v merskem smislu narediti
(rekonstruirati stanja iz preteklosti) ničesar.
V preteklosti se je katastrska izmera v določeni meri izvajala tudi v lokalnih koordinatnih sistemih, ki so
bili popolnoma ločeni (nepovezani) od državnega koordinatnega sistema. Vzpostavljeni so bili na
območjih katastrske izmere na območjih, na katerih ni bilo na voljo točk državne geodetske mreže
oziroma je bila njena vzpostavitev prezahtevna, preobsežna ali ni bila zvedljiva zaradi drugih razlogov.
Nekateri katastrski načrti, izdelani v lokalnih koordinatnih sistemih, so bili kasneje v postopkih
digitalizacije katastrskih podatkov vključeni oz. transformirani v državni koordinatni sistem na osnovi
točk, ki so bile identificirane kot identične na načrtih in v naravi. Te točke niso bile nujno točke državnih
geodetskih mrež in za temi točkami se je v veliki večini izgubila vsaka sled. S tem pa je izgubljen tudi
podatek o kakovosti transformacije katastrskih načrtov iz lokalnih koordinatnih sistemov v državni
koordinatni sistem. Oziroma izgubljen je podatek o kakovosti koordinat katastrskih podatkov v
državnem koordinatnem sistemu. Kljub temu, da se katastrski načrti izdelani v lokalnih koordinatnih
sistemih in nato transformirani v državni koordinatni sistem še vedno uporabljajo, kot edini razpoložljiv
podatek o zemljiško lastniških razmerjih na številnih območjih pa je potrebno poskrbeti tako za
ohranitev originalnih katastrskih načrtov, terenskih skic, zapisnikov terenske izmere kot tudi za
ohranitev vsega, kar je fizično mogoče ohraniti v naravi, kar omogoča in bo omogočalo tudi v prihodnje
vrednotenje kakovosti katastrskih načrtov v državnem koordinatnem sistemu.
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Za to, kaj od podatkov v arhivih in kaj od fizičnih znamenj v naravi je potrebno ohraniti za prihodnost,
je potrebna strokovna odločitev, ki pa mora upoštevati več vidikov obravnavanja prostora, predvsem
dejstvo, da je marsikatero situacijo v naravi v današnjem času mogoče realno ovrednotiti le ob
upoštevanju v preteklosti pridobljenih podatkov. Pri tem je potrebno upoštevati, da so v arhivih vodeni
podatki veliko manj vredni, če v naravi, v fizičnem prostoru, ne obstajajo fizično stabilizirane geodetske
točke, na katere bi lahko navezali merske podatke iz arhivov. S tem pa je v veliki meri oteženo, če že
ne popolnoma onemogočeno tudi strokovno in nepristransko delovanje geodeta. Verjetno je potrebno
posebej opozoriti, da je s tem lahko pod vprašaj postavljena oziroma ogrožena nepristranskost in
kredibilnost delovanja celotne stroke.
Razlogov za fizično ohranitev geodetskih točk in znamenj v naravi, ki so bila vzpostavljena v preteklosti,
je, poleg vpogleda v razvoj referenčnih koordinatnih sistemov in s tem vpogleda v kakovost prostorskih
podatkov, pridobljenih v preteklosti ter vpogleda, v spreminjanje lastninskih razmerij v prostoru in
morebitnih potreb po rekonstruiranju lastništva, mogoče ta znamenja uporabiti tudi v več drugih
nalogah. Ustrezni podatki (podatki opravljenih meritev) in fizično ohranjena geodetska znamenja so
tako lahko zelo uporaben podatek npr. za vrednotenje ogroženosti prostora zaradi plazovitosti terena
(sprememba lege geodetskih točk skozi čas) ali zaradi poplav (višine točk na zemeljskem površju so
vezane na geodetske višinske referenčne točke). Na enak način so podatki in fizična znamenja lahko
uporabni tudi za ugotavljanje stabilnosti v preteklosti zgrajenih infrastrukturnih objektov. Uporabnost
teh podatkov je gotovo tudi na področju ugotavljanja širitve in razvoja naselij ter infrastrukture in
zagotovo bi, ob tehtnem premisleku ali pa enostavno z vpogledom, kaj počnejo z v preteklosti
pridobljenimi podatki in podobno geodetsko-tehnično razvite države na naši soseščini, našlo še kaj.
Ponovno pa poudarjamo, da je poleg ohranjanja fizično stabiliziranih geodetskih točk oziroma
geodetskih znamenj, ki imajo neposredno metrično vrednost v naravi potrebno poskrbeti tudi za
ustrezno arhiviranje vseh v preteklosti pridobljenih merskih in drugih vrst podatkov. Vse skupaj lahko
le v kombinaciji zagotovi praktično uporabo v preteklosti pridobljenih prostorskih podatkov na številnih
področjih delovanja geodeta v praksi.
Naše mnenje je, da je vredno vložiti določen napor in sredstva v ohranitev primernega obsega
geodetskih točk, ki so bile v preteklosti kakovostno izmerjene ali pa so bile uporabljene za geodetsko
izmero. Predvsem pa ne smemo svoje strokovne-tehnične dediščine, ki je veliko večja, kot dediščina
marsikatere stroke, obravnavati le kot strokovno-tehnično dediščino ampak kot popolnoma uporabne
podatke, ki jih potrebujemo pri svojem delu ter fizično stabilizirane točke, kot možnost aktualne
uporabe v sodobnem času. V geodeziji je, nekoliko drugače, kot v nekaterih navidezno sorodnih
strokah potrebno pri delu pač treba uporabljati tudi v preteklosti pridobljene podatke. Marsikatero
strokovno odločitev je tako treba nasloniti na kombinacijo dejstev v naravi, novih in v preteklosti
pridobljenih podatkov.

1.2.8

Zaključek poglavja – vrednotenje stalnih geodetskih znamenj

Za namen vrednotenja stalnih geodetskih znamenj smo preučili obstoječe zbirke podatkov v katerih so
geodetske točke že zastopane in so javnosti dostopne. Tako smo dobili vpogled v obstoječe
kulturnozgodovinske vrednosti stalnih geodetskih znamenj, ki že imajo določene kulturnovarstvene
režime, in ki nam služijo kot pomoč pri izdelavi nabora stalnih geodetskih znamenj, katera bi lahko
opredelili kot kulturno dediščino ali pa kot tehniški spomenik lokalnega ali nacionalnega pomena.
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Za namen varovanja stalnih geodetskih znamenj v smislu kulturne dediščine smo preučili obstoječo
nacionalno zakonodajo, ki vključuje »Zakon o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1)« in njegove
podzakonske akte ter zakonodajo iz katere so ti predpisi izhajali.
Izbrano geodetsko znamenje lahko ovrednotimo iz vidika kulturnega pomena, saj izbrano stalno
geodetsko znamenje predstavlja dobrino, podedovano iz preteklosti, ki odraža vrednoto, identiteto,
znanje in tradicijo za Slovensko državo, tako v stroki, kot tudi širše. Ovrednotimo ga lahko kot
nepremični spomenik, in sicer kot nepremični spomenik državnega pomena ali nepremični spomenik
lokalnega pomena. Izbrano geodetsko znamenja lahko, skladno s 3. členom »Pravilnika o seznamu
zvrsti dediščine in varstvenih usmeritvah«, ki izhaja iz ZVKD-1, uvrstimo v zvrst nepremične dediščine s
šifro in imenom: »NO6« »Objektni in naprave«. Skupina N06: »Drugi objekti in naprave« prestavljajo
grajene objekte ali večje predmete iz več sestavnih delov in služijo tistim človekovim potrebam, ki niso
bivanje ali opravljanje dejavnosti v stavbi in kamor med drugim sodijo tudi signalne in merilne naprave
in objekti. ZVKD-1 v poglavju 3, ki govori o nepremičnih spomenikih, določa, da se nepremična
dediščina, ki je vpisana v register in izpolnjuje zakonsko predpisane kriterije (11. člen) ter kriterije
strokovnega vrednotenja, lahko razglasi za kulturni spomenik državnega ali lokalnega pomena.
Spomenik državnega pomena se razglasi z aktom vlade, spomenik lokalnega pomena pa z odlokom
predstavniškega organa občine. Pobudo za razglasitev lahko da vsak, predlog pa mora formalno
pripraviti Zavod za varstvo kulturne dediščine.
Na osnovi preučitve postopkov za nominacijo spomenika na UNESCO seznam kulturne dediščine
ugotavljamo, da so merila za vrednotenje zelo visoka. Do sedaj se je Sloveniji uspelo na UNESCO
seznam kulturne dediščine uvrstiti le štirim kandidatom, med katerimi je pri kandidaturi očitna močna
povezava z drugimi evropskimi državami.
Spomenike in spomeniška območja, ki bi lahko bili predmet nominacije za na seznam UNESCO, je
možno vključiti tudi v Strategijo za varstvo kulturne dediščine in naravnih vrednot v Republiki Sloveniji,
ki jo Vlada Republike Slovenije sprejme vsaka štiri leta (73. člen, ZVKD-1) in tako še povečati možnosti
za kasnejšo uvrstitev na seznam UNESCO ali pa za razglasitev za spomenik nacionalnega pomena.
Izbrano stalno geodetsko znamenje lahko ovrednotimo iz vidika geodetske stroke na dva načina, bodisi
iz strokovno-zgodovinskega pomena opuščenih/nedejavnih/neaktivnih geodetskih točk za tedanjezgodovinske in posledično tudi sodobne geodetske namene, bodisi iz strokovno-aktualnega pomena
aktivnih starih/novih geodetskih točk za sodobne geodetske namene (npr. EUREF točke – stara stalna
geodetska znamenja, ki so vključene v realizacijo koordinatnega sistema).
Ne glede na to ali izbrana geodetska znamenja vrednotimo na osnovi kulturnozgodovinske ali
strokovne vrednosti je posledično temu možno ovrednotiti turistično vrednost oz. turistični potencial
stalnih geodetskih znamenj predvsem na lokalnem nivoju, torej tam, kjer se izbrana stalna geodetska
znamenja nahajajo.
Za ohranjanje in dvig pomena pomembnih stalnih geodetskih znamenj, ki nedvomno sodijo v tehniško
kulturno dediščino Slovenije, bi jih bilo potrebno povzdigniti v višji nivo od dosedanjega vrednotenja.
Poleg dodelitve statusa kulturne dediščine (vpis v register), ter nato varovanja z občinskim ali vladnim
odlokom je potrebno izvajati ustrezne aktivnosti tudi v smeri njihove uvrstitve na UNESCO svetovni
seznam kulturne dediščine.
Opisani kriteriji vrednotenja starih stalnih geodetskih znamenj bodo implementirani v konceptualnem
modelu, ki je predmet aktivnosti 3.1.
39

GEODETSKI INŠTITUT SLOVENIJE

1.2.9

Rezultat 1.2.1: Opis metodologij za vrednotenje in kategorizacijo pomembnih stalnih
geodetskih znamenj

Metodologija za vrednotenje in kategorizacijo pomembnih stalnih geodetskih znamenj je podana v
poglavjih 1.2.6. in 1.2.7. ob predhodni analizi zbirke geodetskih podatkov, slovenske zakonodaje,
registra kulturne dediščine, umeščenosti kulturne dediščine na seznam UNESCO in vpetosti geodetskih
točk v turizem.
Končni povzetek metodologije, ki jo bomo uporabili v tem projektu za vrednotenje in kategorizacijo
pomembnih stalnih geodetskih znamenj, je podan v poglavju 1.2.8.
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2

RAZISKAVA VIROV IN LITERATURE O POMEMBNIH STALNIH GEODETSKIH
ZNAMENJIH

2.1
2.1.1

Pregled obstoječe pisne literature o pomembnih stalnih geodetskih znamenjih
Uvod

Od vzpostavitvi prve trigonometrične mreže na območju današnje Slovenije, katere prva izmera se je
izvajala med 1763-1787 še v okviru Habsburške monarhije, ter naslednji dve izmeri v devetnajstem
stoletju (1817-1827 in 1869-1887), naj bi bilo skupno postavljenih okoli 15.000 trigonometričnih točk
mrež I. do IV. reda (Miklič, 2013). V 60-ih letih 20. stoletja so vzpostavili novo trigonometrično mrežo
I. reda (imenovana tudi astrogeodetska mreža), kjer so postavili ali obnovili 35 točk (34 točk na
slovenski strani ter 375 Gorjanci na hrvaški strani), med katerimi so nekatere stabilizirane s 5 do 22 m
visokimi zidanimi stebri. Velika večina točk je bila povzeta po starih avstrijskih trigonometričnih točkah
(Mlakar, 1993a; Jenko, 1996, 2019; Miklič, 2013; Stopar in Kuhar, 2001). Trigonometrične točke mrež
nižjih redov so stabilizirane z manjšimi betonskimi kvadri, ki so podobni mejnikom, na vrhu imajo križec
ali luknjico (Miklič, 2013).
Poleg točk, ki so materializirale horizontalni koordinatni sistem, se je istočasno vzdrževalo še višinske
točke oz. reperje, ki so materializirale višinski koordinatni sistem. Že med leti 1873 in 1914 so v takratni
celotni Avstriji določili nadmorske višine 16.652 reperjem preciznega nivelmana, ki so bili navezani na
izhodiščni reper, stabiliziran na pomolu Sartorio v Trstu (Mlakar, 1993b). V Jugoslaviji se je izvedlo še
več nivelmanskih izmer, ki so se navezovale na različne višinske datume od Bakarja (Hrvaška), Maglaja
(Bosna in Hercegovina) in nazadnje Kopra (Koler in sod., 2018).
S spreminjanjem državnih ozemelj, od Habsburške monarhije do samostojne države Republike
Slovenije, so se spreminjale tudi deželne in občinske meje, ki so bile obeležene z različnimi mejnimi
kamni. Nenazadnje so se spreminjale tudi meje zemljiškokatastrskih parcel, ki so bile obeležene v
različnih obdobjih z različnimi načini stabilizacije mejnikov.
V sodobni geodeziji imajo lahko stalna geodetska znamenja iz obdobja klasične geodetske izmere zelo
velik pomen tudi iz vidika kontrole in zagotavljanja povezav med različnimi izmerami. Vse
trigonometrične točke mreže I. reda so bile uporabljene za izmero EUREF 1995 (Stopar in Kuhar, 2001),
ki je omogočila najprej povezavo obstoječega državnega koordinatnega sistema Slovenije z evropskim
oz. globalnimi koordinatnimi sistemi in kasneje vzpostavitev novega slovenskega državnega
koordinatnega sistema D96 (Stopar in sod., 2020). Izbrane trigonometrične točke mreže I. reda so
uporabili tudi za izmero EUREF 2016. Stara zemljiškokatastrska parcelna in občinska znamenja se
uporabljajo v vsakodnevni praksi za urejanje zemljiškokatastrskih razmerij. Trenutno jih uporabljajo
tudi za lokacijsko izboljšavo grafičnega dela zemljiškega katastra, ki se bo izvajala do konca leta 2020
(E-prostor: zajem in izboljšava podatkov, 2018). Nenazadnje pa so stara mejna in deželna znamenja
pomembna za urejanje državne meje s sosednjimi državami (npr. s Hrvaško).
Omeniti moramo še zelo pomemben kulturnozgodovinski pomen geodetskih znamenj, saj nam le-ta
predstavljajo neposreden prikaz 200-letnega razvoja geodetske stroke na ozemlju današnje Slovenije.
Trigonometrične točke državnih mrež višjih redov, ki so materializirane v obliki grajenih objektov, imajo
tudi velik turistični potencial. To so markantni objekti, ki so postavljeni na izpostavljenih legah visokih
vrhov. Tega so se zavedali že v 80.-ih letih prejšnjega stoletja, ko so podali prve pobude za vzpostavitev
geodetske planinske poti, ki bi povezovala 35 trigonometričnih točk mreže I. reda. Žal ta pobuda do
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danes še ni zaživela (Planinski vestnik, 1989; Mlakar 1993a, 1993b; Triglav 2018a). Kasneje je Miklič
(2013) predlagal, da bi izbrali 10 najbolj markantnih trigonometričnih točk mreže I. reda za kulturnotehnično dediščino. Lisec (2017) je predstavila avstrijsko pobudo za skupni izbor najbolj zanimivih
mejnih ali geodetskih znamenj na območju nekdanje Avstro-Ogrske, ki bi jih predlagali v skupni pobudi
za uvrstitev na seznam kulturne dediščine UNESCO. Leta 2005 so bile namreč na seznam kulturne
dediščine UNESCO vključene trigonometrične točke tako imenovanega geodetskega loka Struve1 (angl.
Struve Geodetic Arc) (SGA, 2019; UNESCO, 2019). Trenutno je zaščitenih 34 od originalno 265
trigonometričnih točk, ki se nahajajo na skupni dolžini 2820 km meridiana, ki poteka čez ozemlje 10
držav, od Norveške pa do Črnega morja. Geodetski lok Struve sodi tudi med astronomsko dediščino,
saj je geodezija nerazdružljivo povezana z astronomijo.
V tem poglavju so podrobno opisane stabilizacije različnih geodetskih točk, mejnih znamenj
zgodovinskih državnih ali deželnih mej ter mejnikov zemljiškokatastrskih parcel.
2.1.2

Trigonometrične mreže

Trigonometrične mreže se delijo v osnovi na rede glede na oddaljenost med posameznimi točkami
(Peterca in Čolović, 1987):
 I. red: dolžina stranic od 40 km do 20 km,
 II. red: dolžina stranic od 25 km do 15 km,
 III. red: dolžina stranic od 13 km do 5 km,
 IV. red: dolžina stranic od 4 km do 1 km.
Najstarejše trigonometrične točke na območju Slovenije z letnico 1762 so točke, ki so sodile v
trigonometrično mrežo v obliki verige, ki je potekala med Brnom in Varaždinom (Jenko, 1996).
Obeležene so bile s cerkvenimi zvoniki:
 Sv. Urban nad Mariborom,
 Kapela pri Radgoni,
 Jeruzalem,
 Belski vrh pri Zavrču.
Do leta 1811 je nastala osnovna trigonometrična mreža na zahodnem Koroškem, na Štajerskem in v
severni Hrvaški, takoj zatem je sledila triangulacija in vzpostavljanje trigonometričnih mrež v okviru
Napoleonove Ilirije, na Krasu in v Istri, kot podaljšek trigonometričnih mrež, ki so pred tem nastale v
severni Italiji. Iz teh mrež so med drugim točke trigonometrične mreže I. reda (Jenko, 1996):
 225 Jeruzalem,
 214 Donačka gora,
 165 Peca,
 164 Košuta,
 177 Opčine,
 181 Slavnik,
 183 Učka.

1

Trigonometrično izmero meridiana, ki je bila izvedena med leti 1816 in 1855, je izvedel astronom Struve, po
katerem je Unescov kulturni spomenik tudi dobil ime. Natančna izmera meridiana je takrat omogočila natančen
izračun velikosti Zemlje, pomembna pa je tudi zato, ker dokazuje, da so bile različne znanstvene in državne
inštitucije zmožne sodelovati že 200 let nazaj.
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Leta 1816 in 1817 je bila izmerjena trigonometrična mreža Notranjske in Kranjske (Jenko, 1996; 2019).
Baza te trigonometrične mreže je Slavnik-Učka, ki je definirala tako orientacijo, kot tudi merilo
krimskega koordinatnega sistema (Jenko, 2019):
 172 Krim,
 173 Kucelj,
 168 Rašica,
 166 Vivodnik,
 …
Zgoščevanje s trigonometrično mrežo II. in III. reda so začeli 1817 na Krasu in jo končali 1825 na
Koroškem, na Štajerskem so s temi deli začeli leta 1819. Trigonometrične točke mrež nižjih redov so se
določale z grafično triangulacijo na merski mizi (Jenko, 1996), točke nižjih redov niso bile stabilizirane
s trajnimi znamenji (Črnivec in Golorej, 1976). Grafično triangulacijo in katastrsko izmero so pri nas
končali do leta 1828 (Jenko, 2019), z izjemo na območju današnjega Prekmurja, kjer se je katastrska
izmera izvajala v drugi polovici 19. stoletja (Lisec in Ferlan, 2017). Kakovost triangulacijskih mrež II. in
III. reda je bila neenakomerna in generalno bistveno slabša kot triangulacija izvedena v naslednjem
obdobju (Jenko, 2008).
Naslednje obdobje izmer mrež z metodo triangulacije in obnove stabilizacije je bilo med leti 1860 in
1910 (Jenko, 1996). V tem obdobju je bila npr. točka na Krimu na novo stabilizirana leta 1899 (Jenko,
2019), leta 1901 pa so stabilizirali novi točki Velika Kopa in Bohor (Skalica). Trigonometrično mrežo I.
reda smo v Sloveniji obnovili/na novo stabilizirali v zadnjih desetletjih 19. stoletja – ponekod je
imenovana mreža MGI po originalnem poimenovanju Vojaškega geografskega inštituta iz Dunaja
(Militärgeographisches Institut – MGI), ki je izvajal vsa dela (Delčev in sod., 2014).
V tem obdobju so v Sloveniji med 1902-1903 stabilizirali še mreže nižjih redov z vkopanimi betonskimi
kamni. Občasno so za stabilizacijo uporabljali še naravne kamne (Jenko, 2020).
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Slika 4: Mreža I. reda iz obdobja 1860-1910 (mreža MGI) na območju današnje Slovenije (vir: Delčev in sod., 2014)

Na osnovi trigonometrične mreže MGI je bila razvita trigonometrična mreža I. reda Kraljevine SHS oz.
kasneje Kraljevine Jugoslavije. Tako so po letu 1937 v Sloveniji na novo vzpostavili naslednje točke
mreže I. reda: 222 Kalnik, 223 Uršlja gora, 224 Orlek, 372 Velika Kopa, 373 Mrzlica, 374 Javornik, 375
Gorjanci, 384 Grmada, 386 Lokavec, 387 Kamenek, 388 Lendavske Gorice, 396 Zglavnica (Delčev in sod.
2014). Dela povezana z vzpostavitvijo in izmero vseh redov trigonometričnih mrež so večinoma
dokončali do leta 1940, po drugi svetovni vojni se je od vseh točk ohranilo le manjše število točk
(Črnivec in Golorej, 1976).
V obdobju 1920 do 1943 so na območju današnje Primorske, ki je takrat sodilo v Italijo, stabilizirali
trigonometrično mrežo od II. do IV. reda Italijani (IGM – Istituto Geografico Militare) (Jenko, 2020).
Točke mrež višjih redov so bile stabilizirane z osemkotnim, nižji pa s štirikotnim betonskim stebrom
(glej primera Vrhovec in Potok v geodinamični mreži Idrija/Kanomlja na str. 62).
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Slika 5: Trigonometrične točke I. reda vključene v prvi izračun, ki je bil dokončan do leta 1948 (vir: Jenko, 1975). Točke 177
Občine, 178 Oglej in 221 Videm se nahajajo v Italiji.

Po vojni se je pričela obnova, stabilizacija novih točk in ponovna ali dodatna izmera vseh redov državnih
trigonometričnih mrež (Črnivec in Golorej, 1976). V Sloveniji so bila dela v trigonometrični mreži I. reda
dokončana do leta 1948, v trigonometrični mreži II. reda do 1952 ter vsi ostali redovi do leta 1967
(Jenko, 1976; 1987; Črnivec in Golorej, 1976). Orientacija in merilo mreže I. reda sta se opirala na
ostanek mariborske bazne mreže (Slika 11 na str. 53) in na nekaj starih točk Avstro-Ogrske mreže v
severni Hrvaški, daleč onkraj Zagreba. Merilo mreže se je proti zahodu vse bolj deformiralo (Jenko,
1976). Le na štirih točkah, ki so se nahajale znotraj mariborske bazne mreže, so koordinate točk ostale
enake koordinatam določenim ob koncu devetnajstega stoletja (Jenko, 1987).
Leta 1948 so v trigonometrični mreži I. reda na novo stabilizirali točke: 179 Mangart, 202 Kanin in 221
Videm v Italiji (Peterca in Čolović, 1987). Te točke in njihove podrejene redove so uporabili tudi za
triangulacijsko izmero mejnih točk na novi meji med Jugoslavijo in Italijo ter Svobodnim tržaškim
ozemljem, ki je obstajalo med leti 1946–1954 (Mozetič, 2004).
Po celotni Jugoslaviji so bile točke mreže II. reda po tej obnovi razporejene s povprečno gostoto 1 točka
na površini 125 km2 (Peterca in Čolović, 1987). Črnivec in Golorej (1976) poročata o 203 točkah mreže
II. reda.
Med leti 1952 in 1966 je bilo v Sloveniji 9271 trigonometričnih točk mrež III. in IV. reda, kar je
povprečno 1 točka na 2,18 km2 (Črnivec in Golorej, 1976; Peterca in Čolović, 1987; Jenko, 1987).
V letih 1955-1956 in 1963 sta bili vzpostavljeni še mestni trigonometrični in poligonometrični mreži
Ljubljane in Maribora (Jenko, 1987).
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Z letom 1963 se je začela obnova stabilizacije ter ponovna triangulacijska izmera trigonometrične
mreže I. reda (sedaj astrogeodetska mreža – AGM) (Slika 6). Dela vse do razpada Jugoslavije niso bila
dokončana (Jenko, 1976; 1983; 1996). Ker izvedena kotna opazovanja astrogeodetske mreže dolgo
niso bila izravnana, so v praksi hkrati uporabljali koordinate točk mreže, ki so bile rezultat izravnave
mreže takoj po drugi svetovni vojni – imenovane koordinate trigonometrične mreže I. reda in za
nekatere dele koordinate točk, kot rezultat izravnave mreže v okviru novih kotnih meritev
astrogeodetske mreže – imenovane koordinate astrogeodetske mreže (Jenko, 1987; Štupar, 1987).
Fizično so lokacije točk trigonometrične mreže I. reda in točk astrogeodetske mreže iste, le da so bile
na slednjih točke večinoma stabilizirane popolnoma na novo.
Da so ocenili kakovost koordinat točk trigonometrične mreže I. reda na območju Slovenije, so med leti
1975 in 1982 dodatno izmerili 49 dolžin v astrogeodetski mreži in 69 dolžin v mreži II. reda (Jenko,
1987). Za komparacijo razdaljemera pri ponovni izmeri dolžin v astrogeodetski mreži so uporabljali
Radovljiško bazo (5,92 km) in stranici državne trigonometrične mrež 224 Orlek – 373 Mrzlica (14,84
km) in 365 Toško čelo – 116 Ljubljana Črnuče (8,02 km) (Jenko, 1983; 1985).
Leta 1975 se je začela tudi računska sanacija trigonometričnih mrež nižjih redov in vpeljava
navezovalnih mrež (Jenko, 1996). Sanacija trigonometričnih točk II. in III. reda se je izvajala le na
posameznih izbranih testnih območjih (Štupar, 1987). V tem času so izdelali tudi metodologijo za
postavitev točk navezovalnih mrež, t.i. navezovalnih točk, kot nove kategorije temeljnih geodetskih
točk. Navezovalne točke naj bi pokrivale državo z gostoto 1 točka na 30 ha, povprečna razdalja med
dvema točkama naj bi bila od 0,3 km do 1 km (Černe, 1977; Štupar, 1987). Do leta 1988 so na
gospodarsko intenzivnih območjih po Sloveniji postavili okoli 4000 navezovalnih točk in na istih
območjih sanirali trigonometrične točke mrež III. in IV. reda (Černe, 1988).
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Slika 6: Izmerjene dolžine trigonometričnih stranic astrogeodetske mreže na območju Slovenije v letih 1975−1981 (vir:
Jenko, 1983).

Leta 1992 so na 32 točkah trigonometričnih astrogeodetske mreže (uporabili niso 202 Kanina in 179
Mangarta) izvedli astronomska opazovanja (z metodo enakih višin) za poskusni izračun odklonov
navpičnic za morebitni kasnejši izračun astrogeodetskega modela geoida Slovenije in dela Hrvaške
(Stopar in Kuhar, 2001).
V okviru GNSS-izmere EUREF 1994-1996 so uporabili vseh 34 točk astrogeodetske mreže, del točk so
uporabili še za izmero EUREF 2016 (Medved in sod., 2018).

2.1.2.1

Oblika stabilizacije točk astrogeodetske mreže

Trigonometrične točke I. reda oz. točke astrogeodetske mreže Slovenije se nahajajo na izpostavljenih
mestih, kot so vrhovi gora, višjih ali nižjih hribov in gričev. Točke so praviloma stabilizirane z betonskimi
stebri (Slika 7). Mrežo tvori 34 trigonometričnih točk na območju Slovenije in ene na Gorjancih na
Hrvaškem (Stopar in Kuhar, 2001).
Vse po letu 1963 obnovljene točke astrogeodetske mreže Jugoslavije imajo dva ali tri podzemne centre
iz ognjevarnih ploščic (šamotna opeka) dimenzij 0,20 m × 0,20 m × 0,05 m. Na vrhu stebra je kovinski
nadzemni center, pomožni, prav tako kovinski, pa na spoju stebra in betonske podlage. Okoli vsakega
nadzemnega centra so še tri ali štiri bočna zavarovanja. Bočna zavarovanja so materializirana s
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kamnitimi ali betonskimi kvadri dimenzij 0,20 m × 0,20 m × 0,70 m vkopanimi v zemljo do predpisane
globine. Vsak kvader ima dva podzemna centra (Peterca in Čolović, 1987).
Med leti 1976 in 1982 je bil izdelan enoten gradbeni projekt za sanacijo opečnih stebrov
astrogeodetskih točk (Štupar, 1987): po projektu je bila predvidena odstranitev poškodovanega ometa
in opeke, površinska izravnava, namestitev jeklene armaturne mreže, zaščitni in fini omet, izolacijski
premaz, oddušne line, pritrditev kovinskih lestev, montažni oder cca. 1,2 m pod vrhom stebra, valjani
strelovod, po potrebi nadzidava odlomljenih stebrov.
Na osnovi tega gradbenega projekta so bili sanirani naslednji visoki opečni stebri (Štupar, 1987):
 1978: 375 Trdinov vrh (Gorjanci), višina stebra 14 m,
 1980: 215 Žigartov vrh, višina 22 m,
 1982: 387 Kamenek, višina 13 m,
 1985: 173 Kucelj, višina 6 m, nadzidan brez zaščitne ograje,
 1986: 168 Rašica, višina 6 m, nadzidana brez zaščitne ograje.
Sanirali so tudi točke astrogeodetske mreže, stabilizirane z betonskimi kamni na betonskem ali
kamnitem podstavku dimenzij 2,5 m × 2,5 m × 2,5 m (Štupar, 1987):
 1982: 396 Zglavnica, s kovinskimi lestvami in strelovodom,
 1985: 174 Sv. Ana.
Sanirani so tudi »normalne betonske stebre« (Štupar, 1987):
 1978: 175 Snežnik2
 1980: 170 Rodica,
 1980: 179 Mangart.
Slika 7 prikazuje zabeležena leta izgradnje po Štupar (1987) oz. prve sanacije trigonometrične mreže I.
reda izvedene že v Jugoslaviji po Jenko (1976) ter ponovne sanacije točk astrogeodetske mreže v 80.
letih preteklega stoletja. Na petih točkah najdemo dvojno oznako točke (256 Golica, 164 Košuta, 517
Jeruzalem, ter 514 Sljeme in 522 Sam. Plešivica na Hrvaškem) kar pomeni, da novi center točke ni
identičen s starim izpred leta 1963 (Jenko, 1976; Štupar, 1987). Podatke o tem, katere točke niso bile
med leti 1975–1981 identične točkam trigonometrične mreže I. reda izpred leta 1963, najdemo še v
Jenko (1983): 376 Debeli vrh – nadzidani steber, 175 Snežnik – novi steber in 184 Tuhobič (Hrvaška) –
centriranje na prvi podzemni center, ker je bil steber uničen.

2

Leta 1979 je Planinsko društvo Ilirska Bistrica zgradilo dokaj visok steber, Geodetski zavod Slovenije pa poskrbel
da je oznaka centra v vertikali s podzemnim centrom. Tako je ta točka že takrat dobila poleg geodetske hkrati
tudi turistično vlogo.
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Slika 7: Skica stabilizacije astrogeodetske mreže. Opomba pod nekaterimi točkami predstavlja leto izgradnje npr. za Mrzlico
Mr 64 ali izgradnje in sanacije npr. za 168 Rašica Rš 64/86. Podčrtane točke so bile zavarovane z občinskim odlokom3 (vir:
Štupar, 1987).

2.1.2.2

Oblika stabilizacije trigonometričnih točk II. - IV. reda in poligonskih točk

Trigonometrične točke mreže II. reda, stabilizirane ali obnovljene do leta 1952, imajo en nadzemni
center in dva podzemna centra (Peterca in Čolović, 1987).
Trigonometrične točke mrež II.-IV. reda so stabilizirane z manjšimi betonskimi kvadri (Miklič, 2013).
Točke so stabilizirane glede na Pravilnik o tehničnih normativih za mreže temeljnih geodetskih točk
(Pravilnik RGU, 1981) (Slika 8), ki je povzemal že predhodno uveljavljane načine stabilizacije, ki so bili
že pred tem predpisani s strani Zvezne geodetske uprave iz Beograda. Ponekod so se ohranile
stabilizacije še iz predhodnih izmer iz 19. in začetka 20. stoletja (Jenko, 2020).

3

Ob preverbi na Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije smo ugotovili, da večina točk, ki naj bi bile
zavarovane z občinskim odlokom, trenutno nima statusa spomenika.
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Slika 8: Stabilizacija točk položajne geodetske mreže (Pravilnik, 1981).

Za stabilizacijo navezovalne točke, vsaj na prvih testnih območjih Lendave in Pomurja, kjer so jih pričeli
stabilizirati v 70. letih prejšnjega stoletja, je bil načrtovan betonski kamen s čepom in ploščo okoli
kamna (Černe, 1977) (Slika 9). Predhodne izkušnje so pokazale, da so geodetske točke, stabilizirane
samo s kamnom, lokalno nestabilne in hitreje uničene. Plošča navezovalne točke ima dimenzijo 64 cm
× 64 cm. Ko so vzpostavljali navezovalne točke, so na obravnavanem območju istočasno sanirali še
trigonometrične točke, ki so jih stabilizirali z betonsko ploščo in ekscentričnim kovinskim signalom
(Slika 9) (Černe, 1977).
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Slika 9: Stabilizacija centra navezovalne točke in ekscentrični kovinski signal, ki so jih uporabljali kot točke trigonometričnih
mrež (vir: Černe, 1977).
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a

b

c

d

e
Slika 10: Nekaj primerov stabilizacij trigonometričnih točk, ki so bile stabilizirane po II. svetovni vojni: a) Bukov vrh (328, IV.
red, trig. okraj 10), b) Lenarščica (585, IV., 10), c) Jašč vrh (32 III., 4), d) Grič nad Malim Lipoglavom (769, IV., 10) ter e) Tabor
(116, III., 10) (foto: M. Triglav Čekada, 2020, 2021).
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2.1.3

Triangulacijske ter komparatorske baze in mreže

2.1.3.1 Mariborska triangulacijska baza in mreža
Bazo pri Mariboru z imenom Kranichsfeld (nemško ime za Rače) so izmerili leta 1860. Dolga je
5697,405 m, krajni točki sta 217 Starošince (JBT) in 218 Orehova vas (SBT). Na sredini baze se nahaja
točka 225 (Slika 11c). Izhodna računska stranica bazne mreže je bila med točkama 214 Donačka gora
(Donati) in 215 Žigartov vrh (Bacher), vmesni točki sta bili 216 Krčevina (Wurmberg) in 219 Bukovec
(Buchberg) (Svečnikov, 1953; Delčev in sod., 2014).
Krajni točki (218, 217) ter srednja točka baze (225) so stabilizirane s kvadratnim betonskim stebrom,
na katerem na krajnih točkah stoji še prirezana piramida. Oba dela skupaj sta na krajiščnih točkah
visoka 3,5 m. V bližini stebra so na vseh treh točkah še štiri bočna zavarovanja, ki imajo na stranicah
napis KK MT (Kaiserliche und Königliche Militärische Triangulation).

a

c

b

d
Slika 11: a-c) Stanje severne (218), južne (217) ter srednje (225) bazne točke v letu 2020 (foto: N. Fabiani, D. Vantur), d)
Mariborska bazna mreža (vir: Delčev in sod., 2014).
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2.1.3.2 Radovljiška triangulacijska baza in mreža
Radovljiška baza je metrično izhodišče skrajnega severozahodnega dela nove jugoslovanske
astronomsko-geodetske mreže (končane okoli leta 1967) in je v tej mreži edina v Sloveniji (sosednje
baze so pri Zagrebu, pri Puli in v vzhodni Liki). Baza je bila stabilizirana leta 1949 in prvič izmerjena leta
1950 (Vodopivec in Kogoj, 1990; Delčev in sod., 2014).

Slika 12: Točke stare in nove Radovljiške triangulacijske baze.

Baza je bila od leta 1975 do leta 1989 izmerjena 19 krat, njena dolžina pa je bila po zadnji izmeri
5921,2336 m (Vodopivec in Kogoj, 1990).
Krajni točki baze sta na poseben, enkraten način stabilizirani točki SBT (severna bazna točka) in JBT
(južna bazna točka – Slika 13). Stabilizacija SBT in JBT je bila izvedena na prav poseben način, ki se
kasneje v Jugoslaviji pri stabilizaciji drugih baz ni več uporabljal. Center predstavlja talna točka,
stabilizirana z betonskim stebrom, center točke predstavlja luknjica na čepu, ki je pritrjen na kovinsko
ploščo na zgornji površini stebra. Stojiščna točka je betonski steber na podestu (strehi) stolpiča. Na
gornjo površino stebra je vgrajena kovinska plošča s srčnim vijakom, ki omogoča prisilno centriranje.
Stojiščna točka je bila s spodnjim centrom povezana z optičnim grezenjem.

Slika 13: Južna bazna točka (JBT) – konstrukcija, srčni vijak stojišča, talni center (foto: O. Sterle, 2020).

Slika 14: Južna bazna točka (JBT) – pomožni visoki reper II. NVN (foto: O. Sterle, 2020).

Bazo s trigonometrično stranico 256 Golica – 164 Košuta povezuje bazna mreža (Slika 15). Leta 1976 je
bila baza prirejena za kompariranje elektronskih razdaljemerov.
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Slika 15: Bazna mreža Radovljiške baze.

Zaradi gradnje avtoceste je bila SBT uničena. Še pred uničenjem so leta 1989 stabilizirali novo severno
bazno točko (SBTn – 456s). Nova baza je od stare krajša za 216 m. Njena dolžina je bila določena le
enkrat in sicer septembra leta 1990, rezultat pa je 5705,3540 m (Vodopivec in Kogoj, 1990).
Stabilizacija SBTn ni bila izvedena na enak način kot SBT. Center predstavlja talna točka, stabilizirana z
betonsko ploščo v nivoju terena, center točke predstavlja luknjica na kovinskem čepu, vgrajenem v
ploščo. Stojiščna točka je betonski steber na podestu (strehi) stolpiča. Na gornjo površino stebra je bila
naknadno vgrajena kovinska plošča s srčnim vijakom, ki omogoča prisilno centriranje (Slika 16).
Stojiščna točka je bila originalno s spodnjim centrom povezana z ekscentričnim optičnim grezenjem
skozi luknjo v stebru.

Slika 16: Nova severna bazna točka (SBTn) – konstrukcija, srčni vijak stojišča, talni center (foto: O. Sterle, 2020).
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2.1.3.3 Ljubljanska triangulacijska baza
Znotraj ljubljanske trigonometrične mreže je bila leta 1955 vzpostavljena Ljubljanska triangulacijska
baza (Jenko, 2020). Stabilizirana je bila s krajnima stebroma z obliko prisekane piramide dimenzij 0,4
m × 0,4 m × 1 m. Med krajnima stebroma so bili stabilizirani trije vmesni stebri. Poleg zahodne bazne
točke je bil pravokotno na bazo na razdalji 48 m, postavljen komparatorski steber enake oblike kot
krajna stebra. Ko so na mestu zahodne bazne točke postavili industrijski objekt, so podzemni center
točke ohranili in nad njim v tlaku postavili pokrov, ki ga je bilo mogoče odpreti. Istočasno so v stavbo
na Baragovi ulici nasproti industrijskega objekta stabilizirali bočno zavarovanje.
Danes je v originalni obliki ohranjena samo še vzhodna bazna točka (550, III. red), center točke definira
v vrhnjo ploskev vgrajeni medeninasti čep z luknjico.

Slika 17: Vzhodna bazna točka: zgoraj originalna postavitev, detajl z medeninastim čepom (foto: S. Tršan, 2020), spodaj po
obnovi septembra 2020 (foto: K. Medved, 2020).

2.1.3.4 Komparatorski bazi Logatec
Republiška komparatorska baza Logatec – velika baza (Slika 18a) je bila postavljena že leta 1976
(Kogoj in Vodopivec, 2003). Dimenzije baze so relativno velike. Velikosti dolžin se gibljejo v intervalu
od 634 m do 2665 m. Leta 1976 je bila prvič izmerjena in izravnana. Mreža je bila izmerjena še dvakrat
in sicer leta 1984 z instrumentom Kern Mekometer ME 3000 in leta 1990 z instrumentom Kern ME
5000. Standardni odkloni dolžin stranic velike baze, ocenjeni iz rezultatov izravnave zadnje izmere,
dosegajo vrednosti od 0,16 mm do 0,25 mm.
Kasneje je Geodetski zavod Slovenije financiral postavitev krajše komparatorske linijske baze ob cesti
Logatec – Rovte (Slika 18b), ki je bolj primerna za kalibriranje razdaljemerov, zlasti izmero adicijske
konstante. Dolžina baze je 260 m, definira jo 5 stebrov. Povprečna vrednost standardnega odklona
dolžin linijske baze ocenjena na osnovi rezultatov izravnave je 0,22 mm. To bazo so uporabljali
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jamomerci rudnika Velenje in rudnika Žirovski vrh ter Geoservis za kalibriranje in Katedra za geodezijo
za pedagoške namene.
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Slika 18: Republiška komparatorska baza Logatec (levo), položaj točk linijske baze Logatec (desno) (vir: Kogoj in Vodopivec,
2003).

Točke obeh baz so stabilizirane z armiranobetonskimi stebri, premera 0,4 m in visoke med 1,2 m in 1,3
m (Slika 19). Nosilec stebra je obsežen in kompakten betonski temelj, velikosti 1,0 m × 1,0 m × 1,5 m.
Prisilno centriranje omogoča srčni vijak pritrjen na kovinski plošči, ki je vbetonirana na zgornji površini
stebra, ki je za točke velike baze nekoliko razširjeno.

Slika 19: Točke 1, 2, 3, 6 in 7 republiške komparatorske baze Logatec – velika baza – stanje leta 2020 (foto: UL FGG Katedra
za geodezijo, 2020).

Danes je steber točke 2 nepopravljivo poškodovan, v solidnem stanju so le še točke 1, 3, 6 in 7. Točka
4 velike baze je zaradi novogradnje odstranjena, tudi točka 5 je zaradi izkopa gradbene jame uničena.
Zgornja ploskev točke 1 je vtrjena s kovinskim pokrovom, ki točko zelo dobro ščiti pred uničenjem.
Velika baza Logatec je kot celota neuporabna.
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Slika 20: Zgornja ploskev stebra (točke 1, 3 in 6) s srčnim vijakom (navoj Wild) za prisilno centriranje – velika baza (foto: UL
FGG Katedra za geodezijo, 2020).

Leta 2001 so bili stebri velike in male baze sanirani. Nepoškodovani betonski stebri so bili prebarvani,
to predvsem velja za stebre velike baze. Poškodovani stebri male baze so bili zgrajeni praktično na
novo. Stebri so armiranobetonski. Z zunanje strani so obdani s propilensko cevjo. Gornja ploskev stebra
je zaščitena s pokrovom iz nerjavečega jekla (Slika 21).

Slika 21: Točke linijske komparatorske baze Logatec od I do V – mala baza (foto: UL FGG Katedra za geodezijo, 2020).

Stanje stebrov je skoraj 20 let po sanaciji še vedno vrhunsko. Stebri so popolnoma nepoškodovani,
sistemi za prisilno centriranje so kot novi. Bazo je še vedno mogoče uporabljati.

Slika 22: Zgornja ploskev stebra (točki I in II) s srčnim vijakom (navoj Wild) za prisilno centriranje – mala baza (foto: UL FGG
Katedra za geodezijo, 2020).
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2.1.3.5 Komparatorska baza Geodetskega zavoda Slovenije
Geodetski zavod Slovenije (GZS) je nekje po letu 1976 stabiliziral svojo komparatorsko bazo na južni
strani stavbe na Zemljemerski ulici 12 (danes je tu Geodetska uprava RS). Linijsko bazo tvorijo trije
betonski stebri in 8 označb na podpornem zidu. Dolžina baze je 50 m, medsebojna oddaljenost vmesnih
točk pa je 5 m (Slika 23).

Slika 23: Skica linijske komparatorske baze GZ SRS (foto: UL FGG Katedra za geodezijo, 1989).

Komparatorska baza je bila prvotno namenjena kompariranju merskih trakov in določitvi adicijskih
konstant elektronskih razdaljemerov in reflektorjev. Kasneje je bila prirejena tudi za ugotavljanje
periodičnih pogreškov elektronskih razdaljemerov (ciklični pogrešek faze) (Vodopivec in Kogoj, 1989).
Med drugim so jo uporabljali za testiranje elektrooptičnih razdaljemerov, ki so jih popravljali v optično
mehanični delavnici GZS (Jenko, 2020), kasneje Geoservis.

Slika 24: Komparatorska baza Geodetskega zavoda Slovenije in dve vrsti meril na točkah na zidu (foto: M. Triglav Čekada,
2020).

Dimenzije komparatorske baze so bile nazadnje določene leta 1989. Meritve so bile izvedene s
preciznim razdaljemerom Kern ME5000. Povprečni standardni odklon dolžin odsekov baze, določen na
osnovi rezultatov izravnave, je 0,5 mm.
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Slika 25: Stebri 1, 2 in 11 komparatorske baze Geodetskega zavoda Slovenije (foto: M. Triglav Čekada, 2020).

2.1.3.6 Talni komparator Fakultete za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo
Kdo od nekoliko starejših geodetov, ki so obiskovali študij geodezije na Fakulteti za gradbeništvo in
geodezijo, prej Fakulteti za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo se ne spomni vaje kompariranje
merskih trakov pri predmetu Geodezija I? Talni komparator v IV. nadstropju fakultetne stavbe na
Jamovi 2 je bil vzpostavljen za kompariranje merskih trakov predvsem za pedagoške namene.
Komparator materializira 11 kovinskih ploščic z milimetersko razdelbo, stabiliziranih v tla hodnika na
oddaljenostih 5 m (Slika 26). Skupna dolžina baze je 50 m (Katedra za geodezijo, 1989).

Slika 26: Kovinska ploščica, ki označuje 10. točko in razporeditev točk talnega komparatorja FAGG (foto: D. Kogoj, 2020).

Dimenzije talnega komparatorja so bile določene večkrat, nazadnje leta 1989. Meritve so bile izvedene
s preciznim razdaljemerom Kern ME5000. Povprečni standardni odklon dolžin odsekov baze, določen
na osnovi rezultatov izravnave, je 0,14 mm (Katedra za geodezijo, 1989).
Leta 2018 je bila zaradi prenove prostorov točka 1 uničena.
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2.1.4

Geodinamične mreže

Od leta 1976 naprej se je izvajalo izmero položajnih premikov ob tektonskih prelomih na petih
mikromrežah (Kogoj, 2000): Karavanke, ljubljanski centralni sistem, Idrija, ljubljanske mikromreže in
Krško.
2.1.4.1 Mreža Karavanke
Mreža je razvita ob geološkem prelomu, ki deli Dinaride od Vzhodnih Alp. Peradriatični šiv, kot ga tudi
imenujemo, se razprostira od Švice preko Italije do naših krajev. Celotna dolžina preloma presega 600
km, na našem ozemlju pa poteka na območju Karavank.
Mreža je razdeljena na slovenski in avstrijski del. Celotno mrežo sestavlja 10 točk, od katerih so štiri v
Sloveniji, ena je na meji (Slika 27), pet pa jih je v Avstriji. Že od leta 1977 dalje so meritve potekale
usklajeno na obeh delih mreže in so ju povezovale v enotno celoto. Vendar mreža kot celota ni bila
obdelana nikoli; obdelava podatkov se je izvajala ločeno na slovenski (Geodetski zavod Slovenije) in
avstrijski strani (TU Dunaj). Obdelavo za slovenski del je opravil GZS pod vodstvom inž. Marjana Jenka
(Kogoj, 2000).

Slika 27: Slovenski del mreže Karavanke.

Prva izmera avstrijskega dela je bila opravljena že leta 1975. Mreža je bila prvič v celoti merjena leta
1977, nato pa leta 1980 in 1984. V mreži je bilo merjenih 18 smeri ter 8 dolžin. Zadnja meritev je bila
izvedena leta 1995.
Vse točke mreže so točke obstoječe državne trigonometrične mreže. Stabilizacija je izvedena po
pravilniku o državni izmeri (Pravilnik, 1981), točki I. reda na meji sta stabilizirani z betonskimi stebri.
2.1.4.2 Mreža Idrija/Kanomlja
Mreža Kanomlja se razprostira ob enem zanimivejših prelomov v Sloveniji, to je idrijskem prelomu.
Mreža ima obliko klasičnega geodetskega štirikotnika, določenega s štirimi točkami, ki so med seboj
vidne. Tri točke mreže predstavljajo obnovljene stabilizacije obstoječih točk trigonometrične mreže III.
glavnega reda (originalno stabilizirane v času Italije), četrta, Ogalce, pa je bila leta 1985 stabilizirana na
novo4. Dolžine trigonometričnih stranic so približno 7 km, razen ene, ki je krajša.

4

Za hišami v zaselku Ogalce: v ravnini s tlemi je zabetonirana iz betona (Jenko, 2020).
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Za ugotavljanje tektonskih premikov je bila opravljena samo ničelna meritev 1985. Merjene so bile vse
dolžine v mreži. Mreža je bila izravnana.

a

c

b

d

Slika 28: a) Mreža Idrija/Kanomlja. b) Vrhovec na Šebreljski planoti (foto: S. Tršan), c) Potok na Vojskem in d) Jelenk na
Šebreljski planoti (foto: M. Triglav Čekada, 2020).

2.1.4.3 Ljubljanski centralni sistem
Ljubljanski centralni sistem je okvir trigonometrične mreže mesta Ljubljana, razvite v letih 1955/56.
Šest obodnih točk skupaj s centralno točko tvori šesterokotni centralni sistem (Slika 29). Dolžine stranic
v mreži so od 5 do 10 km. Vse točke so točke obstoječe državne trigonometrične mreže, sodijo v II. in
III. dopolnilni red. Točka 120 Gradišče nad Podsmreko ima stabilizacijo še iz leta 1902, 365 Toško Čelo
pa iz časa italijanske okupacije. Danes je zgornji del točke 255 odbit (v ravnini s terenom).
Prvotne kotne meritve iz leta 1955 niso bile uporabljene za ugotavljanje stabilnosti območja.
Primerjava teh meritev z dolžinskimi meritvami iz leta 1976 (v mreži je bilo merjenih vseh 12 stranic)
je pokazala pričakovane deformacije merila državne trigonometrične mreže, samostojni izravnavi obeh
meritev pa sum na premike treh točk (421, 255 in 34c). Leta 1985 so bile dodane tri diagonale in
meritve dolžin stranic mreže ponovljene.
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a

b

c

d

Slika 29: a) Ljubljanski centralni sistem, b) točka 365 Toško Čelo (foto: S. Tršan, 2020), c) Gradišče nad Podsmreko (foto: S.
Tršan, 2020) in d) Molnik (foto: M. Triglav Čekada, 2020).

2.1.4.4 Mikromreže na območju ljubljanske kotline
Mreže so bile stabilizirane zato, da bi na podlagi geodetskih meritev, opravljenih v daljšem časovnem
obdobju, ugotovili tektonsko aktivnost, ki poteka med posameznimi točkami v mrežah. Z geodetskimi
meritvami spremljamo tektonsko aktivnost vzdolž Ljubljanskega in Mišjedolskega preloma. Točke v
mrežah so bile stabilizirane leta 1979. Takrat so opravili tudi prvo izmero posamezne mreže. Mreže so
izmerili večkrat, praviloma v štiriletnem ciklu ponovitev (Kogoj, 2000; Bavec in sod., 2013).
2.1.4.4.1 Mreža Gameljne
Mreža je sestavljena iz štirih točk. Točke se nahajajo na zadnjih odrastkih Šmarne gore, to je Debeli
hrib (točka 103) in na drugi strani preloma na obronkih Rašice, Mali vrh (točka 102). V ravnini sta še
točki Blato (točka 104) in Skaručna (točka 101), ki pa med seboj nista vidni. Mreža Gameljne je bila
izmerjena leta 1979, 1983, 1987, 1991, 1995 in 2011.
Točko 101 je leta 2015 lastnica zemljišča, na katerem je točka stala, odstranila.
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101

102

103

a

b

104

c

Slika 30: a) Geometrija mreže Gameljne, b)približna lega Ljubljanskega preloma ter b) točka 104 (foto: UL FGG, Katedra za
geodezijo, 2011).

2.1.4.4.2 Mreža Ljubljana
V Ljubljani je bil položaj za postavitev mreže zelo neugoden. Glavni prelom poteka med gradom (točka
106) in Šišenskim hribom (točka 105). Kot tretja točka je bil izbran hrib Golovec (točka 107). Ta trikotnik
je precej sploščen, saj znaša hipotenuza kar 3500 metrov. Zato je bila mreža razširjena na pet točk.
Dodatni točki sta na strehi Univerzitetnega kliničnega centra (točka 109) in na strešni ploščadi stavbe
Petrola na Dunajski cesti (točka 108). Pogosti problemi z dostopom na streho kliničnega centra so
privedli do tega, da je bila namesto te točke izbrana nova točka na terasi stavbe FGG na Jamovi cesti 2
(točka III). Mreža Ljubljana je bila izmerjena 1979, 1984, 1988, 1992, 1996 in 2000.

108s
105

106s
106
III

a

b

107

Slika 31: a) Geometrija mreže Ljubljana, b) približna lega Ljubljanskega preloma ter v spodnji vrstici od leve proti desni stebri
105, 106 in 107 (foto: M. Triglav Čekada, 2020).
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2.1.4.4.3 Mreža Dobravica
Po nasvetih geologa se opazuje Mišjedolski prelom in vzporedni prelom na planoti zahodno od vasi
Dobravica. Po ena točka je v Sarskem (točka 111) in na Dolgih njivah (točka 114), dve točki pa sta ob
cesti Ig – Golo (110 in 113). Centralno točko tvori točka 112 v Dobravici. Mreža Dobravica je bila
izmerjena leta 1979, 1983, 1987, 1991, 1995 in 2012.

111

110
112

114

a

b

113

c

Slika 32: a) Geometrija mreže Dobravica, b) približna lega Mišjedolskega preloma, b) točka 110 (foto: UL FGG, Katedra za
geodezijo, 2012).

2.1.4.4.4 Stabilizacija mikromrež v ljubljanski kotlini
Točke vseh treh mrež so stabilizirane z armiranobetonskimi stebri, premera 40 cm in višine med 120 in
130 cm. Nosilec stebra je obsežen in kompakten betonski temelj velikosti 100 x 100 x 150 cm. Prisilno
centriranje omogoča srčni vijak pritrjen na kovinski plošči, ki je vbetonirana na zgornji površini stebra.

Slika 33: Stabilizacija merskih stebrov in možnost prisilnega centriranja, točka 111 mreže Dobravica (foto: UL FGG, Katedra
za geodezijo, 2012).
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Posebna je točka 106 na grajskem hribu. Steber je nižji, center na zgornji kovinski plošči je označen s
piko, za centriranje instrumenta pa potrebujemo posebno podložno ploščo Kern.

Slika 34: Točka 106 mreže Ljubljana – betonski steber na Grajskem hribu (foto: UL FGG. Katedra za geodezijo, 2010).

2.1.4.5 Geodinamična mreža Krško
Na širšem območju jedrske elektrarne Krško je bila na osnovi obstoječe državne geodetske mreže
definirana geodetska mreža za merjenje tektonskih premikov (Kogoj, 2000). Izbrana je bila GPS metoda
izmere. Mrežo, ki je bila razvita leta 1993, je prvotno definiralo 9 točk (od teh le tri iz mreže Krško 54,
ki so bile stabilizirane leta 1954 v okviru redne stabilizacije trigonometričnih točk).
Leta 1997, ob drugi meritvi, je bila mreža dopolnjena s tremi točkami, stabiliziranimi na območju, kjer
je bilo s prvo izmero ugotovljeno največje odstopanje novo določenih koordinat mreže od uradno
veljavnih koordinat. Mrežo sedaj tvori 12 točk državne geodetske mreže, ki imajo dane koordinate v
državnem koordinatnem sistemu (stabilizacija po Pravilniku RGU 1981). Dodatne točke so bile izbrane
tako, da dopolnjujejo geometrijo mreže. Stabilizirane so na območjih, kjer je zagotovljena lokalna
geološka stabilnost. Geodinamična mreža Krško je bila izmerjena dvakrat: leta 1993 in 1997.

Slika 35: Geodinamična mreža Krško (vir: UL FGG Katedra za geodezijo).
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2.1.4.6 Mikromreža Libna
Mreža Libna je klasična terestrična trigonometrična mreža vzpostavljena za merjenje lokalne
horizontalne stabilnosti ob orliškem prelomu na severnem robu Krškega in je bila vključena v projekt
Seizmotektonski model Krške kotline (Kogoj, 2004; Vodopivec in Kogoj, 2005). Mreža ima obliko
nepravilnega petkotnika, dodana je točka 6 za povečanje čvrstosti mreže. Površina mreže je 4,27 ha.
Najdaljša stranica mreže je povezava 2–4, in znaša 385 m, najkrajša pa povezava 5–6, 40 m (Slika 36).
Točke mreže predstavljajo geometrično bazo za določitev položajev talnih točk A, B, C in D. Talne točke
so ekscentri točk mreže 1, 2, 3 in 4. Oddaljenost ekscentra od centra točke je od 10 m do 20 m. Mreža
je bila merjena leta 1998 dvakrat, kasneje pa po enkrat v letih 1999, 2000, 2001, 2003, 2005 in 2008.

Slika 36: Mikromreža Libna (vir: UL FGG Katedra za geodezijo).

Talne točke A, B, C in D so stabilizirane na edinstven način, delo Katedre za geodezijo UL FGG (Kogoj
2004; Vodopivec in Kogoj 2005). Serijsko izdelana betonska cev z zunanjim premerom  = 0,25 m in
dolžine 1 m je spuščena v z ustreznim strojem izvrtano luknjo enakega premera. Cev je zalita z
betonom, na gornji ploskvi pa je vgrajena kovinska plošča s srčnim vijakom, ki omogoča prisilno
centriranje. Cev je na vrhu pokrita s serijsko izdelanim pokrovom, tako da je točka popolnoma zaščitena
(Slika 37). Ostale točke mreže so stabilizirane s klasično stabilizacijo z betonskimi kvadri (Pravilnik 1981
– TIP D).

Slika 37: Ekscentrična talna točka in center – stojišče instrumenta, instrument na točki 4, talna točka D z reflektorjem (foto:
UL FGG, Katedra za geodezijo).
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2.1.4.7 Geodinamične mreže Premogovnika Velenje
V okolici Premogovnika Velenje so bile vzpostavljene tri geodinamične mreže:
 Mala geodinamična mreža Premogovnika Velenje (MGMPV),
 Velika geodinamična mreža Premogovnika Velenje (VGMPV) in
 Razširjena geodinamična mreža Premogovnika Velenje (RGMPV).
Mala geodinamična mreža Premogovnika Velenje ima 19 točk, od katerih so 3 točke hkrati vključene
v veliko geodinamično mrežo Premogovnika Velenje (022A Jerič, 012A Ljubela, 2S3A Skorno). Vse točke
male mreže so stabilizirane z betonskimi stebri ali medeninastimi svorniki, vgrajenimi v stabilno
podlago in locirane na lokacijah kjer je omogočen nemoten sprejem satelitskega signala za GNSSizmero (glej primer na Slika 39) (Zorec, 2011).

Slika 38: Skica Male geodinamične mreže Premogovnika Velenje (vir: Zorec, 2011).

a

b
Slika 39: Točka 0N6A na Sv. Jakobu v Podkraju pri Velenju (foto: G. Triglav Brežnik, 2020).

Velika geodinamična mreža Premogovnika Velenje (Slika 40) je bila zasnovana za vzpostavitev
visokokakovostnega referenčnega koordinatnega sistema območja Velenjske kotline in zasnovana
tako, da je zagotavljala koordinatno osnovo MGMPV (Stopar in sod., 2003, Stopar in sod., 2006, Sterle,
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2004). V mrežo je vključenih 9 točk, kjer tri točke (2S3A, 011A in 012A) predstavljajo povezavo med
VGMPV in MGMPV. Razdalje med točkami so od okoli 7 km do največ 32 km.

Slika 40: Skica velike geodinamične mreže Premogovnika Velenje (vir: Stopar in sod., 2006).
VMPV je bila zasnovana v letih 1995 in 1996 v sodelovanju Premogovnika Velenja, Geodetske uprave
RS in Oddelka za geodezijo UL FGG. Točke so stabilizirane bodisi s medeninastimi svorniki v skali, na
katerega se privije kovinski drob, ali z betonskimi stebri, na katere se postavi (zamavči) mini stativ.
Stabilizacija točk zagotavlja prisilno centriranje antene GNSS.

Slika 41: Primera stabilizacije točke Luče (levo – medeninasti svornik) in Velika kopa (desno – betonski steber)
(vir: UL FGG).

Da bi intenzivneje spremljali geodinamično dogajanje na širšem območju Premogovnika Velenje, je bila
leta 2003 vzpostavljena tudi Razširjena geodinamična mreža Premogovnika Velenje. Pri vzpostavitvi
so sodelovali strokovnjaki Premogovnika Velenje, Oddelek za geodezijo UL FGG in Oddelek za geologija
UL NTF. Mrežo skupaj sestavlja 17 točk, med katerimi je 7 točk VGMPV in 10 novo stabiliziranih. Vse
točke so bile stabilizirane kot geodinamične točke, to pomeni z medeninastim svornikom, na katerega
se privijači kovinski drog (Sterle in Stopar, 2006).
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Slika 42: Skica razširjene geodinamične mreže Premogovnika Velenje (vir: Stopar in sod., 2006).
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2.1.5

Nivelmanske (višinske) mreže

Izmere nivelmanskih mrež višjih redov oz. nivelmanskih poligonov na območju Slovenije lahko
kronološko razdelimo na (Koler, 1993; Koler in Breznikar, 2004; Koler in sod., 2019):
 1873 – 1895: Avstro-Ogrski nivelman,
 1946 – 1957: prvi nivelman visoke natančnosti SFRJ (I. NVN),
 1970 – 1973: drugi nivelman visoke natančnosti SFRJ (II. NVN),
 niveliranje posameznih nivelmanskih poligonov 1. reda po letu 1980,
 2000 – 2016: nova nivelmanska mreža I. reda.
V zbirki geodetskih točk na GURS so leta 2019 vodili 12.961 reperjev, od katerih pa je veliko uničenih,
saj je terenski pregled vzorca 1940 reperjev pokazal, da je uničenih 29 % reperjev (Koler in sod., 2019).
Pred tem so že leta 1983 izvedli pregled vseh reperjev v 6 izbranih občinah. Ugotovili so, da je uničenih
6 % reperjev NVN, 38 % reperjev 1. do 4. reda, neuporabnih je bilo manj kot 1 % NVN in 5 % reperjev
1. do 4. reda ter neodkritih je bilo manj kot 1 % NVN in 7 % reperjev 1. do 4. reda (Štupar, 1987).

Slika 43: Zgodovina nivelmanskih izmer na območju Slovenije: avstro-ogrski nivelman, I. NVN, II. NVN, izmere po 1971.

Na območju Slovenije je bilo v Avstro-Ogrski nivelman vključenih 734 km nivelmanskih poligonov (Slika
43). Avstro-Ogrski nivelman je bil sestavljen iz mreže nivelmanskih zank, ki so večinoma potekale ob
železniških progah in izjemoma ob cestah. Zaradi prometa in neutrjenega terena se je večina objektov
ob železniških progah močno posedla, kar so ugotovili že s ponovnim niveliranjem med obema
svetovnima vojnama (Koler, 1993).
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Slika 44: Avstro-Ogrska nivelmanska mreža na območju Slovenije (vir: Zeger, 1986).

V Avstro-Ogrski so stabilizirali sedem fundamentalnih reperjev (imenovani Hauptfixpunkt). Eden, ki je
bil leta 1878 stabiliziran v bližini Ruš (B. W. H. Nr. 147 (Slika 48) (nem. Bundeswehr Höhemarke
Nummer 147), danes z oznako N1-V-FR-1049), kasneje imenovan tudi normalni reper, se nahaja na
slovenskem ozemlju (Koler in sod., 2019). Stabilizirali so še reperje I. reda (Höhemarke), ki se nahajajo
na vsakih 3 do 4 km razdalje nivelmanskega poligona. Med reperje I. reda so na oddaljenosti 1 km
postavili še reperje II. reda (Steinmarke). Običajno so za reperje II. reda privzeli kamnita znamenja:
kilometrski kamni ob cestah in železnicah, mejni kamni, oporni zidovi mostov (ograje), stopnice kapelic
in trigonometrične točke. Na teh znamenjih so bile označene zglajene horizontalne površine, na katere
so postavljali nivelmanske late, v njih pa so vklesali še H+M (Slika 45), kar je označevalo reper. Večina
reperjev II. reda je uničena (Koler, 1993).
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Slika 45: Skica stabilizacije reperja II. reda (vir: Zeger, 1986).

Prvi nivelman visoke natančnosti – I. NVN – v SFRJ je v Sloveniji zajemal dolžino 1084 km nivelmanskih
poligonov (Koler in sodel., 2019b).
Drugi nivelman visoke natančnosti – II. NVN – v SFRJ je v Sloveniji zajemal dolžino 688 km nivelmanskih
poligonov (Koler, 1993). Med leti 1969 in 1979 so po celotni Jugoslaviji na novo stabilizirali glavne
reperje II. NVN, imenovane tudi fundamentalni reperji, z letom 1970 pa se začne sama izmera II. NVN
(Peterca in Čolović, 1987). Fundamentalni reperji so postavljeni v medsebojni oddaljenosti od 25 km
do 50 km (Koler, 1993).
V času izmere II. NVN so bili nivelirani nivelmanski poligoni tudi na mejnih odsekih v dolžini 10 km
(Koler, 1993).
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Slika 46: Fundamentalni reperji II. NVN v Jugoslaviji (vir: Peterca in Čolović, 1987).

Štupar (1987) opiše stanje po posameznih redovih realizirano do 1980. let:
 Mreža NVN (I. NVN in II. NVN): obstoječi nivelmanski poligoni iz leta 1972 in nivelmanski
poligoni mejnih odsekov iz leta 1984,
 mreža 1. reda: nivelmanski poligoni št. 1 – 19, so gostejši kot NVN, zato obstaja 40 % dosedanjih
poligonov izven obsega NVN,
 mreža 2. reda: nivelmanski poligoni št. 1 – 17. Trasa enega poligona je bila vključena v izmero
NVN,
 mreža 3. reda: nivelmanski poligoni št. 1 – 43,
 mreža 4. reda: obsega 213 nivelmanskih poligonov,
 mestne nivelmanske mreže:
o Mestne nivelmanske mreže I. reda z navezavo na fundamentalne reperje: Ljubljana,
Celje,
o 13 mestnih nivelmanskih mrež I. in II. reda, brez navezave na fundamentalne reperje.
Zaradi zavarovanja fundamentalnih reperjev, je pomembno tudi to, da so med 1975 – 1986 sprejeli
občinske odloke o zavarovanju in prepovedi gradnje ob fundamentalnih reperjih NVN (Štupar, 1987).
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Slika 47: Nivelmanske mreže višjega reda v Sloveniji v obdobju 1975 – 1986 (vir: Štupar, 1987).
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2.1.5.1 Oblika stabilizacije fundamentalnega reperja v bližini naselja Smolnik pri Rušah
Fundamentalni oz. normalni reper Smolnik pri Rušah je zidan objekt (Slika 48a, Koler in sod., 2019).
Nadmorska višina normalnega reperja je določena na ravni plošči tonalita z vklesanim križem (Slika
48b).

a

b

Slika 48: a) Normalni reper Avstro-Ogrskega nivelmana I. reda in nivelmanske mreže I. reda Slovenije (B. W. H. Nr. 147,
danes N1-V-FR-1049), b) nadzemni del (vir: D. Radovan, 2021), desno podzemni del (vir: Geodetska družba d.o.o., 2014).

2.1.5.2 Oblika stabilizacije Avstro-Ogrskih reperjev I. reda
Reperji I. reda so bili stabilizirani v trdnih objektih (cerkve, postajna poslopja, mitnice, šole itd.) in so
stabilizirani 2 do 2,2 m nad tlemi. Obstajata dva načina stabilizacije (Koler, 1993):
 Prvi, starejši način stabilizacije: reper je sestavljen iz medeninastega čepa premera 3 do 4 cm
in ploščice z napisom HOEHENMARKE ali BILJEG VISINE (Slika 49). Pod napisom je horizontalna
črtica z luknjo v sredini. Čep je vzidan v objekt in zaščiten z medeninasto ploščico dimenzije
160 × 80 × 4 mm, ki je vzidana tako, da je v isti ravnini s fasado objekta. Zaščitna ploščica ni
povezana z medeninastim čepom, ampak je na zid objekta pritrjena tako, da se os čepa
prekriva z luknjico na plošči. Center ploščice predstavlja nadmorsko višino – v praksi so vzeli
sredino črtice na plošči.
 Novejši način: prizmatično litoželezo dimenzije 70 × 55 × 100 mm. Reper je vzidan tako, da je
zunanja površina reperja v isti ravnini kot površina zidu. V sredini je luknjica, ki predstavlja
nadmorsko višino reperja.

Slika 49: Skica stabilizacije reperja I. reda (vir: Zeger, 1986).
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2.1.5.3 Oblika stabilizacije reperjev I. NVN
Uporabljali so naslednje tipe stabilizacije reperjev (Pravilnik RGU, 1981):
 Tip A: betonski steber s podložno ploščo, kovinskim drogom in zaščitno kapo,
 tip B: betonski ali kamniti dvojni steber s podložno ploščo in pokončno vzidanima kovinskima
čepoma,
 tip C: betonski ali kamniti steber s podložno ploščo in pokončno vzidanim kovinskim čepom,
 tip D: vodoravno vzidani kovinski čep,
 tip E: pokončno vzidan kovinski čep,
 tip F: kovinska plošča z luknjico in oznako.

Slika 50: Skica reperjev, ki so bili stabilizirani v I. NVN (vir: Pravilnik RGU, 1981).
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2.1.5.4 Oblika stabilizacije II. NVN
Novi fundamentalni reperji II. NVN so bili med leti 1969 in 1970 stabilizirani na naslednjih nivelmanskih
poligonih (Slika 46), ki so deloma potekali po Sloveniji (Peterca in Čolović, 1987):
 Senj – Rijeka – Pula – Kozina – Nova Gorica – Bled – Kranj – Ljubljana – Trojane – Arja vas,
 Arja vas – Zidani Most – Krško – Zagreb,
 Arja vas – Otiški vrh – Ruše – Lenart – Murska Sobota – Varaždin – Koprivnica – Pčelić.
Fundamentalni reperji II. NVN so bili stabilizirani na tri načine (Slika 51). V bližini, na oddaljenosti do
200 m od fundamentalnega reperja, so bili stabilizirani še reperji t. i. nivelmanske mreže
fundamentalnega reperja (2 – 4), ki so predstavljali zavarovanje fundamentalnega reperja, z običajnimi
reperji (Peterca in Čolović, 1987).
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Slika 51: Trije načini stabilizacije fundamentalnega reperja II. NVN: vertikalna stabilizacija (TIP I), horizontalna stabilizacija
(TIP II) in prosta (TIP III) (vir: Peterca in Čolović, 1987).

2.1.5.5 Oblika stabilizacije reperjev mreže 1. do 4. reda
Reperji nivelmanskih mrež nižjih redov, so bili stabilizirani skladno s Pravilnikom o tehničnih normativih
za mreže temeljnih geodetskih točk (Pravilnik RGU, 1981).
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2.1.6

Gravimetrična mreža

Osnovno gravimetrično mrežo Slovenije tvori 35 točk (Radovan, Berk in sod., 2006; Koler in sod., 2006;
Medved, 2008; Stopar in sod., 2008):
 29 relativnih točk (točke 1. reda) in
 6 absolutnih gravimetričnih točk (točke 0. reda)

Slika 52: Osnovna gravimetrična mreža Slovenije (vir: Radovan, Berk in sod., 2006).

Absolutne gravimetrične točke so stabilizirane:
 v gradovih Bogenšperk, Sevnica in Socerb,
 v garaži na območju Gotenice,
 v cerkvi Sv. Areha na Pohorju in
 v trdnjavi Kluže.
Vse absolutne gravimetrične točke so stabilizirane tako, da so neposredno temeljene na skalnato
podlago, na kateri ležijo izbrani objekti. Stebri so pritrjeni na skalnato podlago s sidrom, ki je zavrtano
6 metrov v skalo in napeto s silo 50000 N. Steber je izdelan iz specialnega polimernega
mikroarmiranega betona, ki se ne krči. Tovrstni beton duši vibracije podlage nastale ob delovanju
absolutnih gravimetrov in je izredno geometrično stabilen. Center stebra je stabiliziran z medeninastim
čepom. Glavni izvajalec geotektonskih del in priprave betonske zmesi je bil Gradbeni inštitut ZRMK
d.o.o. Stebri so izdelani tako, da je njihova zgornja ploskev v ravnini tal ali malo nižje (Slika 53). Sam
primer stabilizacije pa lahko vidimo na primeru točke v Gotenici (Slika 54).

Slika 53: Način stabilizacije absolutnih gravimetričnih točk (vir: Radovan, Berk in sod., 2006).

80

GEODETSKI INŠTITUT SLOVENIJE

Slika 54: Primer stabilizacije absolutne gravimetrične točke (vir: Ullrich, 2014).

Mrežo 1. reda tvori tudi 17 točk osnovne gravimetrične mreže Jugoslavije. Od tega je enajst točk
stabiliziranih kot vkopani betonski stebri dimenzij 50 cm × 50 cm ×100 cm. Stabilizacija izhaja še iz
obdobja postavitve Osnovne gravimetrične mreže Jugoslavije, ki je bila zasnovana v obdobju med
letoma 1964 in 1967 (Bilibajkić in sod., 1971). Ostalih 18 točk so kovinski čepi, stabilizirani v stopnišča
ali podstavke starejših, masivnejših objektov (cerkve, spomeniki). Primera stabilizacije relativnih
gravimetričnih točk sta podana spodaj.

Slika 55: Primera stabilizacije relativnih gravimetričnih točk (vir: Radovan, Berk in sod., 2006).
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2.1.7

Točke državnikih geodetskih omrežij GNSS

Omrežje SIGNAL (SI – Slovenija, G – Geodezija, NA – navigacija, L – lokacija) je sestavljeno iz 16 stalnih
postaj GNSS, omrežje stalnih postaj točk kombinirane geodetske mreže, imenovano tudi mreža 0.
reda, vključuje 10 GNSS-postaj na 6 lokacijah po Sloveniji (Slika 56).
Omrežje SIGNAL operativno deluje od 1. januarja 2007, stalne postaje so postavljene na različnih
grajenih objektih (stavbe) katerih konstrukcijske lastnosti in izvedba temeljenja niso znane, zato
stabilnost postaj omrežja SIGNAL ni dovolj dobro znana. Omrežje je uporabniško omrežje (Oven in sod.,
2019).
Vsako točko kombinirane geodetske mreže praviloma sestavlja več fizično stabiliziranih točk (izjema
je Koper): glavna referenčna točka, ki stoji ob vznožju stebra; referenčna točka v osi stebra; ena ali dve
referenčni točki GNSS na stebru; trije referenčni reperji ob vznožju stebra ter tri ali štiri točke
zavarovalne geodetske mreže v neposredni bližini točke (Slika 57). Točke so bile fizično zgrajene med
letom 2014 in koncem leta 2016, operativno pa mreža deluje od 1. januarja 2016 (Oven in sod., 2019).

Slika 56: Omrežje SIGNAL z vključenimi postajami sosednjih omrežij ter kombinirana geodetska mreža 0. reda (vir: GI, 2019).

a

b
Slika 57: a) stabilizacija točke SIGNAL Bovec (BOVC) in b) stabilizacija točke kombinirane geodetske mreže Korada (KDA1,
KDA2) (foto: Geodetski inštitut Slovenije, 2019).
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2.1.8

Katastrski mejniki – meje katastrskih občin in zemljiškokatastrske točke

Navzlic izredni kulturni dediščini je zanimivo, da je na Slovenskem o mejnih katastrskih znamenjih malo
napisanega. O zgodovini kartiranja slovenskega ozemlja govori sicer monografija Branka Korošca
(1978), ki predstavlja pomembne mejnike na področju razvoja kartografije in geodezije na Slovenskem,
mnogo je člankov in gradiv o geodetskih točkah, kot že omenjeno v tem poročilu, manj pa je govora o
materializirani kulturni geodetski dediščini na terenu. O različnih katastrskih in državnih mejah govori
še knjiga Gojimirja Mlakarja (1996). Pred kratkim pa je izšla obsežna monografija Slovenska zemlja na
katastrskih načrtih Janeza Slaka in sod. (2020). Mejna znamenja in meje so bili v slovenskem prostoru
pomembni že več stoletij pred nastankom katastra, saj »so označevali obseg pravic do zemlje, ki je
nekoč veljala za temeljni vir preživetja« (Vilfan, 1996). Poudariti velja izredno velik pomen participacije
posestnikov pri določevanju meja posesti, saj so že pred nastankom katastra namreč pri ugotavljanju
posestnih mej sodelovali lastniki oziroma posestniki ter predstavniki lokalne skupnosti oziroma uradnih
organov, in to s čim večjo javnostjo dogodka, da bi se na tak način »preprečila pozaba dejanja in
omogočilo pravočasno prijavo raznih ugovorov ali pritožb« (Vilfan, 1961).
Danes veljavni Pravilnik o evidentiranju podatkov v zemljiškem katastru (Ul. RS, št. 48/2018) predpisuje
sledeče tipe mejnikov, ki jih lahko v naravi postavijo geodeti, da označijo zemljiškokatastrske točke na
parcelnih mejah, če te seveda niso na državni meji. Vidni del mejnika je lahko:
 kvadratna oblika velikosti 10 cm x 10 cm,
 okrogla oblika s premerom najmanj 2 cm in največ 10 cm,
 križ velikosti 5 cm x 5 cm, vklesan v naravni kamen ali v grajen objekt, ali
 druga nazorna označba, ki nedvoumno označuje položaj zemljiškokatastrske točke v naravi.
Med drugimi nazornimi označbami velikokrat najdemo označbe na drevesih in skalah.
2.1.8.1

Najstarejši katastrski mejniki na Slovenskem

Kljub več stoletni tradiciji označevanja posestnih meja, predvsem cerkvene in dominikalne posesti,
katerih meje so se, kot zanimivost, le prevzele ob nastavitvi prvega parcelno-orientiranega katastra
(Mlakar, 1996), se je žal v preteklosti veliko takih mejnikov uničilo. Tisti, ki pa so se ohranili, pričajo o
neverjetni kontinuiteti skrbi za transparentno posedovanje zemljišč z veliko vlogo prebivalcev.
Pomembna skupina ohranjenih mejnih znamenj, ki je hkrati tudi najstarejša in najbolj zanimiva skupina
z vidika ohranjanja kulturne dediščine, so torej obeležja posestnih meja starih gospostev in deželnih
meja. Kljub temu, da ti mejniki datirajo daleč pred franciscejski kataster, so mnogi ohranili do danes
vlogo mejnika na parcelni meji (Lisec, Dajnko in sod., n. d.).
Zanimiv pregled nad mejnimi znamenji na severnem Primorskem podaja v svojem prispevku Kozorog
(2008), ki poudarja, da so mejna znamenja pomembna kulturna dediščina in edini pričevalci
dogovarjanja in miroljubnega posedovanja zemljišč, ozemlja. Z njimi je povezana vrsta spremljajočih
informacij (pričevalna vrednost): o deležnikih dogovora – lahko tudi avtorjih izmere, letu dogovora –
lahko tudi letu kartiranja oziroma izmere, imenu posestnika in o njegovem premoženjskem statusu ipd.
Ta poleg ohranjenih mejnikov, povezanih z mejno črto med Beneško republiko in Habsburško
monarhijo, posebej obravnava mejnike kanalskega in tolminskega gospostva. Vzor glede urejenosti
posestnih mej na severnem Primorskem je bilo kanalsko gospostvo. Za rešitev spora med podložniki
tolminskega gospostva je bila na primer že leta 1706 ustanovljena komisija in v naslednjih desetletjih
je potekala razmejitev s trajnejšim označevanjem meje tudi na drugih deli meje posesti kanalskega
gospostva. Iz tega časa so ohranjeni samostojni mejniki z vklesano letnico 1716. Največ sporov glede
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posestnih mej je na tem območju v deželnoknežjih gozdovih, ki so bili razdrobljeni na več kompleksov.
Največji med njimi je Trnovski ali takrat imenovan Črni visoki gozd. Zaradi številnih sporov v
deželnoknežjih gozdovih so sredi 18. stoletja odredili izdelavo pregledne karte deželnoknežjih gozdov.
Ob izmeri je bila izdelana pregledna karta vseh deželnoknežjih gozdov na severnem Primorskem,
pregledna karta po posameznih kapitanijah in karta vsakega gozda posebej z vrisanimi mejnimi
znamenji, kompasnico, v spodnjem levem delu pa so podatki o površini gozdov in izmeri. V načrtih
prikazana mejna znamenja so bile vklesana v raščene skale skoraj gotovo hkrati z izmero gozdov. Poleg
križev so bila na nekaterih mestih vklesane tudi letnice 1736, žal pa so bili ti mejniki uničeni, predvsem
v času Soške fronte. Tako je edino najdeno mejno znamenje z letnico visoko pod Goličico, na zgornji
gozdni meji državnega gozda Veliki Prosek, saj je bilo odmaknjeno pred vsemi uničujočim dejavnikom
v zadnjih 280 letih (Kozorog, 2008; Lisec in sod., 2020a). Perko, Kozorog in Bončina (2014) so objavili
prevod originalnih popisov gozdov s pripadajočimi preglednimi zemljevidi za Trnovski gozd, bovške ter
tolminske gozdove.
V drugi polovici 18. stoletja se je težišče razvoja zemljemerstva na območju današnje zahodne Slovenije
brez dvoma preselilo na idrijsko. Tam je po letu 1770 dominiral zemljemerec Jožef Mrak. Poleg
njegovega vpliva na razvoj zemljemerstva na Slovenskem je zanimivo, da je leta 1774 kartiral meje
rudniških gozdov in objekte rudnika, ko so tudi obnovili mejna znamenja. Križ z letnico je ohranjen pod
Golaki na meji s Trnovskim gozdom, ki so ga v drug izmeri leta 1820 dodatno označili z znamenjem
alkimistov, ki so prevzeli rudnik živega srebra (Kozorog, 2007).
V Arhivu RS je nadalje najti še mnogo gradiv, vključno s kartografskim gradivom, ki pričajo o starih
cerkvenih posestnih mejah in mejah posesti posameznih gospostev, katerih mejna znamenja so v
mnogih primerih še na terenu, a pogosto daleč od oči obiskovalcev, skrita v današnjih gozdovih. Zelo
zanimivi za interpretacijo mej posesti (parcel) so zagotovo tudi gozdnogospodarski načrti, iz katerih so
se pravzaprav v mnogih primerih meje parcel preprosto prevzele v zemljiški kataster konec 18. in
začetek 19. stoletja. Glede določevanja mej državnih gozdov velja še poudariti, da je več enotnosti
prinesla instrukcija za urejanje državnih gozdov iz leta 1873, ki je podrobneje določala načine
upravljanja gozdov. Ta je predpisala tudi geodetske razmejitve in izmero, razdelitev, kartiranje in tudi
oštevilčevanje mejnikov. Vsa mejna znamenja so morala biti opremljena z znakom K. K. in zaporedno
arabsko številko, črno obarvano na beli podlagi. V gozdnogospodarskih načrtih so bile podane tudi
koordinate in skica mejnih znamenj (Kozorog, 2007; Lisec, Dajnko in sod., n. d.).
V gradivih, zbranih za namene nominacije mreže katastrskih geodetskih znamenj za dediščino UNESCO,
je bilo v letih 2016–2020 zbranih še mnogo zanimivih podatkov o mejnih znamenjih in njihovi izmeri,
ki pa predstavljajo le majhen del, saj je gradiv v arhivih in na terenu res nepregledno veliko.
V nadaljevanju navajamo le še tiste, ki že imajo status lokalne kulturne dediščine ali so lokalno posebej
vključeni v promocijo kulturne dediščine in jih namerava Slovenija predlagati v nabor izjemne dediščine
za nominacij UNESCO (Lisec, Dajnko in sod., n. d.; Lisec in sod., 2020a in 2020b), kjer je tudi predlagan
način predstavitve dediščine, skladna z zahtevami ICOMOS (Slika 58, Slika 59).
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Slika 58: Primer predstavitve geodetske kulturne dediščine za mejni kamen iz Veščice št. 22 – prva stran (Lisec in sod., 2020b).
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Slika 59: Primer predstavitve geodetske kulturne dediščine za mejni kamen iz Veščice št. 22 – druga stran (Lisec in sod., 2020b).

Na podlagi doslej pregledanih arhivov in obiskov na terenu ugotavljamo, da so mnogi mejni kamni
uničeni. Med ohranjenimi je pa veliko takšnih, ki so vse do danes ohranili vlogo mejnika na parcelni
meji, čeprav datirajo daleč pred franciscejski kataster. Med najstarejšimi najdenimi mejniki, ki ima tudi
status kulturnega spomenika, je mejni kamen s Planine pod Šumikom (postavljen v obdobju 1653–
1671), ki je označeval mejo med gospoščino Bistriški grad in posestjo Konjice (eHeritage, 2020a).
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Mejni kamen na Planini pod Šumnikom (17. stoletje)
Mejni kamen na Planini pod Šumnikom leži v občini Slovenska Bistrica. Mejnik višine 77 cm, širine 57 cm
širok in debeline 16 cm iz belega pohorskega marmorja je bil postavljen med 1653–1671. Ima reliefno
upodobljen grb grofov Vetter-Lilie (Weikharda) na vzhodni in grofov Tattenbach (Erazma) na zahodni
strani. Označeval je mejo med gospoščino Bistriški grad in posestjo Konjice. Nad grboma so začetnice
plemiških naslovov.
Glej tudi: Register kulturne dediščine: http://www.eheritage.si/apl/real.aspx?id=20150
Mejna kamna iz Veščice – št. 22 (1674) in št. 5 (1754)
Mejna kamna iz Veščice (Slika 60) sta mejnika na meji med nekdanjo kraljevino Ogrsko in nemškim
cesarstvom iz 17. in 18. stoletja. Na tem delu je namreč Spodnja Štajerska in njen vzhodni del (okolica
Ljutomera) mejila z Ogrsko. Mejo so določali kamniti mejniki, ki so jih postavljali že v času Leopolda I.
(1658–1705), dela pa so končali po sporih in nasilnih preusmeritvah toka reke Mure v času vladanja
Marije Terezije (1740–1780). Mejni kamen Veščica št. 22 je najstarejši ohranjen kamen na območju
Razkrižja, ki je predstavljal tako mejnik na meji katastrskih občin kot mejni kamen med Spodnjo
Štajersko in Ogrsko. Granitni mejnik je bil postavljen v času Leopolda I., kar je razvidno tudi z zapisa na
kamnu, kjer je jasno razbrati letnico 1674. Mejni kamen Veščica št. 5 sega v čas vladanja Marije Terezije,
ki je v okviru modernizacije države in uvajanja centralizirane uprave zahtevala tudi natančno določitev
meja med upravnimi deli monarhije. Mejo med Štajersko in Ogrsko so natančno določili leta 1755, ko
so postavili tudi pričujoči mejni kamen z letnico 1754 (Lisec in sod., 2020b).
Glej tudi Register kulturne dediščine: http://www.eheritage.si/apl/real.aspx?id=20001
Glej tudi Register kulturne dediščine: http://www.eheritage.si/apl/real.aspx?id=20002

Slika 60: Mejni kamen iz Veščice – št. 22, na nekdanji meji med Spodnjo Štajersko in Ogrsko iz časa Leopolda I. (Foto: Anka
Lisec, 2019).

Livek – Mejni kamen (1753)
Na meji med beneško in avstrijsko državo so bili pogosti spori, tako je cesarica Marija Terezija ukazala
natančno razmejitev med državama. Izvedli so jo v letih 1751–1755. Iz leta 1753 je v zaselku Golobi
ohranjeno mejno znamenje (Slika 61), na eni skali avstrijsko z grbom in na drugi strani beneško z levom
in rimsko letnico. Kamen se nahaja v zaselku Golobi, kjer zavije pot na levo (v smeri proti Livku) in vodi
proti gozdu. Tik ob gozdni meji je kamnita skala, v katero sta vklesana dva grba (Lisec in sod., 2020b).
Glej tudi Register kulturne dediščine: http://www.eheritage.si/apl/real.aspx?id=325
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Slika 61: Mejni kamen Livek je označeval mejo med nekdanjo beneško in avstrijsko državo (foto: Urška Drešček, 2020).

Mejno znamenje gospostva Vipava (NP)
Mejnik (Slika 62) je klesan kamen z vklesanim križem in oznako H. W. (Herrschaft Vipbach/ Gospostvo
Vipava) na tako imenovani »nevidni meji«, postavljen na križpotju ob nekdaj glavni poti danes pa
pohodniški poti med Šmarjami in Ustjem. Zapis na kamnu je bilo pred leti še mogoče prebrati, zapisan
je v bohoričici, prevod pa bi se glasil »Gospostvo Vipava, MI Planina, na 21 listar skuzi 2 komesiji
potrjen.« Meja se je utrjevala stoletja – iz meje med gospostvi je po pomembnosti napredovala do
statusa deželne meje med Goriško in Kranjsko. Meja je okoli leta 1200 razmejevala posestvi gospodov
Goriških in Andeških. Do spremembe v deželno mejo so se imena in nazivi gospode na obeh straneh
spreminjali. Meja je veljala kot deželna že v 16. in 17. stoletju. Med letoma 1816 in 1849 je upravno
delila Primorje (Goriško okrožje) od Kranjske (Postojnsko okrožje) (vir: Dušan Krečič; Lisec in sod.,
2020b).

Slika 62: Mejni kamen z informacijsko tablo na »nevidni meji« (foto: Jože Dajnko, 2018).
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Mejnik Ortneškega in Turjaškega gospostva (1673)
Mejni kamen – konfin – je razmejeval območje Ortneškega in Turjaškega gospostva; ima vklesano
letnico 1673 in napise: confin, ortn, richt. Iz zemlje gleda le vrhnji del kvadra, velikosti 25 cm x 25 cm x
50 cm. Zapis o mejah deželskega sodišča Ortnek iz 17. stoletja se nahaja v fondu gospostva Ortnek v
Arhivu Republike Slovenije. V tem času je bil lastnik ortneškega gospostva Volf Andrej Lichtenberg.
Lastnik turjaškega gospostva je bil Volf Engelbert Auersperg. Po domnevah je bil mejnik visok 1,80 m.
Danes je vidna samo zgornja tretjina mejnika, večji del je zasut. Je v slabem stanju in bi ga bilo vredno
ustrezno zaščititi oziroma napraviti repliko, original pa shraniti na primernem mestu (Lisec in sod.,
2020b).
V novem Registru kulturne dediščine ga ni, opis pa je še vedno dosegljiv na:
http://giskd2s.situla.org/rkd/Opis.asp?Esd=30429
2.1.8.2 Katastrska mejna znamenja in katastrske občine (18. stoletje)
Kot izjemno geodetsko kulturno dediščino štejemo tudi izjemne mejne kamne, ki so pogosto hkrati tudi
označevali meje katastrske občine ali celo meje dežel. Veliko takih mejnih kamnov je bilo postavljeno
v času vladanja cesarice Marije Terezije (1740–1780), ki je v okviru notranje reorganizacije monarhije
med drugim urejala meje s sosednjimi državami (delno omenjeno že v prejšnjem poglavju). Dodatno iz
tega obdobja izhajajo obeležbe in popisi poteka katastrskih občin. V okviru popisa prebivalstva (1770–
1772) so se namreč določile tudi meje naselij, območja vaških skupnosti pa so postala pomembna
administrativna enota monarhije, to so tako imenovane katastrske občine, nekdaj davčne občine
(Twaroch in sod., 2016). Iz teh obdobij je tudi v Sloveniji največ takih izjemnih znamenj, ki jih uvrščamo
na prednostni seznam UNESCO, ki smo jih našli na terenu.
Žal so nekateri premaknjeni in nimajo več vloge mejnika, kar je pomemben kriterij za že omenjeno
pobudo UNESCO. Med take uvrščamo na primer zanimive mejne kamne, kot so (Lisec in sod., 2020a):
- deželni mejni kamni med nekdanjo Kranjsko in Štajersko, ki so danes na ogled v Posavskem
muzeju v Brežicah in pred samim gradom Brežice (glej tudi Marinčič, 2020):
o dva mejna kamna sta kvadratne oblike, z vklesanimi črkami Kr. (Kranjska) in Št.
(Štajerska), rimski številki (XLVIII in LXXIX) ter letnico 1911,
o tretji, pravokotne oblike, pa ima na eni strani napis v slovenščini (Kranj. Štajer. deželna
meja štev. 6), na drugi v nemškem jeziku (Steier. Krain Landes grenze N. 6).
- deželni mejni kamen med Štajersko in Ogrsko iz Ljutomera, ki je bil leta 2002 s polja blizu Mote
prestavljen v Ljutomer pred stavbo pisarne Geodetske uprave RS;
- mejni kamen tromeje Drage, Grčarice in Gotenice, ki je bil pred kratkim ukraden in vrnjen na
približno lokacijo – lokacijo je treba še preveriti in če je mejnik na originalnem mestu, je še
vedno lahko uvrščen na seznam UNESCO.
Meje katastrskih občin, ki so bile vzpostavljene in na terenu označene v 18. stoletju, so postale
temeljna administrativna enota katastrskega kartiranja v času vzpostavitve parcelno-orientiranega
katastra pri nas. Tako so mnogi mejni kamni, ki so označevali meje katastrskih občin, postali hkrati
mejniki parcel ob meji katastrskih občin. Še več, ta mejna znamenja so bila hkrati tudi meje dežel, ki so
bile določene po mejah nekdanjih davčnih, kasneje katastrskih občin. Ravno na deželnih mejah in
mejah nekdanjih monarhij so mejniki še posebej izjemni z vidika velikosti in oblike, saj so simbolično
prikazovali deželne meje, danes ponekod tudi državne meje.
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Zanimivo je, da ravno o mejnih znamenjih, ki so označevala meje katastrskih občin, razpolagamo z res
bogatim arhivom, ki pa še ni dovolj raziskan. V Arhivu RS se med gradivi terezijanskega, jožefinskega in
franciscejskega katastra shranjeni podrobni opisi poteka katastrskih občin in mejnikov, ki so označevali
in pogosto še označujejo meje katastrskih občin. Še najbolj raziskana so gradiva arhiva franciscejskega
katastra (Slika 63). Spomniti velja, da so v okviru franciscejskega katastra eno leto pred detajlno
katastrsko izmero, ki se je izvajala v okviru katastrskih občin, popisali meje izbrane katastrske občine.
Poleg geodeta so sodelovali uradnik okrožnega ali okrajnega urada, predstojnik občine z dvema
izvoljenima predstavnikoma občine in predstavnik sosednje občine. Na terenu določen in pogosto tudi
označen potek meje katastrske občine, ki je praviloma izhajala iz jožefinskih davčnih občin, je bil
podrobno opisan in pogosto tudi skiciran (Lisec in Ferlan, 2017).

Slika 63: Skica (levo) in izsek opisa (desno) meje katastrske občine Kostanjevica na Krki (nem. Landesstrass) na Kranjskem iz
let 1824/1825 (vir: Arhiv Republike Slovenije, SI AS 176).

Potek meje katastrskih občin je tako mogoče najti še danes na terenu (Slika 64) – seveda, če niso bili
mejni kamni uničeni. Zanimivo je, da so mejna znamenja, ki označujejo potek meje katastrske občine,
jasno prikazana tudi na katastrskih načrtih katastrske izmere, tako niti ni potrebno vedno podrobno
brati zapisnikov o poteku meje katastrskih občin (glej tudi Hudoklin, 1997; Švab, 2012). Poleg mejnih
znamenj, ki označujejo potek meje katastrskih občin, so zapisi tudi sicer zelo pomembni, če želimo
vzpostaviti parcelne (tudi državne) meje po mejah katastrskih občin. V dokumentaciji (protokol
poteka meje katastrskih občin) je namreč mogoče zaslediti zelo podrobne opise poteka meje
katastrskih občin, kot na primer: »Od te tromeje gre meja dalje po posesti od Luka Melle in Giussepe
Maschina do kamna N.1 v Krai do ceste nato vzdolž po desni strani ceste do kamna N.2 na Kobil in se
nato spoji Luca Melle, Gasparo Melle iz Žažarja in Luka Kogovshek iz Smrezhije, potem vzdolž te ceste
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in potem med Kogovšek in Giovanni Slabe iz Žažarja do ograde od Slabe. Tukaj zapusti cesto in gre na
posest od Slabe z Kogovshek in Giorgio Zellarz iz Smrezhije 24 korakov daleč .…« (glej Hudoklin, 1997).

Slika 64: Mejniki, ki smo jih našli na meji katastrske občine Žažar na podlagi opisa poteka meje katastrske občine in ob hkratni
interpretaciji katastrskih načrtov (glej tudi Švab, 2012; foto: Blaž Švab, Anka Lisec, Samo Jakljič in Marjan Čeh).

Slika 65: Mejniki, ki smo jih našli na meji katastrske občine Žažar na podlagi opisa poteka meje katastrske občine in ob hkratni
interpretaciji katastrskih načrtov (glej tudi Švab, 2012; foto: Blaž Švab, Anka Lisec, Samo Jakljič in Marjan Čeh).

Primer določevanja poteka meje katastrske občine Žažar je bil sicer namenjen predvsem demonstraciji
ideje, da bi se položajna in geometrična kakovost zemljiškokatastrskega prikaza izdelala na ravni
katastrske občine ob predhodni določitvi poteka meje katastrske občine in z uporabo membranske
metode (Lisec, Čeh in Švab, 2011; Čeh in sod., 2012; Švab, 2012). Takrat so omenjeni avtorji tudi
poudarjali, da je mogoče na podlagi arhivskih podatkov vzpostaviti potek mej katastrskih občin, kar je
bilo takrat še posebej aktualno v povezavi s pripravo strokovnih podlag za določitev državne meje z
Republiko Hrvaško. Omenjeni rezultati raziskav vsekakor lepo kažejo na možnost nedvoumne
vzpostavitve poteka mej katastrskih občin na podlagi arhivskih gradiv, kar je zagotovo še danes
aktualno.
Še posebej velika pozornost je bila namenjena opisu poteka mej katastrskih občin na mejah nekdanjih
dežel, v okviru katerih je bila izvedena katastrska izmera oziroma so bile sistematično določene sekcije
za katastrsko kartiranje (Slika 66 in Slika 67). Zelo jasno so bile opisane in določene meje katastrskih
občin predvsem na mestih, ki so hkrati predstavljale mejo med nekdanjim avstrijskim in ogrskim delom
monarhije, ki danes predstavlja velik del današnje državne meje z Republiko Hrvaško, ter seveda med
deželami znotraj avstrijskega dela cesarstva (Štajerska, Primorska, Koroška in Kranjska).
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Slika 66: Razdelitev avstrijske Primorske (nem. Küstenland) na trigonometrične sekcije in opredelitev sekcij v krimskem
koordinatnem sistemu (Tržaški arhiv; Lisec in Ferlan, 2017).

2.1.8.3

Katastrska mejna znamenja in nekdanje deželne meje ter meje okrožij

Da so meje nekdanjih administrativnih dežel nekdanje monarhije potekale po današnjih mejah
katastrskih občin, so ugotavljali tudi geografi (Gabrovec in Perko, 1999). Na mnogih mestih so meje
katastrskih občin na mejah nekdanjih deželnih mej označene z zelo zanimivimi znamenji, ki zagotovo
spadajo v nabor posebne kulturne dediščine.
V nadaljevanju navajamo tiste zanimive deželne mejnike ali mejnike na mejah drugih katastrskih občin,
ki že imajo status lokalne kulturne dediščine ali so lokalno posebej vključeni v promocijo kulturne
dediščine in jih namerava Slovenija predlagati v nabor izjemne dediščine za nominacij UNESCO (Lisec,
Dajnko in sod., n. d.; Lisec in sod., 2020a in 2020b).

92

GEODETSKI INŠTITUT SLOVENIJE

Slika 67: Deželne meje nekdanjega avstrijskega dela monarhije in izhodišča koordinatnih sistemov za katastrsko kartiranje
(Lisec, 2020; vir: Twaroch (2016): Der Weg zum Grundsteuerpatent).

Mejni kamen na Kozjem vrhu (18. stoletje)
Mejni kamen stoji ob magistralni cesti Radlje – Dravograd v zaselku Murnhof. Je iz kvadratnega
podstavka in se dviga okoli 2 metra v obliki visokega stebriča, ki je označeval mejo med Štajersko in
Koroško deželo. Na njem so vidni ostanki namerno odstranjenega napisa (Lisec in sod., 2020b).
Glej tudi Register kulturne dediščine: http://www.eheritage.si/apl/real.aspx?id=7458
Mejni kamen pod staro cesto (1823)
Mejni kamen pri Postojni (Veliki Otok) stoji južno ob cesti Studeno–Strmca (Slika 68). Je grobo obdelan
kamen nepravilnega kvadratnega tlorisa z odlomljenim vrhom, z napisi na stranicah in z letnico 1823.
Označeval naj bi mejo gospostva Jama. Mejnik stoji ob jamborski cesti. Po njeni trasi je tekla že rimska
cesta proti Emoni, ime pa se je ohranilo iz časov, ko so po njej Benečani tovorili les za izdelovanje
jamborov svojih ladij. Zelo podoben mejnik je tudi blizu Kaliča (Lisec in sod., 2020b).
Glej tudi Register kulturne dediščine: http://www.eheritage.si/apl/real.aspx?id=23902
Deželni kamni med deželama Kranjska in Štajerska (1845)
Mejni kamen je označeval mejo med Štajersko in Kranjsko (Slika 68). Na njem je napis "deželna meja"
in oddaljenost v kilometrih do Vranskega, Celja, Domžal in Ljubljane. Nekoliko je bil prestavljen v smeri
proti Vranskem, še vedno pa stoji v naselju Zajasovnik ob regionalni (stari) cesti Celje-Ljubljana,
vzhodno od starega viadukta Baba (Lisec in sod., 2020b). Omenja ga že tudi Mlakar (1996).
Glej tudi Register kulturne dediščine: http://www.eheritage.si/apl/real.aspx?id=10469
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a
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Slika 68: a) Mejni kamen pod staro cesto Studeno–Strmca in b) deželni mejni kamen v Zajasovniku, Trojane (foto: Janko Logar
in Mateja Krivic; vir: Lisec in sod., 2020b).

Deželni kamni med deželama Koroško in Kranjsko
Na poti med Preddvorom in Jezerskim v zaselku Spodnje Fužine stojita ob cesti visoka sivkasta kamna
zaobljene oblike. To sta mejna kamna med deželama Kranjsko in Koroško, ki še danes izpričujeta, da je
bilo Jezersko nekoč del Koroške. Nanju so vklesane razdalje v kilometrih do Kranja na Kranjskem in
Celovca na Koroškem. Meja, ki jo kamna označujeta, že skoraj stoletje ne obstaja več, a sta Jezerjanom
in Jezerjankam še vedno močan simbol (Jezersko, 2020; Lisec in sod., 2020b).
Kamni za označevanje meje med deželama Štajersko in Ogrsko
Tudi na nekdanji meji med Štajerskim in Ogrskim delom nekdanje avstro-ogrske se nahaja še nekaj
starih kamnov večjih dimenzij, ki so služili posredni določitvi poteka meje med Štajersko in Ogrsko
(Triglav, 2021). Enega najdemo šest metrov stran od meje med katastrskima občinama Krog in Vučja
vas. Na stranicah ima napisano M (Madžarska) in S (Štajerska). Dva najdemo na meji katastrske občine
Dokležovje ob Muri. Slednja sta na terenu označena tudi s turističnimi pojasnjevalnimi tablami.

a

b

Slika 69: a) Kamen v Krogu (50 cm × 50 cm, višina cca. 70 cm) in b) kamen v Dokležovju (36 cm × 36 cm na tleh, pri vrhu 30 cm
x 30 cm, višina 80 cm) (foto: Tadej Zver, 2018, 2021).
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Mejni kamni Tržaškega okrožja (1818)
Na vrhu dobro obiskanega mejnega hriba Kokoš, se nahaja nekdanji tromejnik Tržaškega okrožja iz leta
1818, danes obeležuje tromejo katastrskih občin Bazovica, Lokev in Gročana. Ob nekdanji meji
Tržaškega okrožja z Goriškim in Gradiščanskim okrožjem na slovenski strani najdemo še tri podobne
mejnike večjih dimenzij iz istega obdobja (EŠD 30643, EŠD 30645, EŠD 30644). Vsi imajo na eni strani
Tržaški grb, na drugi strani pa grb Petačev. Geodetsko še posebej zanimiv je mejnik XXV, ki ima vrhnjo
ploskev ravno (dimenzij 51 cm × 51 cm), kar pomeni, da so ga najverjetneje uporabljali za direktno
geodetsko izmero z geodetsko mizico (Lojk, 2021). Podobne mejnike okrožij, okrajev in občin najdemo
še drugod na Primorskem. Ob 180-letnici franciscejskega katastra, leta 1999, je Primorsko
numizmatično društvom s filatelistično sekcijo izdalo pet priložnostnih dopisnic, na katerih je bilo pet
podobnih kamnov izrisanih (Pečar, 1999). Tak kamen s Črnega Kala, ki je razmejeval katastrski občini
Črni Kal in Gabrovica, so leta 2013 prestavili na drugo lokacijo (Dolenc, 2013).

a

b

c

Slika 70: Mejni kamni Tržaškega okrožja: a) 100 cm visok tromejnik okrožij na Jermancu na Kokoši z oznako XXVI (EŠD 30646),
b) 110 cm visok mejnik okrožja ob poti iz Kokoši proti Lipici z oznako XXV (EŠD 30643), c) 175 cm visok mejnik ob cesti Lokev–
Lipica z obsežnim latinskim napisom in številko XXIII (EŠD 30645), ki je obdan s suhim zidom (foto: M. Triglav Čekada, 2021).

Iz obdobja nastanka stabilnega katastra so se ohranila starodavna mejna znamenja posesti zemljiških
gospostev in cerkvene posesti ter mejna znamenja katastrskih občin. Kot predstavljeno tudi v
Geodetskem vestniku (Lisec in Navratil, 2014), so se meje parcel zasebnih posestnikov v času nastanka
stabilnega katastra označevale pravilom le z lesenimi količki, izjema so bila stara mejna znamenja v
obliki naravnih ali izklesanih kamnov, ki so praviloma že bili na terenu in so se v okviru katastrske izmere
v začetku 19. stoletja le prevzela kot oznaka mirne posesti, če so se s tem strinjali mejaši. Z vidika
katastrske kulturne dediščine bi veljalo torej raziskati predvsem arhive stabilnega katastra, kjer so take
oznake med drugim praviloma kartirane tudi na katastrskih načrtih. Mejne oznake so bile namreč jasno
prikazane tudi na katastrskih načrtih – primer katastrske občine Rajndol ob hrvaški meji, kjer je označen
tudi mejni kamen ob reki Kolpi (Slika 71).
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Slika 71: Izsek katastrskega načrta katastrske občine Rajndol ob reki Kolpi, kjer je tudi oznaka mejnega kamna na bregu reke
Kolpe, ki posredno označuje mejo katastrske občine (vir: Arhiv RS, glej tudi Verderber, 2013).

Mejni kamni, ki določajo potek meje katastrskih občin, še posebej na območjih, kjer so meje označevale
tudi meje dežel ali celo meje med nekdanjim avstrijskim in ogrskim delom monarhije, je v naravi še
veliko. Kot zanimivost velja omeniti mejne kamne, ki imajo status kulturne dediščine, a smo se na njih
spomnili ob gradnji hidroelektrarn na spodnji Savi. Deželno mejno točko sestavljajo trije obdelani
kamni, postavljeni v obliki trikotnika, s kraticama dežel Štajerske in Kranjske in letnico 1911. Med kamni
so zasajene tri lipe. Žal so mejniki v zelo slabem stanju in bi jih bilo potrebno obnoviti (Slika 72). Ti mejni
kamni izhajajo iz obnove poteka mej katastrskih občin na Štajerskem v začetku 20. stoletja in iz tega
obdobja je v vzhodni Sloveniji še veliko ohranjenih kamnov, vključujoč take na danes aktualni državni
meji.

Slika 72: Mejna znamenja na meji Štajerske in Kranjske v Lenartu (Foto: OGU Sevnica in Urad za geodezijo Geodetske uprave
RS; vir: Lisec, Dajnko in sod., n.d.).
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2.1.8.4

Posebne oznake katastrskih občin iz obdobja po letu 1953

Novejše oznake mej katastrskih občin izvirajo nekako iz 1950. in 1960. let, saj so bile postavljene glede
na zvezno uredbo iz leta 1953, ki je veljala po celotni Jugoslaviji. V Prekmurju so meje katastrskih občin
iz tega obdobja označene z velikimi betonski mejniki, ki imajo dimenzije 25 cm × 25 cm × 80 cm (Triglav,
2018b; Slak in sod., 2020 (152-153); Triglav, 2021). Tudi v okviru novih izmer, ki so se izvajale po drugi
svetovni vojni, je veliko ohranjenih mejnih znamenj, vključujoč mejnikov na katastrskih občinah,
vzporedno pa je bila na območjih tako imenovanih novih izmer praviloma vzpostavljena in stabilizirana
tudi geodetska mreža.

2.1.8.5

Katastrska mejna znamenja in državne meje

Vzpostavitev državnih, deželnih mejnih kamnov na eni strani in mejnikov zemljiške posesti na drugi
strani so od samega začetka neizpodbitno povezani med sabo. Meje zemljiške posesti so namreč v
preteklosti določale tudi meje dežel in držav in obratno – meje zemljiške posesti so se morale prilagajati
spreminjajočim se mejam med državami, če se je potek le teh spreminjal zaradi mednarodnih
dogovorov oziroma okupacije, kot so primer rapalska meja in okupacijske meje med drugo svetovno
vojno.
Državna meja torej mnogokrat poteka po mejah starih katastrskih občin, tako je na teh območjih
zanimivo preučevati tudi ta stara mejna znamenja, suhe kraške zidove in druge oblike obeležij (Slika
73). Vsekakor velja, da pred Slovenijo in Hrvaško stoji velik izziv glede interpretacije podatkov o poteku
mej katastrskih občin, kjer te določajo potek državne meje, a na podlagi vsega navedenega
poudarjamo, da je potek meje mogoče nedvoumno določiti na podlagi arhivskih gradiv, tak pristop pa
bo zahteval veliko strokovnega znanja in časa.

Slika 73: Primer poteka državne meje po suhem kraškem zidu na državni meji z Republiko Italijo (vir: Jarc, 2015).

Seveda pa je lahko državna meja tudi spremenjena glede na potek meje starih katastrskih občin v
skladu z mednarodno veljavnim dogovorom med dvema državama, kot je primer državne meje z
Republiko Avstrijo na območju katastrske občine Koprivna.
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Slika 74: Primer starega kamna blizu državne meje z Republiko Avstrijo (k. o. Koprivna), ki je najverjetneje označevala mejo
stare katastrske občine, ta pa ni več relevantna za današnji čas, saj se je potek državne meje spremenil v skladu z mednarodno
pogodbo (foto: A. Jeseničnik, glej tudi Jeseničnik, 2014).

Z vidika kulturne dediščine so vsekakor zanimive oznake poteka aktualne državne meje, ki se označijo
v skladu z veljavnimi mednarodnimi pogodbami in meddržavnimi sporazumi (Slika 75).

a

b

Slika 75: a) primer druge vrste vmesnega mejnega znaka in b) primer prve vrste vmesnega mejnega znaka na državni meji z
Republiko Madžarsko (foto: J. Gaál; glej tudi Gaál, 2014).

Ene izmed državnih mejnih točk so tudi zaščitene kot kulturna dediščina, na primer tromejnik na
stičišču državnih mej Slovenije, Avstrije in Madžarske, ki je trostranični piramidalni mejnik iz 1924: na
avstrijski strani je letnica st. germanske konference, na madžarski trianonske, na slovenski obeh.
Slovenski grb je bil nameščen 1993 (Slika 76).

Slika 76: Mejna piramida na slovensko-madžarsko-avstrijski tromeji (foto: J. Gaál; glej tudi Gaál, 2014).
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2.1.9
2.1.9.1

Druga zanimiva mejna znamenja na Slovenskem
Rapalska meja

Med velikimi izjemami, kjer je dejansko šlo za zelo umetno mejo in državna meja ni bila prilagojena
poteku mej katastrskih občin in zemljiške posesti, je Rapalska meja (podobno tudi okupatorske meje v
med drugo svetovno vojno), ki je bila opredeljena v letu 1920 v pogodbi med Italijo in Kraljevino SHS,
potekala je v grobem po razvodnici Črnega morja in Jadranskega morja. Tod so potekale meje že prej,
v času rimskega imperija med provincami, kot meja med prvimi slovanskimi državami ter oglejskim
patriarhom, itn. (Mikša in Zorn, 2018). Za potrebe razmejitve so pripadniki italijanskega
Vojnogeografskega inštituta iz Firenc v letih 1920–1925 izrisali 84 zemljevidov v merilu 1 : 5000, na
katere so izrisali mejno črto in vse mejne kamne. Vsak mejni kamen je imel v posebni preglednici
podano še nadmorsko višino, razdaljo do predhodnega in naslednjega mejnega kamna ter kumulativno
razdaljo do mejnega kamna na Tromeji (Žorž, 2017). Žorž (2017) je digitaliziral lokacije mejnih kamnov,
ki so bile prikazane na originalnih arhivskih kartah, in jih prikazal na spletni karti
https://www.rapalskameja.si/zemljevid/.
Žorž (2017) je ločil:
 Glavni mejniki (termini principali) se nahajajo ob važnejših mejnih točkah na visokih in vidnih
mestih, služijo kot začetni mejniki vsakega sektorja ter so visoki 1 m. Številčijo se z zaporedno
arabsko številko.
 Mejniki druge vrste (termini secondari) ali vmesni mejniki, stojijo med glavnimi mejniki.
Označeni so z zaporedno številko sektorja in zaporedno rimsko številko v sektorju.
 Posebni mejniki (termini speciali) stojijo tam, kjer mejna črta prečka večje komunikacije, so
1,5 m visoki.
 Tromejni mejnik (termine triconfinale) stoji na vrhu gore Peč ter označuje tromejo med
Avstrijo, Italijo in Kraljevino SHS.

Slika 77: Skica vseh štirih tipov mejnikov Rapalske meje (vir: Decisioni, 1929, cit. po Žorž, 2017).

Vsi mejniki so narejeni iz armiranega betona ter načeloma pritrjeni na matično skalno podlago. Vsi
mejniki so imeli na vrhu vgravirane tri črte: prva, tista s puščico, je označevala magnetni sever, drugi
dve pa smeri do predhodnega in naslednjega mejnika. V celoti je bilo med tromejo in reško državo
določenih 69 glavnih mejnikov, med katerimi je bilo 4508 mejnikov druge vrste in 38 specialnih
mejnikov. Mejniki so bili med sabo povprečno oddaljeni 50 m (Žorž, 2017). Na eni strani so imeli
napisano I (Kraljevina Italija) na drugi SHS (Kraljevina SHS), kasneje predelano v J (Jugoslavija), pod črko
je črta in pod njo letnica 1920 (Žorž, 2017). Na spodnji sliki je primer, kjer se pod črko J vidi še prvotna
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označba SHS (Slika 78). Črka, ki je opisovala državo, je bila prvotno rdeče obarvana (Naglič, 2006). Leta
1941 so na gorenjskem črko SHS spremenili v D (Deutschland), saj je bila gorenjska okupirana s strani
Nemčije (Žorž, 2020).

Slika 78: Rapalska mejnika na Javornikih (foto: I. Karničnik, 2018, 2021).
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2.1.9.2

Meja med okupiranimi območji med leti 1941 in 1943

Meja med okupatorji, ki je bila vzpostavljena julija 1941, je razkosala Slovenijo na dele pod nemško
okupirano območje, italijansko okupirano območje ter madžarsko okupirano območje. Italijansko in
nemško okupirani območji pa sta mejili na Neodvisno državo Hrvaško (NDH) (Dolinar in sod., 2011;
Mikša, 2020).
Predvsem Nemci so svoje meje zavarovali z minskimi polji, žičnatimi pregradami, postojankami s
strojnicami in 30 m visokimi stolpi. V mejnem pasu so podrli vse stavbe ter 50 m na široko izsekali gozd.
Nemci so mejo označili tudi s tipskimi mejnimi znamenji, ki so bili iz magmatske kamenine in višine 1
m, katere samo polovica je gledala iz zemlje, na vrhu vsakega je bil vklesan križ. Mejni kamni so bili
postavljeni v razmaku od 30 m do 50 metrov. Ločili so (Mikša, 2020):
 sekcijske kamne dimenzij 25 cm × 25 cm in
 vmesne kamne dimenzij 20 cm × 20 cm.

Slika 79: Dva tipa mejnikov med Nemškim okupiranim območjem in Neodvisno državo Hrvaško. Najdemo ju na
meji na Maceljskem grebenu med mednarodnim mejnim prehodom Gruškovje ter izvirom Sotle nad Žetalami
(foto: B. Klement, 2019).

Nemci so na del svoje južne meje z Neodvisno državo Hrvaško (NDH) od Središča ob Dravi pa do Gadov
peči na Dolenskem, t.j. za razdaljo dobrih 140 kilometrov, postavili kar 2.119 mejnih kamnov. Na
hrvaški strani so imeli zapisano (vklesano) NDH, na nemški pa D – Deutschland (Siter, 2019; Mikša,
2020).
Ohranjen je še mejni kamen tromeje italijanskega, nemškega okupiranega območja in NDH (Repe in
sod., 2019).
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Slika 80: Pregled okupacijskih mej med letoma 1941 in 1943 (vir: ARRS projekt J6-8248: »Napravite mi to deželo
nemško … italijansko … madžarsko … hrvaško! Vloga okupacijskih meja v raznarodovalni politiki in življenju
slovenskega prebivalstva«).

2.1.9.3

Meja Svobodnega tržaškega ozemlja med leti 1947 in 1954

Meja Svobodnega tržaškega ozemlja, ki je obstajalo med leti 1947 in 1954, je bila označena z železnimi
koli (Lojk, 2021).
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2.1.10 Geodetske mreže inženirskih objektov: železniški in cestni predori
Geometrično osnovo pri gradnji železniških in cestnih predorov predstavlja geodetska mreža, ki služi
za izmero, za umeščanje v prostor, projektiranje in za zakoličbo pri vrtanju predorske cevi.
Kot primer že malo starejših, torej tudi zgodovinsko zanimivih mrež, moramo vsekakor omeniti
Bohinjski železniški predor, ki je bil zgrajen v letih 1900–1905. Je najdaljši predor v Sloveniji. Lokalno
trigonometrično mrežo tvori 10 stabiliziranih točk. Točke so bile stabilizirane na Ravnah, Kravji Črni
gori, Kobli in Šavniku. Poseben vkopan kamen je imel na vrhu vgrajeno bakreno ploščico s križcem.
Izhodiščni točki za zakoličbo sta bili stalni točki na obeh portalih predora. Os predora so na površini
označili z navpičnimi koli, zabitimi na vsakih 100 m. Površinsko zakoličbo osi predora so zaključili 26.
10. 1900 (Sorč, 2006, str. 63). V istih letih kot so gradili Bohinjski železniški predor, so gradili še
Karavanški železniški predor.
Slika 81 prikazuje geodetsko mrežo najdaljšega slovenskega cestnega predora Karavanškega cestnega

predora, ki so gradili v letih 1981–1991.

Slika 81: Mreža cestnega predora Karavanke (vir: arhiv UL FGG).
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2.1.11 Rezultat 2.1.1: Opis pomembnih stalnih geodetskih znamenj na osnovi literature
Opis pregleda arhivske literature v tem poglavju je sestavljen iz zgodovinskega opisa razvoja mrež in
ostalih mejnih znamenj ter dodanih novejših fotografij, večinoma iz leta 2020, ko smo stanje izbranih
znamenj preverili še naravi. Tako je:











zgodovina trigonometričnih mrež opisana v poglavju 2.1.2.,
triangulacijske in komparatorske baze in mreže v poglavju 2.1.3.,
geodinamične mreže v poglavju 2.1.4.,
nivelmanske (višinske) mreže v poglavju 2.1.5.,
gravimetrična mreža v poglavju 2.1.6.,
točke državnih geodetskih omrežij GNSS v poglavju 2.1.7.,
katastrski mejniki – meje katastrskih občin in zemljiškokatastrske točke (najstarejši
katastrski mejniki na Slovenskem, katastrska mejna znamenja in občine v 18. stoletju,
katastrska mejna znamenja in državne meje) v poglavju 2.1.8.,
druga zanimiva mejna znamenja na Slovenskem (Rapalska meja, meja med okupatorji
1941–1943, meja Svobodnega tržaškega ozemlja 1947–1954) v poglavju 2.1.9.,
geodetske mreže inženirskih objektov v poglavju 2.1.10.

To poglavje predstavlja osnovo za izbiro izbranih pomembnih znamenj, ki jih bomo vključili v testno
digitalno zbirko.
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2.2

Intervjuji s starejšimi izkušenimi strokovnjaki

Z izkušenimi geodetskimi strokovnjaki smo izvedli nestrukturirane intervjuje, kar pomeni, da smo si
sicer za prvi sestanek pripravili vprašanja, ki pa smo jih potem na vseh nadaljnjih obiskih prirejali in
skupno z intervjuvancem predloge urejali v vezani tekst.
2.2.1

Osnovna vprašanja za intervju

Glavna osnovna vprašanja, ki so služila kot izhodišče za izvedbo nestrukturiranih intervjujev, so bila:
1) S katerimi geodetskimi točkami ste se v svojem profesionalnem življenju največ ukvarjali?
2) Na kakšen način so bile te geodetske točke stabilizirane?
3) Katera izmed mrež oz. točk, s katerimi ste se ukvarjali, menite da je še posebej pomembna,
da bi jo bilo smiselno vključiti med neke vrste tehnično/kulturno dediščino? Zakaj?
4) Katere posamezne točke se vam zdijo bistvene za ohranjanje (baze, mesta, meje ipd.)?
5) Se spomnite kakšne točke, ki je še posebej stara?
2.2.2

Rezultati intervjujev

Intervjuvali smo naslednje intervjuvance:
• Marjan Jenko,
• mag. Dušan Fatur,
• Ivan Lojk,
• dr. Joc Triglav,
• Egon Likar,
• Damjan Gregorič,
• Damjan Kvas.
Vsi intervjuji so potekali kot nestrukturirani intervjuji. Prvega smo opravili v živo, vse ostale pa, zaradi
s COVID-19 povezanimi pogoji, preko oddaljenih konferenčnih povezav ali preko telefona. Podrobni
zapisniki intervjujev so hranjeni pri vodji projekta, tu bomo izpisali le glavne poudarke posameznega
intervjuja. Vsi intervjuvanci, razen mag. Faturja, so po osnovni izobrazbi geodeti z dolgoletnimi, tudi
terenskimi, izkušnjami. Mag. Fatur je po osnovni izobrazbi geograf, vendar se je profesionalno
dolgoletno ukvarjal z urejanjem državne meje.
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2.2.2.1 Poudarki iz intervjuja – Marjan Jenko
Podrobno so rezultati intervjuja z ing. Marjanom Jenkom, predstavljeni v članku Triglav Čekada in Jenko
(2020). Tu bomo še enkrat poudarili njegove predloge za izbor geodetskih točk, ki bi jih bilo v
prihodnosti smiselno varovati:
• točke I. reda z zelo dolgo zgodovino izmere: vse pri katerih se številka točke začne s 100 ali 200,
mednje sodi tudi točka 172 na Krimu, ki je predstavljala v preteklosti izhodišče koordinatnega
sistema;
• Liesganigovo merjenje Dunajskega meridijana 1762–1767: zvonik cerkve v Jeruzalemu (v
zvoniku so kasneje dozidali opazovalni steber za izmero I. reda, ki so ga ob zadnji obnovi
ostrešja odstranili);
• trigonometrične baze: Mariborska, Radovljiška, Ljubljanska;
• komparatorske baze: Logatec velika in mala, GZS;
• primeri starih italijanskih stabilizacij z zidanimi stebri;
• ljubljanska trigonometrična mreža;
• posamezni zanimivi primeri zelo starih stabilizacij: 325 Limberk (II. red) in 303 Veliki Javornik
(II. red);
• primeri kjer se na istem mestu nahaja več zaporednih tipov stabilizacij: 590 Županov vrh nad
Rakitno (IV. red).

Slika 82: Pregledni prikaz predlogov Jenka: rumene so trig. točke I. reda, vijoličaste trig. točke vseh ostalih redov
(vir podlage: DPK 1 : 250 000).
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2.2.2.2 Zanimiva znamenja na Primorskem – Ivan Lojk
Lojk je podal več kot 30 posamičnih predlogov. Iz samega intervjuja pa lahko dodatno izpostavimo:
• posamezne zanimive trigonometrične točke, ki imajo še ohranjeno italijansko stabilizacijo;
• na trig. točki I. reda 180 Malija: star steber prvega reda so uporabili za stopnico na zidan
podstavek, ko so 1963 stabilizirali astrogeodetsko mrežo;
• trig. točke s še starejšo stabilizacijo: 303 Veliki Javornik (II. red), 2Z Pleša na Nanosu (III. red,
trig. okraj 16), 4C Sveta Trojica (III. red, trig. okraj 16), 335 vrh Sv. Lovrenca (II. glavni red, trig.
okraj 16);
• meje starih dežel, okrožij in kresij na Kraškem robu, ki še danes obeležujejo meje katastrskih
občin, na primer Kokoš (Slika 70), Markovščina. Podobno še kamen na mejnem prehodu Rateče
obeležuje mejo nekdanjih dežel;
• označba meje Svobodnega tržaškega ozemlja z železnimi koli;
• leta 1996 postavljanje ekscentričnih signalov, ponovna izmera, sanacija trigonometrične
mreže;
• v letih 1995–1997 so veliko trig. točk na Ilirsko Bistriškem in Koprskem območju dodatno
zavarovali z betonom, ki so ga dodali okoli obstoječe stabilizacije;
• slikovni zgodovinski popis razvoja lesenih merilnih piramid, ki je razviden iz planinskih
fotografij Snežnika, ki so objavljene v Čeligoj (2000): Knjiga o Snežniku;
• izpostavi še nekaj zanimivih Rapalskih mejnikov;
• pri razvoju geodezije in prvih korakih na področju GNSS-izmere pri nas je izpostavil delo inž.
Miškoviča.

Slika 83: Pregledni prikaz predlogov Lojka: rumene so trig. točke I. reda, vijoličaste ostale trigonometrične in
druge točke (mejni kamni starih okrožij) (vir podlage: DPK 1 : 250 000).
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2.2.2.3

Predlog za postavitev novega spomenika spominu na prizadevanja ob dogovorih za
slovensko južno mejo – mag. Dušan Fatur
Mag. Fatur je bil dolgoletno vključen v usklajevanje in dogovarjanje glede poteka slovensko-hrvaške
meje. Kot spomin na vso delo, ki so ga opravili različni strokovnjaki v prizadevanjih za uskladitev te
meje, predlaga postavitev novega spomenika, 150 m bolj vzhodno od mejne točke na lomu št. 693,
izrisane na Jugoslovanski karti, ki ima oštevilčene lome. Ta točka predstavlja prvo mejno točko stika
nekdanje Rapalske meje z današnjo slovensko-hrvaško mejo, kjer se sedanja meja obrne proti zahodu.
Od tu naprej je bila slovenska meja določena na podlagi treh sporazumov 1947, 1954 in 1973. Na
predlaganem mestu bi postavil spomenik mogoče v obliki piramide (Slika 84).

Kot drugo simbolno zelo pomembno točko slovenstva, ki se nahaja tudi zelo blizu slovensko-hrvaške
meje, izpostavlja cerkev Sv. Hieronima v Topolovcu. Tu naj bi nekaj časa celo živel sv. Hieronim,
prevajalec svetega pisma iz izvirnikov v latinščino. Sv. Hieronim naj bi bil rojen nekje na slovenskem
ozemlju okoli leta 345 n. št. (Čuk, 2021; Župnija Sočerga, 2021) in naj bi že pisal nekak predhodnik
slovenskega jezika (Fatur, 2021). Zvonik cerkve Sv. Hieronim ni geodetska točka, tako da ji dvojnega
pomena ne moremo pripisati in na ta način preko geodezije povzdigniti njenega pomena.

Slika 84: Predlagana lokacija za nov spomenik, posvečen obeležitvi prizadevanj za ureditev slovensko-hrvaške
meje (vir podlage: DTK25 v spletnem pregledovalniku Rapalska meja, https://www.rapalskameja.si/zemljevid/).
Še legenda označb na izseku karte: rdeč krog – predlog lokacije novega spomenika, zelena črta – Rapalska meja,
zelen kvadratek pod cesto – zaklonišče iz časa Rapalske meje, prečrtani krogci – poljska dela).
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2.2.2.4 Zanimiva stalna znamenja v Prekmurju – dr. Joc Triglav
Poudarki iz intervjuja z dr. Triglavom:
• Liesganigovo merjenje Dunajskega meridijana 1762-1767: V Sloveniji je meril na štirih cerkvah:
Sv. Urban nad Mariborom, Sv. Marija Magdalena na Kapeli, Sv. Urban pri gradu Borl in
Jeruzalem (več v Življenje in tehnika, Triglav (2014)). Lahko, da so bili zvoniki teh cerkva vmes
že prezidani, vendar to ne zmanjša njihovega pomena, kot lokacij na katerih so se pri nas
izvajale ene izmed prvih meritev;
• tromejnik med Slovenijo, Avstrijo in Madžarsko;
• še dve zanimivi stabilizacije I. reda: 387 Kamenek, 388 Lendavske gorice;
• deželni mejni kamni Avstro-Ogrske: dva v k. o. Dokležovju, en v k.o. Krog (Slika 69),
• mejniki mej katastrskih občin glede na pravilnik iz leta 1953;
• primera transformacije trig. in poligonske izmere dveh katastrskih občin iz sistema Gellérthegy
v Gauss-Krüger na osnovi preračuna nekaterih starih stabilizacij točk in nove izmere:
• k.o. 53 Bodonci (podrobneje v Triglav 1993, 2004) in
• k.o. 93 Tešanovci (podrobneje v Triglav 2013),
• posebna stabilizacija poligonskih točk vzpostavljena po 1954, 34000 točk na območju GP
Murska Sobota: lončena cev 6 cm premera, 40 cm pod zemljo.

Slika 85: Pregledni prikaz predlogov dr. Triglava (vir podlage: DPK 1 : 250 000).
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2.2.2.5 Zanimiva stalna znamenja na Idrijskem in Cerkljanskem – Egon Likar
Likar je podal sedem posamičnih predlogov, predvsem dobro vidne cerkvene zvonike in spomenike, ki
so jih v času trigonometrične izmere uporabljali kot dobre orientirje:
• kot signale za trig. izmero so tako uporabljali: spomenik na Poreznu, kovinski drog na Mali Peči
nad Črnim Vrhom;
• zvonik cerkve Sv. Anton v Idriji, ki je hkrati državna trig. točka 140 (III. red, trig. okraj 3) in trig.
točka v trig. mreži idrijskega rudnika, sama cerkev pa je še zgodovinsko pomembna tudi kot
spomenik vere rudarjev iz Idrijskega rudnika;
• cerkev Sv. Ivan v Šebreljah oz. nad Divjimi babami (178, III. red, trig. okraj 21), Sv. Marija
Magdalena na Gorah nad Idrijo (175, IV. red, 03);
• italijanski steber na Kobalovih planinah (15, III. red, 03);
• trig. točka I. reda 169 Blegoš.
Poudaril je še obstoj:
• trigonometrične mreže Idrijskega rudnika, kjer imajo točke poseben tip stabilizacije; v mestu
se moramo zavedati, da koordinate trig. točk in katastrskih točk niso več veljavne zaradi
premikanja terena, kot posledice posedanja terena;
• stara mejna znamenja gozdov Idrijskega rudnika iz obdobja okoli 1770: vklesani križi v vraščene
skale.

Slika 86: Pregledna karta predlogov Likarja (vir podlage: DPK 1 : 250 000).
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2.2.2.6 Zanimiva stalna znamenja v Beli krajini – Damjan Gregorič
Gregorič je podal 14 predlogov:
 dobro vidne cerkvene zvonike in antene za trigonometrično izmero: Sv Vid, Mavrlen nad
Črnomljem (235 C2, IV. red in 13 C0, III. red, trig. okraj 02 – Črnomelj), Sv. Magdalena na Veliki
Plešivici pri Adlešičih (10 C0, IV red, 02), Sv. Marija, Žeželj nad Vinico (485, II. red, 02), Sv. Jožef
v Dolnjem Suhorju pri Metliki (246, IV. red, 02), sredinska cerkev Trifare Rosalnice (46, IV. red,
02), Sv. Ana Vidošiči (80492, IV. red, 36), Sv. Peter v Črnomlju (25C, IV. red, 02), Sv. Miklavž,
Gradnik (84 C, III. red, 02), Sv. Tomaž, Rodine, Tanča Gora (74C, III. red, 02), Sv. Marko, Butoraj
(11, III. red, 02) ter radijska antena na Veselici v Metliki (41, IV. red, trig. okraj 02);
 dve točki I. reda: 376 Debeli vrh, 375 Trdinov vrh.
Poudaril je še:
 OGU Novo Mesto je, pred prehodom na GNSS-izmero skrbela za izmenjavo podatkov z
geodetskimi podjetji, da so se medsebojno obveščali o stanju trig. in poligonskih točk;
 da se koordinate cerkvenih zvonikov spremenijo, ko se obnovi ostrešje zvonika, zato bi kar
nekaj trig. točk pred ponovno uporabo rabilo ponoven izračun koordinat;
 ker državne trig. in poligonske točke na urbanih delih redno uničijo ob obnovah cestišč, so zato
v okviru svojega podjetja vzpostavili še lastno mrežo z okoli 150 točkami stabiliziranimi z
jeklenimi klini zabitimi v asfalt ali s plastičnimi točkami, ki imajo jeklena sidra,
 občasno na urbanem delu uničeno točko ob gradbenih delih izvajalci gradbenih del sami
postavijo na približno lokacijo, kar je ob njeni kasnejši geodetski uporabi lahko zelo zavajajoče;
 lokalno geodetsko društvo vsako leto obišče kakšno trigonometrično točko višjega reda in
preveri njeno stanje ter očisti okolico;
 trigonometrična mreža na območju Bele krajine ni homogena. Zato so preračunavali lokalne
transformacijske parametre ločeno za manjša območja delov mest Metlika, Črnomelj in Semič.
Izvajali so celo mikro-transformacije za dosego še boljše točnosti, npr. na območju nekdanjega
rudnika Kanižarica.

Slika 87: Pregledna karta predlogov Gregoriča: rumeni sta točki I. reda, zelene vse ostale (podl.: DPK 1 : 250 000).
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2.2.2.7 Zanimiva stalna znamenja na Celjskem in širše – mag. Damjan Kvas
Kvas je podal 11 predlogov:
 zanimive stabilizacije točk I. reda (214 Donačka Gora, 376 Debeli vrh, 373 Mrzlica) ter
visokogorske točke (516 Golica, 179 Mangart, 517 Jeruzalem);
 zanimive trig. točke II. glavnega reda: 100 Stolpnik, Konjiška gora (trig. okraj 01), 95 Rogla tik
ob stolpu (trig. okraj 12);
 zanimiva točka III. glavnega reda 178 Resevna (trig. okraj 01);
 zanimivi večji mejniki na mejah nekdanjih večjih posesti oz. starih mejah katastrskih občin:
o med k.o. 1869 Čeče in k.o. 1856 Dol pri Hrastniku (mejnik lahko vidimo na hribi.net:
https://www.hribi.net/slika_pot/hrastnik_mrzlica_cez_klobuk/41545),
o Vitanje, k. o. 1094 Brezen, mejniki na meji večje parcele,
o Kope nad Slovenj Gradcem, meja med k. o. 815 Primož in k. o. 846 Gradišče;
 mejniki na mejah celjske posesti označeni z belimi naravnimi kamni (glej Mlakar, 1996, str. 30).

Slika 88: Pregledna karta predlogov Kvasa: rumeni krogci so točke I. reda, rdeči pa drugi predlogi (vir podlage:
DPK 1 : 250 000).
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2.2.3

Rezultata 2.2.1 in 2.2.2: Osnutek obrazca za intervju in opis rezultatov intervjujev

Osnutek obrazca za intervjuje je podan v poglavju 2.2.1.
Rezultati intervjujev pa so opisani v poglavju 2.2.2.
Na osnovi intervjujev z geodeti, ki imajo dolgoletne izkušnje, smo identificirali veliko stalnih geodetskih
znamenj, ki bi jih bilo v prihodnosti smiselno varovati. Posamezni intervjuvanci niso vedeli za odgovore
drugih intervjuvancev, zato se predlogi predvsem po varovanju izbranih trigonometričnih točk I. reda
prekrivajo. Poleg trigonometričnih točk, tako stabiliziranih s kvadratnimi kamni kot cerkvenih zvonikov,
so intervjuvanci omenjali še stara mejna zamenja na mejah nekdanjih dežel in okrajev, ki sovpadajo
tudi z današnjimi mejami katastrskih občin. Omenjali so še večje mejnike na mejah katastrskih občin
oz. parcel, ki so v preteklosti označevale meje posesti fevdalnih gospostev ali cerkve. S to metodo smo
identificirali veliko število zanimivih trigonometričnih in katastrskih znamenj, zato bi bilo smiselno z
intervjuji v prihodnosti še nadaljevati.

Slika 89: Pregledna karta vseh predlogov iz intervjujev (vir podlage: DPK 1 : 250 000).
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2.3

Pregled uradnih arhivov

V nadaljevanju predstavljamo arhive, tako institucionalne ustanove doma in v tujini kot tudi zbirke
podatkov v obliki spletnih portalov.
V arhivih lahko dostopamo do analognih in digitalnih gradiv. V trenutni situaciji, v kateri se je zaradi
pandemije znašla celotna država, smo raziskali le digitalne vire, ki so nam bili dostopni. Podrobneje
smo raziskali vsebovanost stalnih geodetskih znamenj v registru kulturne dediščine ter raziskali
arhivske zapise o stalnih geodetskih znamenjih Narodne univerzitetne knjižnice (NUK).
2.3.1

Arhiv Republike Slovenije

Arhiv Republike Slovenije ima sedež v Ljubljani, v Gruberjevi palači, ki je baročni kulturni spomenik. Že
dalj časa ima Arhiv poleg Gruberjeve palače svoje prostore še na dodatnih lokacijah, in sicer v
Ljubljani na Kongresnem trgu 1, na Poljanski 40 ter na Dunajski 48, izven Ljubljane pa v Gotenici in
v Borovcu na Kočevskem (ARSQ, 2020a).

Organizacijsko sestavo Arhiva Republike Slovenije tvorijo sledeče enote: sektor za varstvo
najstarejšega arhivskega gradiva, sektor za varstvo arhivskega gradiva s področja zdravstva, šolstva,
gospodarstva, društva, dela uprave in sodstva, sektor za varstvo arhivskega gradiva posebnih arhivov,
sektor za varstvo arhivskega gradiva uprave po letu 1945, sektor za informacije in dokumentacijo,
Slovenski filmski arhiv, Sektor za elektronske arhive in računalniško podporo in Center za restavriranje
in konserviranje arhivskega gradiva (GOV.SI, 2020e).
Tradicija delovanja arhiva sega daleč pred njegovo ustanovitev kot samostojne ustanove leta 1945. Z
uredbo Narodne vlade Slovenije je bil namreč 31. oktobra (akt je stopil v veljavo 7. novembra)
ustanovljen kot Osrednji državni arhiv Slovenije, potem pa se je zaradi upravno-političnih sprememb
večkrat preimenoval: leta 1953 v Državni arhiv Ljudske republike Slovenije, 1966 v Arhiv Slovenije, leta
1979 pa v Arhiv Socialistične republike Slovenije. Današnje ime nosi od leta 1990 (Arhiv spletišč,
2020b).
Do digitalnega arhivskega gradiva lahko dostopamo tudi preko spleta. V Triglav (2018c) so podrobna
navodila, kako dostopati do digitalnega arhiva zemljiškega katastra, ki ga hrani Arhiv Slovenije.

2.3.1.1 Vsebina, ki jo hrani Arhiv Republike Slovenije
V Arhivu Republike Slovenije je na razpolago dokumentarno gradivo in arhivsko gradivo.
Dokumentarno gradivo je izvirno in reproducirano (pisano, risano, tiskano, fotografirano, filmano,
fotografirano, magnetno, optično ali kako drugače zapisano) gradivo, ki je bilo prejeto ali je nastalo pri
delu pravnih oziroma fizičnih oseb. Arhivsko gradivo pa je tisti del dokumentarnega gradiva, ki ima
trajen pomen za znanost in kulturo ali trajen pomen za pravno varnost oseb v skladu s strokovnimi
navodili pristojnih arhivov (ARSQ, 2020a).
Za namen projekta je potencialno zanimivo arhivsko gradivo v zbirkah:
 listine (od 12. stoletja dalje),
 rokopisi (od 9. stoletja dalje),
 zemljiška knjiga (od 18. stoletja dalje),
 katastri (od 18. stoletja dalje) in
 načrti (od 18. stoletja dalje)
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kjer bi morebiti lahko našli še dodatno potrditev o izredni pomembnosti izbranega stalnega
geodetskega znamenja ali vsaj dokazilo o njegovem nekdanjem obstoju.
Poleg arhivskega gradiva v zbirkah Arhiv RS hrani še:
 arhivsko gradivo republiških upravnih in drugih državnih organov in nekdanjih državnih ali
avtonomnih organov na stopnji dežele ali podobni višji stopnji, ki so imeli sedež na ozemlju
Slovenije in so upravno in sodno pokrivali njeno celotno ozemlje (od 15. stoletja dalje);
 arhivsko gradivo organov, organizacij in društev s področja gospodarstva, bančništva,
zdravstva in socialnega varstva, šolstva, kulture in znanosti, ki so po svojih pravilih delovali za
celotno območje današnje Slovenije ali nejnih nekdanjih dežel (od 16. stoletja dalje);
 arhivsko gradivo zemljiških gospostev, rodbin, družin in posameznikov, ki je pomembno za
zgodovino (od 13. stoletja dalje);
Po zadnjih informacijah Arhiva RS arhivski zapisi o geodetskih točkah še niso bili predmet prevzema s
strani Geodetske uprave RS.

2.3.1.2 Povezljivost Arhiva Republike Slovenije z arhivi po svetu
Preko povezljivost, ki jo ima Arhiv RS z arhivi po svetu, bi bilo možno pridobiti tudi arhivska gradiva
vezana na stalna geodetska znamenja, v kolikor obstajajo. Arhiv RS na državnem spletišču GOV.SI
objavlja evidenco arhivskega gradiva v tujini, ki se nanaša na Slovenijo in Slovencem za obdobje 20042018 in za leto 2019. Gre za seznam pridobljenih arhivskih gradiv, ki jih je Arhiv RS pridobil v letih od
2004 do 2019 iz različnih institucij po celem svetu. Pravna podlaga za vodenje te evidence so določbe
prvega odstavka 56. člena Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih
(ZVDAGA; Ur. l. RS, 30/2006 in 24/2014) in določbe 68. člena Uredbe o varstvu dokumentarnega in
arhivskega gradiva (UVDAG; Ur. l. RS, št. 42/2017) (Arhiv spletišč, 2020a). Na Arhivu RS sproti vnašajo
zaključene celote evidentiranj v različnih državah in arhivih po svetu. Rezultati evidentiranj so dostopni
tudi v tiskani obliki v seriji publikaciji z naslovom “Evidentiranje arhivskega gradiva v tujini”, ki je
dostopna v knjižnici arhiva (GOV.SI, 2020e).
Za potrebe iskanja podatkov o izbranih stalnih geodetskih znamenjih bi bila predvidoma uporabna tudi
arhivska gradiva, ki jih hranijo institucije obmejnih držav. Iz obeh evidenc arhivskega gradiva v tujini, ki
se nanaša na Slovenijo in Slovence vse do leta 2019, bi bili potencialno zanimivi sledeči arhivi:












Avstrijski državni arhiv, Dunaj / Österreichische Staatsarchiv, Wien;
Österreichisches Sta-atsarchiv, Kriegsar-chiv, Wien – Avstrijski državni arhiv, Vojni arhiv, Dunaj
Avstrijska nacionalna knjižnica na Dunaju / Österreichischen National Bibliothek, Wien;
Štajerski deželni arhiv v Gradcu / Steiermärkisches Landesarchiv, Graz;
Koroški deželni arhiv v Celovcu / Kärntner Landesarchiv Klagenfurt;
Madžarski nacionalni arhiv – Državni arhiv Budimpešta / Magyar Nemzeti Levéltár Országos
Levéltár, Budapest;
Inštitut in muzej za vojno zgodovino Budimpešta, Vojni arhiv / Hadtörténeti Intézet és Múzeum
Budapest, Hadtörténelmi Levéltár;
Državni arhiv na Reki / Državni arhiv u Rijeci;
Državni arhiv Trst / Archivio di Stato di Trieste;
Državni arhiv v Gorici / Archivio di stato di Gorizia;
Državni arhiv v Vidmu in Nadškofijski arhiv Videm / Archivio di stato Udine, Archivio Arcidiocesi
di Udine in Archivio Diocesano di Udine;
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2.3.2

Arhiv Jugoslavije, Beograd;
Vojni arhiv Republike Srbije.
Avstrijski državni arhiv

Slovenska zgodovina je bila dolga stoletja povezana s Habsburško monarhijo in z njeno prestolnico –
Dunajem, zato je Avstrijski državni arhiv (orig. ÖSA - Österreichische Staatsarchiv) tudi eden izmed
virov raziskovanja zgodovine na slovenskem. ÖSA se deli na oddelke: Allgemeine Verwaltung- FinanzHofarchiv; Archiv der Republik; Haus, Hof und Staatsarchiv; in Kriegsarchiv – KA. V sklopu ÖSA deluje
tudi Madžarska arhivska delegacija (S5, 2020a).
Avstrijski državni arhiv je po zveznem zakonu o arhivih iz leta 1999 (RIS, 2020) dolžan voditi arhivski
arhiv za izboljšanje možnosti uporabe, ki je dostopen na internetu. Arhivski register nudi pregled nad
zveznimi arhivi, deželnimi arhivi in mestnimi občinskimi arhivi. Poleg tega vsebuje še avdiovizualne,
genealoške, komorne, cerkvene, muzejske, glasbene, univerzitetne in znanstvene, gospodarske ter
druge arhive (OESTA, 2020a). Deluje na dveh lokacijah. Na lokaciji osrednjega arhiva Nottendorfer
Gasse se nahajajo trije oddelki, na lokaciji Minoritenplatz pa en oddelek.
2.3.3

Arhiv Zveznega urada za meroslovje in geodezijo (Bundesamt für Eich- und
Vermessungswesen)

V okviru zveznih arhivov je za projekt zanimiv predvsem arhiv Zveznega urada za meroslovje in
geodezijo (orig. BEV - Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen), ki ga tvorit arhiv katastrskega
portfelja in arhiv zemljevidov.
Arhiv katastrskega portfelija med drugim vsebuje tudi zgodovinski kataster – originalni portfelj, kamor
sodi franciscejski kataster (izvirni portfelj, 1817–1861), ki je prvo celovito zajel vse posesti (parcele)
takratne monarhije. Izvirni listi merilnih miz (vzorčne slike) iz ročno izdelanega papirja v formatu 53 cm
x 66 cm so ročno obarvani in po večini v merilu 1 : 2 880. Izvirni portfelj velja za kulturno bogastvo
skladno s Haaško konvencijo. Uporablja se za znanstvene namene, pojasnitev mejnih sporov in
podobno.
Arhiv zemljevidov vsebuje zbirko najrazličnejših zgodovinskih zemljevidov od leta 1869 dalje. Zaradi
malih meril prikaza za naš projekt ni toliko zanimiv (BEV, 2020).
2.3.4

Štajerski deželni arhiv v Gradcu (Steiermärkisches Landesarchiv, Graz)

Zgodovina arhiva se odraža v njegovi inventarni strukturi. Vključuje zbirke, posebne arhive, krajinski
arhiv, pa tudi arhiv vlade in okrožnega sedeža od leta 1925 dalje. V zbirkah je med drugim okoli 58.000
dokumentov, 15.000 dokumentov štajerskih krajin, več kot 90.000 razglednic štajerskih krajev, okoli
2000 rokopisov in več zbirk načrtov. Obsežen krajinski arhiv vsebuje različne dokumente štajerskih
provinc - med njimi v skupini "Militaria" gradivo o upravljanju notranje avstrijske vojaške meje na
Hrvaškem in Slavoniji - in avtonomni državni upravi do leta 1925.
Posamezna hramba državnega arhiva sega daleč čez štajerske državne meje, vključno s dokumenti
centralnih avstrijskih osrednjih oblasti, ki so bile v Gradcu od leta 1564 do 18. stoletja in so bile
odgovorne tudi za Koroško, nekdanjo Kraško, Goriško, Gradiško in Trst. Od leta 1784 do 1918 so
bili omejeni na območje tedanjega Štajerskega vojvodstva. Sem sodijo tudi spisi okrožnih oblasti do
leta 1925. Hranijo tudi zemljiške knjige vseh štajerskih okrožnih sodišč do leta 1985, ki vključuje tudi
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starejše zemljiške knjige (skupaj okoli 40.000 zvezkov) s katerimi je možno raziskovati zgodovino vsaj
250 let nazaj (OESTA, 2020).
2.3.5

Koroški deželni arhiv v Celovcu (Kärntner Landesarchiv Klagenfurt)

Koroški deželni arhiv je bil ustanovljen leta 1904 s statusom znanstvene ustanove, od 1997 pa deluje
kot državna institucija. Zbira in ohranja zgodovinsko pomembne listine in slikovne vire dežele Koroške.
V arhivu se hranijo dokumenti, rokopisi, spisi in številne posebne zbirke (npr. časopisi, uradne
publikacije, plakati, načrti, odtisi pečatov in najrazličnejši viri slik) v obsegu približno 15 km polic.
Omenjen zgodovinski viri obsegajo obdobje od 9. stoletja do danes. Koroški deželni arhiv je na voljo
vsem skupinam prebivalstva, ki jih zanima zgodovina, bodisi pri obdelavi znanstvenih raziskovalnih
projektov bodisi v zadevah, ki se nanašajo na premoženje, družinsko zgodovino in pravne zadeve (KLA,
2020).
2.3.6

Arhiv Geodetske uprave Republike Slovenije

Na Geodetski upravi RS sistematično skrbijo za arhiviranje različnih geodetskih podatkov.
2.3.7

Podatki o geodetskih točkah v registru kulturne dediščine (RKD)

Register kulturne dediščine je osrednja zbirka podatkov o dediščini v Sloveniji. Vodi se ga z
namenom informacijske podpore izvajanju varstva dediščine, namenjen pa je tudi predstavljanju,
raziskovanju, vzgoji, izobraževanju in razvijanju zavesti javnosti o dediščini (GOV.SI, 2020b). Podrobno je
bil predstavljen že v okviru aktivnosti 1.2.
Spletni kartografski pregledovalnik Registra kulturne dediščine RKD
se nahaja na:
https://gisportal.gov.si/portal/apps/webappviewer/index.html?id=df5b0c8a300145fda417eda6b0c2
b52b
Na osnovi poizvedbe v registru je bila izvedena analiza trenutne vsebovanosti geodetskih točk. Naš cilj
je bil pridobiti informacijo o tem, koliko geodetskih točk je bilo do danes v Sloveniji že razpoznanih kot
dediščina.
Poizvedba v RKD z gesli: geodetska točka, trigonometrična točka, nivelmanska točka, gravimetrična
točka, zemljiškokatastrska točka in mejno znamenje ne obrodi sadov. Geodetske točke pa je bilo možno
najti na osnovi sledečih topoloških gesel enote dediščine: geodetsko znamenje, reper, mejna točka,
mejnik, mejni kamen in deželni kamen.
V nadaljevanju podajamo seznam geodetskih točk, ki so trenutno vpisane v RKD, in ki bodisi imajo
status kulturnega spomenika, bodisi pa tudi ne.
Seznam geodetskih točk oz. izbranih enot nepremične kulturne dediščine po izbranih topoloških geslih
enot (RKD, 2020) s stanjem na dan 4. 7. 2019 je sledeč.
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GEODETSKO ZNAMENJE, REPER:
#20337

#6399

386 Lokavec v Slovenskih goricah - Geodetsko znamenje
spomenik lokalnega pomena

Smolnik - Fundamentalni reper
spomenik lokalnega pomena

Preglednica 1: Seznam geodetskih točk, topološko geslo enote: geodetsko znamenje, reper (vir: RKD)

MEJNIK, MEJNI KAMEN, MEJNA TOČKA, DEŽELNI KAMEN:
#29896

Babno Polje - Mejni kamen
nima statusa spomenika

#45

Breginj - Mejni kamen
nima statusa spomenika

#7602

Bučka - Mejni kamen
spomenik lokalnega pomena

#22912

Gornji Lenart - Deželna mejna točka
nima statusa spomenika

#30429

Karlovica - Mejni kamen pri hiši Karlovica 2
nima statusa spomenika

#15830

Kokra - Deželna mejna kamna med Kranjsko in Koroško
spomenik lokalnega pomena

#7458

Kozji Vrh nad Dravogradom - Mejni kamen
spomenik lokalnega pomena

#12797
#325

Lipica - Mejne oznake
nima statusa spomenika
Livek - Mejni kamen
nima statusa spomenika

#326

Ljubelj - Stara ljubeljska cesta
spomenik lokalnega pomena

#30485

Matavun - Cesta od matavunskega križišča do Matavuna
nima statusa spomenika

#30237

Matavun - Mejni kamen
nima statusa spomenika
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#20150

Planina pod Šumikom - Mejnik
spomenik lokalnega pomena

#30515

Robidišče - Mejni kamen V Dolinci
nima statusa spomenika

#30513

Robidišče - Mejni kamen v Jontah I
nima statusa spomenika

#30514

Robidišče - Mejni kamen v Jontah II
nima statusa spomenika

#30517

Robidišče - Mejni kamen V Plazu II
nima statusa spomenika

#23902

Studeno pri Postojni - Mejni kamen pod staro cesto
nima statusa spomenika

#21119

Trdkova - Tromejnik
spomenik lokalnega pomena

#7600

Veržej - Mejni kamen št. 2
spomenik lokalnega pomena

#7599

Veržej - Mejni kamen št. 3
spomenik lokalnega pomena (uničen, preverila A. Lisec)

#20001

Veščica - Mejni kamen št. 22
nima statusa spomenika

#20002

Veščica - Mejni kamen št. 5
nima statusa spomenika

#10469

Zajasovnik - Mejni deželni kamen
spomenik lokalnega pomena

Preglednica 2: Seznam geodetskih točk, topološko geslo enote: mejnik, mejni kamen, mejna točka, deželni kamen (vir: RKD)
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Ker je stanje v atributnem delu RKD datirano na 4. 7. 2019, je bila opravljena tudi poizvedba v spletnem
kartografskem pregledovalniku RKD (GISPORTAL, 2020b). Rezultat poizvedbe s topološkim geslom
enote »geodetsko znamenje« je:

#30603

Dolenja Podgora - Geodetsko znamenje 376 Debeli vrh, stanje na
dan 10. 3. 2020
nima statusa spomenika

Preglednica 3: Seznam geodetskih točk, topološko geslo enote: geodetsko znamenj (vir: interaktivna karta RKD)

Izmed geodetskih točk, ki pripadajo različnim tipom geodetskih mrež, so v register kulturne dediščine
vpisane sledeče tri točke poimenovane kot:
-

386 Lokavec v Slovenskih goricah – geodetsko znamenje (spomenik lokalnega pomena),
Smolnik – fundamentalni reper (spomenik lokalnega pomena),
Dolenja Podgora – geodetsko znamenje 376 Debeli vrh (nima statusa spomenika).

Mejnih točk je v register vpisanih skupno 24, od teh jih ima 9 status spomenika:
-

Bučka – mejni kamen, spomenik lokalnega pomena;
Kokra - deželna mejna kamna med Kranjsko in Koroško, spomenik lokalnega pomena;
Kozji Vrh nad Dravogradom - mejni kamen, spomenik lokalnega pomena;
Ljubelj - Stara ljubeljska cesta, spomenik lokalnega pomena;
Planina pod Šumnikom – mejnik, spomenik lokalnega pomena;
Trdkova – Tromejnik, spomenik lokalnega pomena;
Veržej – mejni kamen št. 2, spomenik lokalnega pomena;
Veržej – mejni kamen št. 3, spomenik lokalnega pomena;
Zajasovnik – mejni deželni kamen, spomenik lokalnega pomena.

Poleg tega dodatno predlagamo izvedbo poglobljene analize tistih geodetskih točk, ki še niso vpisane
v RKD in bi si to, glede na svoj strokovno-zgodovinski pomen, tudi zaslužile, npr. trigonometrična točka
I. reda št. 172 Krim – koordinatno izhodišče prve katastrske izmere na območju Slovenije 1817-1828;
deset trigonometričnih točk I. reda, ki so tudi astrogeodetske točke: 168 Rašica, 171 Mrzavec, 173
Kucelj, 214 Donačka gora, 215 Žigartov vrh, Trdinov vrh, 376 Debeli vrh (ta je že vpisan), 384 Grmada,
387 Kamenek, 388 Lendavske Gorice; inp.

2.3.7.1 Fundamentalni reper Smolnik pri Rušah FR-1049, EŠD 6399
Fundamentalni reper oz. normalni reper se nahaja v občini Ruše, v bližini naselja Smolnik pri Rušah
(Slika 48, 76). Gre za avstro-ogrski fundamentalni reper, ki je bil postavljen leta 1878 in prvič obnovljen
1900 (RKD, 2020). GURS je leta 2008 obnovil napis na tabli in leta 2009 še temelj fundamentalnega
reperja. Gre za stopnjevano tridelno znamenje. Na dnu je iz kamna zidan podstavek, ki mu sledi
betonski kvader s tablo na kateri je latinski napis, temu nazadnje sledi še štirikoten betonski steber
(Slika 48).
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Latinski napis s table:
»Locus perennis
Diligentissimae cum libella librationis, quae est in Austria et Hungaria confecta, cum mensura
graduum meridionalium et parallelorum, quam European vocant.
Erectum MDCCCLXXVIII
Renovatum MDCCCXC«,
ki ga lahko prevedemo v: Fundamentalni reper precizne nivelmanske mreže Avstro-Ogrske, izmerjena
v okviru izmere evropskih stopinjskih meritev. Postavljen MDCCCLXXVIII in obnovljen MDCCCXC.
Skladno z »Odlokom o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov na območju občine Ruše«
(Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 2/2006, 9/2006), ki je stopil v veljavo 25. 4.
2006, je bil normalni reper FR-1049 razglašen za kulturni spomenik lokalnega pomena. Odlok v šesti
točki 5. člena navaja, da se za tehniški spomenik razglasi »Smolnik – osnovna geodetska merilna točka,
EŠD 6399«. Omenjeni odlok navaja, da se točka nahaja na parc. št. 808/20, k.o. Smolnik, meje območja
kulturnega spomenika pa so vrisane na kopiji katastrskega načrta v merilu 1 : 2880. Odlok nadalje
navaja še, da se točka nahaja ob železniški progi Ruše – Fala, pri kilometrskem kamnu 15,3, da je to
fundamentalni reper z latinskim napisom v stabilni gnajsovi steni, da so reper zgradili v času Avstro–
Ogrske za določitev nadmorskih višin posameznih višinskih točk (reperjev) in da služi za ugotavljanje
premikov tal v večjem časovnem obdobju (nad 100 let) in določitev natančne nadmorske višine.
V avstro–ogrski nivelmanski mreži so stabilizirali sedem fundamentalnih reperjev (Zeger, 1986):
- FR – 1049 Smolnik pri Rušah,
- v trdnjavi Fortezza v kraju Franzensfeste v bližini Brixna na Južnem Tirolskem v Italiji,
- v kraju Lišov v bližini Českih Budějovic na Češkem,
- v gradu Rothenthurm južno od Sibia v Romuniji,
- v pokrajini Maramureș v bližini kraja Sighetu Marmației ob reki Tisi v severno-vzhodni
Romuniji na meji z Ukrajino,
- ob železniški progi med Žilino in Vrútky v severnozahodni Slovaški,
- v kraju Nadap med Budimpešto in Székesfehérvárom na Madžarskem.

2.3.7.2 Trigonometrična točka I. reda, št. 386 Lokavec, EŠD 20337
Gre za približno meter visok štirikoten steber na betonskem podstavku, ki označuje trigonometrično
točko, ki je bila postavljena leta 1912 na polju, na najvišji točki, zahodno od naselja Lokavec v občini
Sveta Ana v Slovenskih goricah (RKD, 2020).
Geodetska točka je bila 17. 5. 2010 razglašena za kulturni spomenik lokalnega pomena z Odlokom o
razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Sveta Ana (Uradni
list RS, št. 39/2010 z dne 17. 5. 2010). V odloku je opredeljena kot tehniški spomenik. V poglavju o
utemeljitvi razglasitve je navedeno, citiramo:
»Na najvišji okoliški točki stoji na betonskem podstavku približno meter visok štirikoten
betonski steber, ki predstavlja trigonometrijsko točko. Reper je bil postavljen leta 1912. Reper
so zgradili v času Avstro – Ogrske za določitev nadmorskih višin posameznih višinskih točk
(reperjev). Še danes služi za ugotavljanje premikov tal v večjem časovnem obdobju (nad 100
let) in določitev natančne nadmorske višine.« V poglavju o varstvenem režimu pa, citiramo:
»Spomenik varujemo v njegovi avtentični pričevalnosti. Enako velja za njegovo neposredno
okolico.«
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Kot navajamo v nadaljevanju, v poglavju 2.1.2 trigonometrične mreže, gre za trigonometrično točko I.
reda, št. 386 Lokavec, ki je bila na novo vzpostavljena v obdobju od 1937–1940.

Slika 90: Mreža I. reda z označenima lokacijama točk 386 Lokavec in 376 Debeli vrh.

2.3.7.3 Astrogeodetska točka I. reda 376 Debeli vrh, EŠD 30603
Gre za najjužnejšo astrogeodetsko točko 376 Debeli vrh, ki leži na samem vrhu Debelega vrha v naselju
Dolenja Podgora, ki je najvišji vrh občine Črnomelj. Predstavlja jo nekaj metrov visok betonsko-opečni
steber, s katerim je točka stabilizirana. Datira v drugo četrtino 19. stoletja. V register je bila vpisana 28.
3. 2019 in nima statusa spomenika (GISPORTAL, 2020b). Spodnja slika prikazuje stanje točke pred
obnovo.

Slika 91: Astrogeodetska točka I. reda – 376 Debeli vrh (vir: Miklič, 2013).
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2.3.8

Podatki o geodetskih točkah v e-Heritage

Javni portal dediščinskih e-vsebin e-Heritage (http://www.eheritage.si/apl/) je nastal na pobudo
Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Na sodoben informacijski način uresničuje javno korist
varstva dediščine, s tem da omogoča dostop do informacij o dediščini vsakomur, še posebej mladim.
Zasnova javnega portala izhaja iz spoznanja, da je treba omogočiti enoten prikaz javnega digitalnega
gradiva o dediščini ne glede na to, kdo hrani osnovne podatke in kakšne digitalne vsebine dediščino
predstavljajo.
Javni portal in njegova vsebina ter funkcionalnosti na najboljši način potrjujejo uporabnost Registra
kulturne dediščine kot osrednje informacijske podpore izvajanju varstva na nacionalni ravni, ki ga vodi
Ministrstvo za kulturo (eHeritage, 2020).
Z iskanje po dediščini iščemo po nepremični kulturni dediščini: katera arheološka najdišča se nahajajo
v Sloveniji, katere stavbe in naselja, parki in vrtovi, spominski objekti in kulturna krajina so vpisani
v Register nepremične kulturne dediščine.
Po karti iščemo, kje je dediščina in digitalne vsebine po prostoru Slovenije: po dediščini: med
arheološkimi najdišči, stavbami, naselji, parki in vrtovi, spominskimi objekti in kulturno krajino; po
digitalnih vsebinah: 3D modelih, člankih, slika/grafika (fotografije dediščine in kulturnih vsebin), teksti
(zapiski Franceta Steleta, odloki o razglasitvah dediščine), polno besedilo iz DEKD (išče po tekstu
člankov in publikacijah Dnevi kulturne dediščine) in po publikacijah Varstvo spomenikov. Lahko
filtriramo vsebine na karti (npr. prikaže samo gradove) in izrišemo pot, da dobimo digitalne vsebine ob
tej poti.
Po portalu iščemo lahko po digitalnih vsebinah, ki na različne načine interpretirajo dediščino: 3D
modelih, člankih, sliki/grafiki (fotografije dediščine in kulturnih vsebin), tekstih (zapiski Franceta
Steleta, odloki o razglasitvah dediščine), polno besedilo iz DEKD (išče po tekstu člankov in publikacijah
Dnevi kulturne dediščine), publikacijah Dnevi kulturne dediščine in publikacijah Varstvo spomenikov
(eHeritage, 2020).
Na osnovi poizvedbe po vsebovanosti geodetskih točk na portalu e-Heritage ugotavljamo, da ne
pridobimo dodatnih vsebin, glede na vsebine, ki smo jih pridobili iz registra kulturne dediščine. Spletni
pregledovalnik nudi učinkovitejše iskanje, zaradi hkratne lokacijske povezljivosti in vsebovanosti
uradnih dokumentov o razglasitvah za kulturni spomenik, kot register kulturne dediščine. Zato bi bilo
smiselno preliminarni nabor izbranih geodetskih znamenj, ki bi bil določen na osnovi strokovnih
kriterijev, sprva preveriti preko poizvedb na portalu e-Heritage, in sicer v smeri morebitne prisotnosti
v registru kulturne dediščine ali v drugih digitalnih vsebinah.
2.3.9

Podatki o geodetskih točkah v Dedi

Spletni portal DEDI (http://www.dedi.si/) ponuja pregled štirih vrst dediščine: nepremično, premično
in živo kulturno ter naravno dediščino, in sicer v treh okoljih: v sklopu digitalne enciklopedije, v
interaktivnem spletnem atlasu Geopedija ter v 3D geografskem informacijskem sistemu Gaea+ (Kljuc,
2020). Namenjena je najširši javnosti, kot tudi umestitvi v pedagoške in učne načrte.
Umestitev Portal DEDI, bi geodetskim točkam služil predvsem v promocijo in ozaveščanje širše javnosti
o pristnosti in pomenu naše geodetske tehniške dediščine.
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2.3.10 Narodna univerzitetna knjižnica (NUK)
Preko Narodne univerzitetne knjižnice smo pridobili povezave z vzajemnim katalogom slovenskih
knjižnic, in selekcioniran vpogled v NUK-ov katalog in portal dLib, kjer smo preverili arhivske zapise, ki
so na voljo v knjižnicah za geodetske točke po sledečih iskalnih nizih:
- triangulacijska mreža - triangulacijska točka;
- nivelmanska (višinska) mreža – reper;
- gravimetrična mreža - gravimetrična točka;
- parcelna, deželna, državna meja - zamljiškokatastrska točka, mejni kamen.
Do nekaterih gradiv smo lahko dostopali v celoti, do stisih, ki so varovane z avtorsko pravnimi
pravicami, pa nismo mogli dostopati izven prostorov NUK.
Narodna univerzitetna knjižnica nam je posredovala povezave do digitalnih gradiv, od katerih smo
nekatere uporabili in ugotovitve podali v poglavju 2. Gradiva v večini predstavljajo pestro paleto
arhivskih in tudi sodobnik člankov, objavljenih v strokovnih revijah in časopisih, celotne strokovne
revije (predvsem geodetski, geografski, planinski vestniki), poročila in elaborati projektov ter diplome,
magisteriji in doktorati iz tega področja, v katerih je možno najti tudi zapise o zgodovini vzpostavljanja
različnih geodetskih mrež in stabilizaciji geodetskih točk ter obeleževanja meja z mejnimi kamni.
Predvsem so zanimive najdbe zapiskov, ki se nanašajo na mejne kamne, ki pa so po večini na razpolago
le v analogni obliki za uporabo v čitalnicah ali izposojo na domu.

2.3.11 Rezultat 2.3.1: Opis pregleda uradnih arhivov
Opis pregleda uradnih arhivov je podan v poglavjih od 2.3.1. do 2.3.10.
Zaradi obsežnosti arhivskih gradiv, ki jih arhivi doma in v tujini hranijo, predlagamo, da bi bilo smiselno
sprva podati predlog nabora stalnih geodetskih znamenj iz strokovnega vidika, torej strokovnozgodovinskega pomena za slovensko geodetsko stroko in znanost, ter nato ciljano po arhivih iskati
dodatna dokazila o pomembnosti obstoja izbranih geodetskih znamenj.
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3

MODELIRANJE DIGITALNE ZBIRKE POMEMBNIH STALNIH GEODETSKIH
ZNAMENJ IN NJIHOVIH LASTNOSTI

Namen tega delovnega paketa je bilo izdelati model digitalne zbirke pomembnih stalnih geodetskih
znamenj in njihovih lastnosti ter na testnem primeru izbranih geodetskih znamenj preučiti zahtevnost,
količino in obseg del, ki jih bo v prihodnosti zahtevala vzpostavitev celotne digitalne zbirke.

3.1

Konceptualni model digitalne zbirke pomembnih stalnih geodetskih znamenj

Konceptualni model digitalne zbirke pomembnih stalnih geodetskih znamenj predstavlja osnutek
popisa vseh tistih relevantnih lastnosti stalnih geodetskih znamenj, ki služijo enolični identifikaciji
stalnega geodetskega znamenja in njegovemu vrednotenju za namen ohranjanja in varovanja v
prihodnosti.
Tako zasnovan konceptualni model digitalne zbirke pomembnih stalnih geodetskih znamenj sledi
ciljem raziskovalne naloge, ki med drugim stremi tudi k določanju uporabne vrednosti in zgodovinskotehniškega vrednotenja pomembnih stalnih geodetskih znamenj iz obdobja pred uporabo satelitskih
sistemov za določanje položaja.
Vzpostavitev predlaganega konceptualnega modela digitalne zbirke pomembnih stalnih geodetskih
znamenj bo nudila vpogled tudi v njihovo povezovanje z novejšimi načini izvajanja geodetske izmere,
kot tudi določitev izbora najpomembnejših geodetskih znamenj, ki jih bomo predlagali, bodisi le kot
evidentirano kulturno dediščino bodisi kot objekte, ki jih je potrebno varovati z lokalnimi oziroma
nacionalnimi odloki o varovanju kulturne dediščine, ali pa celo z režimi varovanja na svetovni ravni
(UNESCO).
Konceptualni model je zasnovan na osnovi obstoječe zakonodaje o obstoječi zbirki državnih geodetskih
točk in na osnovi namenov in ciljev tega raziskovalnega projekta.
Kot je že navedeno v podpoglavju 1.1.1 je zbirka podatkov državnih geodetskih točk zasnovana na
osnovi Pravilnika o podrobnejši vsebini zbirke podatkov državnega prostorskega koordinatnega
sistema (Uradni list RS, št. 26/15), ki je stopil v veljavo 2. 5. 2015, in ki je bil sprejet na osnovi Zakona o
državnem geodetskem referenčnem sistemu (ZDGRS) (Uradni list RS, št. 25/14 in 61/17 – ZAID), ki je
stopil v veljavo 26. 4. 2014.
Izhajajoč iz omenjenega pravilnika so oblikovani trije sklopi zbirke pomembnih stalnih geodetskih
znamenj, in sicer sklop:
-

horizontalnih geodetskih točk,
nivelmanskih geodetskih točk,
gravimetričnih geodetskih točk in
mejnih znamenj.

Vsak od teh sklopov vsebuje popis lastnosti, ki se nanašajo na osnovne geodetske podatke o stalnem
geodetskem znamenju, ki ga enolično določajo, ter na podatke, ki omogočajo nadaljnje vrednotenje
stalnega geodetskega znamenja.
Osnovni podatki o stalnem geodetskem znamenju, ki ga enolično določajo, so:
- geodetski podatki o stalnem geodetskem znamenju,
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-

podatki o geodetski mreži, katere del je stalno geodetsko znamenje in
osnovni podatki o nepremičnini (zemljiška parcela, stavba,…), na kateri se stalno geodetsko
znamenje nahaja.

Vrednotenje stalnega geodetskega znamenja je predvideno na osnovi:
- popisa materialnega stanja stalnega geodetskega znamenja,
- podatkov o kulturni dediščini,
- popisov o pomembnosti geodetskega znamenja iz različnih aspektov,
- izvedbe terenskih ogledov in izdelave terenskih gradiv
Končna evalvacija o pomembnosti stalnega geodetskega znamenja se predvidoma poda s končno
oceno na osnovi katere izbrano geodetsko znamenje klasificiramo od stopnje najpomembnejše do
nepomembno za namen ohranitve znamenja v prihodnosti.
3.1.1

Horizontalne geodetske točke

V konceptualnem modelu digitalne zbirke pomembnih stalnih geodetskih znamenj predvidevamo
zbiranje sledečih geodetskih podatkov o horizontalni geodetski točki:
 zaporedna številka,
 oznaka,
 polno ime,
 delovno ime,
 status točke (državna točka po ZDGRS ali arhivska točka),
 D96/TM ali D48/GK,
 koordinate točke,
 leto izmere,
 vrsta stabilizacije,
 obstoječa topografija (link do dokumenta),
 trigonometrični okraj
ter podatke o geodetski mreži, katere del je stalno geodetsko znamenje:



vrsta geodetske mreže,
red geodetske mreže

in osnovne podatke o zemljiški parceli, na kateri se stalno geodetsko znamenje nahaja:




šifra katastrske občine,
ime katastrske občine,
parcelna številka.

Ker je prvenstveni poudarek raziskovalne naloge na starih stalnih geodetskih znamenjih predvidevamo
raziskati tudi horizontalne geodetske točke, ki imajo koordinate v koordinatnem sistemu D48/GK.
Geodetske točke D48/GK so točke, ki so bile potrebne za realizacijo in vzdrževanje koordinatnega
sistema D48/GK. Po Zakonu o državnem geodetskem referenčnem sistemu (ZDGRS) (Uradni list RS, št.
25/14 in 61/17 – ZAID), in njem pripadajočem Pravilniku o podrobnejši vsebini zbirke podatkov
državnega prostorskega koordinatnega sistema (Uradni list RS, št. 26/15), te točke ne sodijo več med
državne geodetske točke, podatki o njih pa sodijo med arhivske podatke.
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3.1.2

Nivelmanske geodetske točke

V konceptualnem modelu digitalne zbirke pomembnih stalnih geodetskih znamenj predvidevamo
zbiranje sledečih geodetskih podatkov o nivelmanski geodetski točki:
 zaporedna številka,
 oznaka SVS2000 Trst,
 oznaka SVS2010 Koper,
 status točke (državna točka po ZDGRS ali arhivska točka),
 koordinate točke,
 leto izmere,
 vrsta stabilizacije,
 obstoječa topografija (link do dokumenta)
ter podatke o nivelmanskem poligonu, katere del je stalno geodetsko znamenje:



številka nivelmanskega poligona,
red nivelmanskega poligona

in podatke o nepremičnini, na kateri se stalno geodetsko znamenje nahaja:





3.1.3

šifra katastrske občine,
ime katastrske občine,
parcelna številka,
številka stavbe,
lokacija stalnega geodetskega znamenja – naslov (ulica, kraj).
Gravimetrične geodetske točke

V konceptualnem modelu digitalne zbirke pomembnih stalnih geodetskih znamenj predvidevamo
zbiranje sledečih geodetskih podatkov o gravimetrični geodetski točki:
 zaporedna številka,
 polno ime točke,
 oznaka,
 status točke (državna točka po ZDGRS ali arhivska točka),
 GD06 / drugo,
 vrednost težnega pospeška,
 leto izmere,
 koordinate točke,
 vrsta stabilizacije,
 red gravimetrične mreže
in podatke o nepremičnini, na kateri se stalno geodetsko znamenje nahaja:





šifra katastrske občine,
ime katastrske občine,
parcelna številka,
številka stavbe / opisno o lokaciji.
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3.1.4

Mejna znamenja

V konceptualnem modelu digitalne zbirke pomembnih stalnih geodetskih znamenj predvidevamo
zbiranje sledečih geodetskih podatkov o mejnih znamenjih:
 zaporedna številka,
 oznaka,
 ime,
 D96/TM ali D48/GK,
 koordinate točke,
 leto izmere,
 vrsta stabilizacije,
 obstoječi katastrski načrt (link do dokumenta),
 vrsta mejnika
in podatke o zemljiških parcelah, katere mejnik razmejuje:




šifra katastrske občine,
ime katastrske občine,
parcelna številka.

V modelu so predvidene štiri ponovitve seta podatkov o zemljiški parceli, zaradi predpostavke, da je
maksimalno število zemljiških parcel, ki jim mejnik pripada, štiri.
Podatki glede vrste mejnika se lahko razlikujejo. Mejnik lahko opredelimo kot mejnik zemljiške parcele,
mejnik katastrske občine, mejni deželni kamen Avstro-Ogrske, mejnik rapalske meje (po I. svetovni
vojni), mejnik med okupacijo (II. svetovna vojna) ali pa kot državni mejnik RS.
3.1.5

Podatki za vrednotenje stalnih geodetskih znamenj v konceptualnem modelu

Konceptualni model digitalne zbirke pomembnih stalnih geodetskih znamenj predvideva vrednotenje
vseh stalnih geodetskih znamenj, tako horizontalnih, nivelmanskih, gravimetričnih kot tudi mejnih, po
enakem principu.
Za namen vrednotenja stalnega geodetskega znamenja je predvideno zbiranje podatkov o:
1. materialnem stanju znamenja:
 fizično stanje, ki predvideva tri zaloge vrednosti: uničena, delno uničena ali jasno
razpoznavna;
 leto stabilizacij;
 leto obnove;
2. podatkov o kulturni dediščini:
 status kulturne dediščine, ki predvideva šest zalog vrednosti: spomenik lokalnega pomena;
spomenik državnega pomena; spomenik vpisan v strategijo za varstvo kulturne dediščine
in naravnih vrednost v RS; geodetsko znamenje vpisano v register kulturne dediščine
(RKD); v postopku/nominaciji za vpis/razglasitev v /na; ostalo po potrebi;
 odlok o razglasitvi (link do odloka);
 kulturno-zgodovinski pomen (kratek opis);
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3. izdelava popisov o pomembnosti stalnega geodetskega znamenja iz različnih vidikov:
 strokovno-zgodovinski pomen (kratek opis za: opuščene/nedejavne/neaktivne točke za
tedanje zgodovinske in posledično tudi sodobne geodetske namene);
 strokovno-aktualni pomen (kratek opis za: aktivne stare/nove geodetske točke za sodobne
geodetske namene);
 lokalni pomen za pokrajino ali občino (kratek opis);
 nacionalni pomen (kratek opis);
 svetovni pomen za UNESCO (kratek opis);
 turistična vrednost oz. turistični potencial (kratek opis);
4. dokumentacija opravljenih terenskih ogledov:
 terenska zapisniki in poročila;
 fotografije.
Ob zaključku evalvacije o pomembnosti stalnega geodetskega znamenja je predvidena odločitev
oziroma podajanje končne ocene ali znamenja klasificiramo kot:




najpomembnejše,
pomembno ali
nepomembno.

Vrednotenje stalnih geodetskih znamenj iz vidika strokovno-zgodovinskih ali strokovno-aktualnih
pomenov na lokalni, nacionalni ali pa celo na svetovni ravni je pomemben korak pri razpoznavanju
izbranih stalnih geodetskih znamenj tako za dediščino samo, kot tudi za spomenike, za katere
predvidevamo, da bodo morali biti podvrženi določenim režimom varovanja.
3.1.6

Povezljivost digitalne zbirke pomembnih stalnih geodetskih znamenj z direktivo INSPIRE

Za namen opredelitve bodoče navezave te digitalne zbirke na sodobno nacionalno prostorsko
podatkovno infrastrukturo, je bilo v okviru te raziskovalne naloge potrebno opredeliti kje se bo zbirka
vodila, komu bo dovoljevala dostop, kdo jo bo dolgoročno vzdrževal in podobno. Izdelati je bilo
potrebno tudi metapodatkovni opis zbirke, ki je predstavljen v nadaljevanju.
Konceptualni model in metapodatkovni opis zbirke sta zasnovana tako, da upoštevata priporočila
direktive INSPIRE, ki opredeljuje tudi povezljivost z ostalimi obstoječimi prostorskimi podatki.
3.1.6.1 O INSPIRE
Geodetska uprava RS je v okviru projekta »Posodobitev prostorske podatkovne infrastrukture za
zmanjšanje tveganj in posledic poplav«, sofinanciranega z donacijo finančnega mehanizma Evropskega
gospodarskega prostora (EGP), in podprojekta INSPIRE, med drugim oblikovala tudi navodila za
medopravilnost in usklajenost zbirk prostorskih podatkov in storitev z zahtevami INSPIRE ter izdelala
navodila za pripravo metapodatkov.
Podprojekt INSPIRE še ni zaključen, aktivnosti so predvidene do 10.12.2021 (Geoportal, 2000).
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3.1.6.2 Metapodatkovni opis zbirke
Seznam in opis zbirk prostorskih podatkov in storitev v zvezi s prostorskimi podatki v Republiki Sloveniji,
ki so v upravljanju Geodetske uprave Republike Slovenije, se nahaja na Slovenskem metapodatkovnem
sistemu INSPIRE, ki je dostopen na https://eprostor.gov.si/imps/srv/slv/catalog.search#/home. V ta
sistem tudi drugi upravljavci vpisujejo metapodatke o zbirkah in storitvah, ki sodijo v slovensko
infrastrukturo za prostorske informacije in morajo izpolnjevati zahteve INSPIRE (INSPIRE, 2020a).
Po vzoru podatkov za državne geodetske točke so podrobni metapodatki sledeči (INSPIRE, 2020c):






opredelitev:
o naslov vira,
o povzetek vira,
o vrsta vira,
o internetni naslov vira,
o identifikator vira,
o imenski prostor,
o povezani vir,
o jezik vira;
razvrstitev prostorskih podatkov in storitev v zvezi s prostorskimi podatki:
o kategorije;

ključna beseda:
o
o



časovno sklicevanje:
o
o



odgovorna organizacija – distributer,
odgovorna organizacija- skrbnik;

metapodatki o metapodatkih:
o
o
o
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omejitev uporabe,
omejitev javnega dostopa;

odgovorne organizacije:
o
o



test skladnosti;

omejitev, povezana z dostopom in uporabo:
o
o



poreklo,
prostorska ločljivost,
informacija o vzdrževanju,
koordinatni referenčni sistem,
kodiranja,
tip prostorske predstavitve;

skladnost:
o



datum objave,
datum nastanka;

kakovost in veljavnost:
o
o
o
o
o
o



ključna beseda,
INSPIRE tematika;

metapodatkovna točka za stike – kontaktna točka,
metapodatkovni datum,
metapodatkovni jezik.
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3.1.7

Rezultat 3.1.1: Konceptualni model zbirke pomembnih stalnih geodetskih znamenj

Rezultat aktivnosti 3.1. je konceptualni model zbirke pomembnih stalnih geodetskih znamenj v obliki
tabele, ki vsebuje štiri liste prikazane na naslednjih straneh.
Legenda barv je na vseh enaka:
Bele kolone:
povzeto po zbirki državnih geodetskih točk
Zelene kolone:

povzeto iz Pravilnika (Pravilnik o podrobnejši vsebini zbirke podatkov državnega
prostorskega koordinatnega sistema, Uradni list RS, št. 26/15) kot osnovni
tehnični podatki

Rumene kolone

povzeto iz Pravilnika kot dodatni tehnični podatki

Oranžne kolone

dodano v tem projektu glede na opisane predloge za vrednotenje
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3.2

Testni primer zbirke za izbrana stalna geodetska znamenja

3.2.1 Rezultat 3.2.1: Seznam izbranih testnih geodetskih znamenj in geografskega obsega analize
Izbrana geodetska znamenja, ki so našteta v testni digitalni zbirki, so bila izbrana na osnovi njihovega
zgodovinskega pomena za geodezijo. Geografski obseg analize zato predstavlja kar celotna Slovenija.
3.2.2 Rezultat 3.2.2: Poročilo terenskih ogledov
Osnovno poročilo terenskih ogledov, ki je služilo zato, da smo lahko identificirali katera izbrana
znamenja še obstajajo v naravi ter v kakšnem stanju so, je predvsem sestavljeno kot kratek opis
fotodokumentacije. Tako si sledijo: identifikacija točke, datum obiska, komentar, slika od daleč ter slika
od blizu. Slika od daleč nam pove kako je točka postavljena glede na okolico ter omogoča tudi kasnejšo
identifikacijo, če je točka npr. primerna za GNSS-izmero. Slika od blizu pa prikazuje detajle na točki, ki
omogočajo njeno pravilno umestitev v časovno obdobje oz. identifikacijo inštitucije, ki jo je postavila
(betonski ali granitni kamen, dolžina križa itd.).

Slika 92: Nekaj primerov izpolnjenega poročila terenskih ogledov.
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Terenske oglede smo večinoma opravili na prostovoljni osnovi, zato se na tem mestu še enkrat
zahvaljujemo vsem, ki so nam poslali podatke o terenskem stanju izbranih geodetskih točk. Fototeko
terenskih pregledov iz let 2020 ali 2021 smo uredili za 89 vnosov (pod posameznim vnosom je lahko
vsaj ena ali pa več geodetskih točk). Zaradi tega, ker fotografije predstavljajo avtorske podatke,
fototeka ni javno dostopna.

Slika 93: Pregledni izris vseh na terenu pregledanih trigonometričnih točk ter drugih geodetskih znamenj.
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3.2.3

Rezultat 3.2.3: Testna digitalna zbirka (*.XLS)

Tako, kot je predstavljeno v konceptualnem modelu o digitalni zbirki pomembnih znamenj, smo izdelali
testno digitalno zbirko pomembnih znamenj v XLS-formatu.
Testa digitalna zbirka v XLS-formatu vsebuje štiri liste:
 horizontalne geodetske točke
 nivelmanske geodetske točke
 gravimetrične geodetske točke
 mejna znamenja
V testni zbirki, kjer smo poizkusili zapolniti predlagane stolpce, se nahaja:
 v listu horizontalne geodetske točke je 23 predlogov,
 v listu nivelmanske geodetske točke je 29 predlogov,
 v listu gravimetrične točke je 8 predlogov,
 v listu mejna znamenja je 15 predlogov.
Testna digitalna zbirka se nahaja v datoteki TestnaDigitalnaZbirka_v3.xls, ki jo lahko pridobite pri sofinancerju. Testna zbirka ni javno dostopna, da bi preprečili nepooblaščeno skrunitev teh znamenj, saj
testna zbirka vsebuje natančno lokacijo izbranih pomembnih objektov.

Slika 94: Pregledni izris predlogov iz testne zbirke: rumene – horizontalne točke, zelene – reperji, modre – gravimetrične
točke ter oranžne – katastrska znamenja.
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4

DISEMINACIJA REZULTATOV PROJEKTA

4.1
4.1.1

Diseminacija na nacionalni ravni
Rezultat 4.1.1: Predstavitev poteka dela in rezultatov naročniku

Dne 19. 11. 2019 smo izvedli uvodni sestanek s sofinancerjem in partnerjem projekta.
Dne 2. 7. 2020 smo naročniku predstavljali vmesne rezultate.
Dne 12. 3. 2020 smo naročniku predstavili vmesne rezultate.
4.1.2

Rezultat 4.1.2: Spletna stran projekta

Na spletnem mestu Geodetskega inštituta Slovenije smo vzpostavili spletno mesto projekta
http://www.gis.si/raziskovalni-projekti/sl-predstavitev-projektov-v2-1924/. Na njem so objavljene
naslednje vsebine:
− povzetek projekta,
− podatki o financiranju projekta in logotipi financerjev,
− predstavitev projektne skupine s povezavami na SICRIS,
− predstavitev delovnih paketov (faze projekta),
− trajanje projekta in
− rezultati projekta, med katere sodijo javne objave člankov in prispevkov objavljenih tekom
projekta.
Spletna stran bo aktivna še 5 let po zaključku projekta.
Vsebina projekta je objavljena na naslovu http://www.gis.si/raziskovalni-projekti/sl-predstavitevprojektov-v2-1924/ v slovenskem jeziku (Slika 95) in na naslovu http://www.gis.si/en/researchprojects/sl-predstavitev-projektov-v2-1924/ v angleškem jeziku (Slika 96).

Slika 95: Trenutna različica spletne strani projekta v slovenskem jeziku.
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Slika 96: Trenutna različica spletne strani projekta v angleškem jeziku.

4.2

Diseminacija za strokovno javnost

V tem poglavju so zabeležene predstavitve poteka dela in rezultatov naročniku ter ostala diseminacija
za strokovno javnost.
4.2.1

Rezultat 4.2.1: Strokovno/znanstveni članki objavljeni v strokovnih/znanstvenih revijah ali
na simpozijih

Do datuma oddaje končnega poročila na GURS smo člani projektne skupine sodelovali kot organizatorji
in uredniki zbornika Slovenskega združenja za geodezijo in geofiziko:


KUHAR, Miran (urednik, recenzent), VREČA, Polona (urednik, avtor dodatnega besedila),
ZUPANČIČ, Polona (urednik), ČOP, Rudi (urednik), ŠRAJ, Mojca (urednik, recenzent), LIČER,
Matjaž (urednik), SKOK, Gregor (urednik, recenzent), STOPAR, Bojan (urednik), ČARMAN,
Martina (urednik), TRIGLAV ČEKADA, Mihaela (urednik) (2020): 25. srečanje Slovenskega
združenja za geodezijo in geofiziko, Ljubljana, 30. januar 2020. Raziskave s področja geodezije
in geofizike 2019 : zbornik del. Ljubljana: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, 146 str.,
[COBISS.SI-ID 303479552]

Kratko predstavitev projekta smo poslali še na EuroSDR, kjer bo vključena v Annual Report 2020.
Objavili smo strokovni članek:


Triglav Čekada, M., Jenko, M. (2020): Načini stabilizacije trigonometričnih točk skozi čas v
Sloveniji. Geodetski vestnik, 64:4, 469-488, http://www.geodetski-vestnik.com/64/4/gv644_cekada.pdf [COBISS.SI-ID 45076227]

V delu je še en strokovni članek, ki bo na kratko predstavil rezultate projekta in bo po objavi zaveden
na spletni strani projekta.
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5

ZAKLJUČEK

Geodetske točke, ki materializirajo različne koordinatne sisteme ali zemljiško-lastniška razmerja, so
stabilizirane na različne načine. Stabilizacija geodetskih točk se je skozi čas spreminjala. Tako na terenu
najdemo kar nekaj zanimivih stalnih geodetskih znamenj, ki imajo poleg geodetskega še zgodovinski
pomen. V tem projektu smo opisali različna stalna geodetska znamenja ter tipe njihovih stabilizacij:
trigonometrične mreže, triangulacijske ter komparatorske baze in mreže, geodinamične mreže,
nivelmanske mreže, gravimetrično mrežo, točke državnih geodetskih omrežij GNSS, katastrske
mejnike, državne mejnike različnih mej, ki so v preteklosti sekala naše ozemlje ter geodetske mreže
izbranih inženirskih objektov (železniški in cestni predori). Popis vseh različnih stabilizacij točk, ki so se
uporabljala v geodetske namene, pa s tem popisom ni zaključen.
Opredelili smo metodologijo za vrednotenje stalnih geodetskih znamenj iz več vidikov: strokovnoaktualnega vidika, kulturno-zgodovinskega vidika ter turističnega vidika ter podali opis na kak način
lahko določeno znamenje zavarujemo kot objekt kulturne dediščine. Nakar smo izdelali koncept testne
zbirke za vrednotenje posameznih stalnih geodetskih znamenj glede na prej opisane vidike. Preverili
smo še kateri uradni arhivi bi lahko imeli podatke o izbranih geodetskih znamenjih ter katera znamenja
so že vpisana v register kulturne dediščine.
Za izbrana pomembna znamenja smo izpolnili testno zbirko, s čimer smo preverili pomembnost
posameznih polj v tem projektu opredeljeni tabeli za vrednotenje stalnih znamenj. Na ta način smo
podrobno opisali 23 horizontalnih, 29 nivelmanskih, 8 gravimetričnih geodetskih točk ter 15 mejnih
znamenj. Priporočeno je, da bi se v prihodnosti ta zbirko še dopolnjevalo z dodatnimi predlogi.
Vzporedno smo izvedli sedem nestrukturiranih intervjujev s starejšimi strokovnjaki, ki smo jih
spraševali po njihovih osebno-strokovnih mnenjih glede možnih dodatnih predlogov za pomembna
stalna geodetska znamenja. S pomočjo teh intervjujev smo identificirali veliko geodetskih točk, katerih
pomen bomo morali v prihodnosti še podrobneje ovrednotiti in podrobneje preučiti arhivsko gradivo
o teh točkah, če le-to obstaja. Za del takih predlogov smo preverili še njihovo trenutno stanje na terenu.
Metoda anketiranja se je izkazala za zelo koristno, saj smo na ta način identificirali veliko zanimivih
trigonometričnih točk nižjih redov ter katastrskih mejnih znamenj s starejšimi letnicami izdelave in
stabilizacije. Zato predlagamo, da se v prihodnosti anketiranju starejših strokovnjakov in preučevanju
arhivskega gradiva za podane predloge, posveti obsežnejši raziskovalni projekt.
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