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Pozdravljeni ljubitelji narave in pohodništva,

gora Krim je zanimiva izletniška in pohodniška destinacija. Je pa tudi kraj, 
kjer so pred več kot 200 leti, v času Avstrijskega cesarstva, tedanji geodetski 
strokovnjaki postavili geodetsko točko. Služila je kot koordinatno izhodišče 
krimskemu koordinatnemu sistemu, v katerem so izdelovali vojaške karte in 
izvajali izmero posesti za potrebe vzpostavitve franciscejskega katastra v Av-
strijskem cesarstvu.

Za državo Slovenijo predstavlja pomembno sestavino geodetskih mrež najviš-
jih redov in izmere zemljiškega katastra, zato je bila pod okriljem Geodetske 
uprave Republike Slovenije oblikovana pobuda za njen vpis v register kulturne 
dediščine ter za razglasitev za spomenik državnega pomena.

Pomen geodetskih točk kot sestavnega dela geodetskih mrež in zemljiškega 
katastra na območju Slovenije je bil izkazan že v sredini 18. stoletja, ko so 
zaradi potreb po ohranjanju lastninskih pravic na nepremičninah, obdavčitvi 
in obrambi ozemlja pričeli izvajati sistematične geodetske izmere triangulacij-
skih mrež. Te so predstavljale osnovo koordinatnim sistemom.

Ta strateški pomen je še mnogo pomembnejši danes. Koordinate državnih 
geodetskih točk, ki so v naravi fizično materializirane z geodetskimi zname-
nji, predstavljajo enega osnovnih gradnikov državnega koordinatnega siste-
ma. Njihove koordinate so sicer na novo izmerjene s tehnologijami satelitskih 
sistemov ali pa preračunane v novi, sodobni državni koordinatni sistem, ki je 
skladen s skupnim evropskim. Na njem temeljijo tudi vse geodetske in karto-
grafske upodobitve prostora ter katastrske izmere na ozemlju Slovenije.

Pred vami je brošura, v kateri predstavljamo pomen geodetske točke na Krimu 
za našo državo ter njen izgled nekoč in danes. Naj vam predstavi pogled v 
našo skupno dobrino, ki jo ohranjamo iz preteklosti in nadgrajujemo za pri-
hodnost.

mag. Jurij Režek
direktor Urada za geodezijo Geodetske uprave Republike Slovenije
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Geodetska točka na Krimu
Kje leži geodetska točka na Krimu?

Geodetska točka, imenovana tudi trigonometrična točka I. reda št. 172, stoji 
na gori Krim, ki se dviga južno od Ljubljanskega barja in je s svojimi 1107 metri 
nadmorske višine najvišji vrh v občini Ig. Od Ljubljane je oddaljena približno 
14 kilometrov. Danes je Krim priljubljena izletniška in planinska destinacija, na 
kateri poleg planinske koče, zgrajenega v šestdesetih letih 20. stoletja, nekda-
njih bunkerjev JLA, vremenske postaje in večjega števila oddajnikov stoji tudi 
geodetska točka – trigonometrična točka I. reda. 

Poti do geodetske točke na Krimu
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Zakaj je pomembna za državo Slovenijo?

Zgodovinski viri kažejo, da je bil Krim v začetku 19. stoletja izbran za posta-
vitev geodetske točke tedaj najvišjega triangulacijskega reda, tj. I. reda, v te-
danjem Avstrijskem cesarstvu. Kot pričajo arhivski dokumenti, je bil opisan 
kot »najvišji osrednji vrh z gozdom pokrite gore v okolišu gradu Sonnegg in vasi 
Kot, Iška vas in Mala vas, pri vasi Gorenji Ig, v Iliriji, Ljubljanski okraj, gospostvo 
Sonnegg«.

Geodetsko točko so sprva poimenovali Krimberg in ji leta 1899, v času avstro-
ogrske monarhije, pripisali št. 172, ki je ostala vse do danes. Rojstvo geodetske 
točke na Krimu po vsem sodeč sega v leto 1817. To je tudi leto izdaje Zakona o 
zemljiškem davku (nem. das Grundsteuerpatent), ki ga je avstrijski cesar Franc 
I. podpisal 23. decembra in na podlagi katerega se je pričel vzpostavljati fran-
ciscejski kataster. Tako je tudi najkasneje do začetka leta 1818 nastal krimski 
koordinatni sistem z izhodiščem v geodetski točki na Krimu. Nastal je med 
prvimi koordinatnimi sistemi od vseh tedanjih koordinatnih sistemov v Av-
strijskem cesarstvu in je edino takratno koordinatno izhodišče, ki danes leži 
v Sloveniji.

Ravno v krimskem koordinatnem sistemu se je izvajala tudi prva katastrska 
izmera za potrebe vzpostavitve franciscejskega katastra v Avstrijskem cesar-
stvu, in sicer v deželah Kranjska, Koroška in Primorska z Istro. Pričela se je leta 
1817 in je trajala vse do leta 1828. Zemljiškokatastrska izmera franciscejskega 
katastra je za Slovenijo še vedno aktualna, saj se zemljiškokatastrski načrti 
tega stabilnega katastra še uporabljajo v sodobnem slovenskem katastru ne-
premičnin.

Geodetska točka na Krimu pa za Slovenijo ni pomembna le iz zemljiškokata-
strskega vidika, temveč tudi zato, ker je bila v svojem obstoju vključena (in je 
še vedno) v različne izmere mrež I. reda. Med njimi tudi v izmere mrež, ki so 
vključevale astronomsko določene točke, s katerimi so prišli do natančnej-
ših podatkov o velikosti in obliki Zemlje. Na Krimu je leta 1886 dunajski Vo-
jaško-geografski inštitut (nem. Militär-Geographisches Institut, MGI) opravil 
več del, od obnavljanja stabilizacije geodetske točke in kotnih opazovanj do 
astronomskih opazovanj znamenitega geofizika in geodeta von Sternecka. V 
letih 1939–1940 je v okviru obnove mreže I. reda na geodetski točki izvajal 
opazovanja beograjski Vojaško-geografski inštitut (VGI). Leta 1948 pa je Ge-
ografski inštitut Jugoslovanske ljudske armade (GIJNA) izvêdel popolno pre-
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ureditev stabilizacije geodetske točke na Krimu v okviru del za novo osnovno 
mrežo, tako imenovano astronomsko-geodetsko mrežo (AGM) Jugoslavije. 
Leta 1964 je beograjski Zavod za fotogrametrijo na geodetski točki opravil 
opazovanje kotov za novo enotno državno mrežo I. reda, ki naj bi nadomestila 
obstoječo (končano leta 1948), saj že dolgo ni ustrezala mednarodnim stan-
dardom. V letih 1975 in 1983 smo beležili še meritve stranic I. reda z laserskim 
razdaljemerom (Krim–Rašica, Krim–Kucelj, Krim–Nanos in Sv. Ana–Krim) ter 
leta 1990 določitev astronomsko določene geografske širine in dolžine za ge-
odetsko točko na Krimu.

Leta 1994 smo dočakali prvo uradno EUREF GPS-kampanjo na ozemlju Slove-
nije (EUREF SLO-CRO’94), čez eno leto je sledila še kampanja EUREF SLO‘95, 
v katero je bila vključena tudi trigonometrična točka I. reda na Krimu. S tema 
merilnima kampanjama in priključitvijo kampanji na Hrvaškem leta 1996 je 
bila vzpostavljena podlaga za izračun koordinat točk AGM v koordinatnem 
sistemu ETRS89, s čimer se je vzpostavil in kasneje zakonsko uveljavil novi 
slovenski državni referenčni koordinatni sistem D96.

Čeprav sedanja geodetska točka na Krimu ni stabilirzirana v izvorni obliki, saj 
je bila v dveh stoletjih večkrat obnovljena, v celoti uničena in na novo pos-
tavljena (kot kažejo arhivski dokumenti Geodetske uprave Republike Sloveni-
je, je bila nazadnje stabilizirana z granitnim kamnom leta 1963 in obnovljena 
leta 1994), pa njena današnja pojavnost nedvomno priča o pomembnih zgo-
dovinskih dogodkih, tako političnih kot geodetskih, ki so izjemnega pomena 
za geodetsko stroko in tudi Slovenijo. In zato nam služi kot spomenik in opo-
mnik na več kot dvestoletno tradicijo raznovrstnih sistematičnih geodetskih 
izmer na slovenskem ozemlju.

Kako izgleda danes?

Geodetska točka na Krimu je državna geo-
detska točka. Sestavljajo jo glavna točka z 
bočnimi zavarovanji, signalnimi in ekscen-
tričnimi točkami. Glavna točka (Z) stoji pred 
zidom planinske koče na Krimu. Ima dve 
bočni zavarovanji (B1 in B4) v svoji okolici, 
dve signalni točki (C2 in C3) na objektu za 
planinsko kočo na Krimu in dve ekscentrični 
točki (S1 in S2), pri čemer ima ekcenter S2,       Skica položaja S1, Z, B1 in B4
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ki se nahaja v okolici Lapušnika in je od glavne točke oddaljen približno 440 
metrov zračne črte, še dodatna tri bočna zavarovanja (1, 2 in 3).

Glavna točka je bila obnovljena in postavljena leta 1994. Stabilizirana je v ob-
liki kvadra dimenzij 0,30 × 0,30 × 0,91 metra in na višini 0,265 metra nad 
tlemi. Izdelana je iz granitnega kamna, ki je poliran. Na vrhu ima vklesan križ, 
katerega središče predstavlja položaj točke, ki ga določajo koordinate v držav-
nem koordinatnem sistemu. Glavna točka ima vgrajen podzemni center v ob-

liki železnega reperja z 
luknjico, ki je betoniran 
v živo skalo. 

Ekscenter S1 stoji na 
strehi planinske koče 
na Krimu. Zgrajen je 
v obliki stebra, s kate-
rega se lahko izvajajo 
neposredne geodetske 
meritve. Za ta namen 
je na strehi ob stolpu 
zgrajena tudi pohodna 
plošča. Opazovalni 
steber je bil zgrajen 
leta 1963.

Prikaz glavne točke (Z) (levo) in njen položaj, položaj bočnih zavarovanj (B1, B4), ekscentrov (S1, 
S2) in signalov (C2, C3) (desno)

Položaj S1 na strehi planinske koče
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Točka bočnega zavarova-
nja B1 je postavljena ob 
koči v neposredni bližini 
glavne točke. Stabilizi-
rana je v obliki granitne-
ga kamna, ki je obdan z 
betonom. Granitni ste-
ber ima vzidan reper in 
luknjico v sredini. Tudi to 
bočno zavarovanje ima 
svoj podzemni center (80 
centimetrov pod vrhom 
kamna), ki je šamotna 

plošča s svincem v sredini. Plošča je z betonom pritrjena na podzemno skalo. 
Bočno zavarovanje B1 je bilo postavljeno ob celoviti prenovi glavne točke leta 
1963.

Točka bočnega zavarovanja B4 
predstavlja luknjica na litožele-
znem podstavku. Luknjica je bila 
zvrtana leta 1994 zaradi zavaro-
vanja koordinate stare stabiliza-
cije glavne točke. Z B1 in B4 so 
bile opravljene meritve, na pod-
lagi katerih je bila nova stabiliza-
cija natančno na istem mestu kot 
predhodna iz leta 1963. Litožele-
zni podstavek stoji na opuščeni 
betonski temeljni plošči, nepos-
redno nasproti glavne točke.

Ekscenter S2 predstavlja GPS ekscen-
ter, na katerem se izvajajo tako ime-
novane izmere EUREF (angl. EUro-
pean Reference Frame) in je vključen 
v mednarodno mrežo (MM) točk 
GNSS (angl. Global Navigation Sa-
tellite System). Nahaja se na gozdni 
poseki in je stabiliziran z betonskim 

     Točka bočnega zavarovanja B4

Točka bočnega zavarovanja B1

Ekscenter S2
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kamnom z vzidanim medeninastim čepom in armaturo. Betonski kamen je 
postavljen na skalo in sega v globino 0,40 metra. Stabiliziran je bil leta 1994.

Točki C2 in C3 sta signalni toč-
ki, namenjeni izvedbi klasičnih 
terestričnih kotnih opazovanj. 
Nahajata se na konstrukci-
ji antenskega TV-stolpa, ki je 
nameščen na objektu za pla-
ninsko kočo na Krimu. Ekscen-
tričen drog C3 je bil določen 
leta 1994.

Kako je izgledala nekoč?

Zgodovinski viri kažejo, da so 
nekoč nad tako pomembne 
geodetske točke, kot je ta na 
Krimu, postavljali piramide. 
Kot izhaja iz dokumenta Instru-
ction für die bey der k.k. Österreichischen Landes-Vermessung angestellten Herren 
Officiere iz leta 1810 so pri gradnji piramid predpostavljali, da bo zadoščala 
piramida, ki je visoka 6 sežnjev, tj. 11,38 metra, in ima dolžino osnovnega roba 

štirikotne osnovne ploskve 2 sežnja, 
tj. 3,79 metra. Pri gradnji so mora-
li zagotavljati, da je bila os piramide 
pravokotna na središče osnovnice. 
Če je bilo v bližini dovolj lesa, so za 
postavitev posekali nekaj okoliških 
dreves. Zgornji del piramide so oblo-
žili z deskami, tako da je med njimi 
ostala približno 3 palce, tj. 0,09 me-
tra, velika odprtina, skozi katero je 
lahko prehajal veter. V visokogorju, 
kjer je lesa pogosto primanjkovalo in 
je bilo na voljo dovolj kamenja, so ga 
uporabili za gradnjo piramid in jih, če 
je bilo mogoče, ustrezno obzidali.
Poleg postavitve piramid so morali 

Položaj signalov C2 in C3 

Lesena piramida
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trajno stabilizirati sam položaj triangu-
lacije točke, saj, kot navajajo inštrukcije: 
»bi bilo zelo nespametno te točke, ki so bile 
določene s trudom in stroški, prepustiti na-
ključju, saj so lahko pozneje zelo koristne 
tako za državo, kot za zasebnike. To označ-
bo je mogoče doseči na najcenejši in najhi-
trejši način, če na mesto, kjer svinčeni lot, 
spuščen zvrha piramide, kaže na zemljo, 
postavimo kamen, ki je visok 5 čevljev, tj. 
1,524 metra, in 1 čevelj v kvadratni osnovi, 
tj. 0,305 metra, na eni strani pa so vklesane 
naslednje skrajšane besede: OPER. ASTR. 
TRIGON. IMP. F.I. 1810 (Operatio astrono-
mica trigonometrica imperante Francisco I. 
1810)« (predlog prevoda: Trigonometrična 
astronomska dejavnost v času vladavine Franca I. 1810). Vklesane so bile le tam, 
kjer so imeli kamnoseke. 

Po vsej verjetnosti je bil zelo podoben tudi prvotni videz geodetske točke na 
Krimu, saj je v glavni knjigi triangulacije iz let 1820 in 1821, ki jo hrani Arhiv 

Republike Slovenije, opis 30 točk v po-
stojnskem okraju. Tam je zapisano, da 
je bila piramida na Krimu visoka 4 se-
žnje in da je imelo trajno stabilizacijo le 
7 točk, med njimi tudi točka na Krimu, 
ki je bila edina stabilizirana s »predpi-
sanim kamnom«.

Poleg tega na Geodetski upravi Repu-
blike Slovenije hranijo originalno to-
pografijo s podatki o trigonometrični 
točki I. reda št. 172 Krim iz leta 1957, 
na kateri je razvidna zadnja lesena pi-
ramida za potrebe signalizacije, ki jo je 
leta 1955 postavil g. Marjan Jenko, ter 
razvidna stabilizacija glavne točke (Z) 
v obliki betonskega kvadra.

Kamniti steber

Podatki o geodetski točki na Krimu iz leta 1957 
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Dodatni obeležji geodetske točke na Krimu

Z geodetsko točko na Krimu sta povezani še dve obeležji. Neposredno nad 
glavno točko je pritrjena na zid spominska plošča, nekaj metrov nižje od pla-
ninske koče pa orientacijska plošča. Postavljeni sta bili leta 1994, to je v letu, 
ko je bila obnovljena glavna točka za potrebe obeležja koordinatnega izhodi-
šča na Krimu. Z njim je povezan slavnostni dogodek dne 26. oktobra 1994, ki 
ga je organiziralo Ljubljansko geodetsko društvo. Otvoritvena prireditev je te-
daj pomenila veliko priznanje geodetski stroki, Krim pa je postal in je še vedno 
razpoznaven simbol geodetske dejavnosti v Sloveniji.

Spominska plošča, nameščena na zidu planinske koče na Krimu, neposredno nad glavno točko (levo) 
in orientacijska plošča nasproti planinske koče Krim (desno).
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Pobuda za spomenik državnega pomena

Pod finančnim okriljem Geodetske uprave Republike Slovenije smo leta 2021 
na Geodetskem inštitutu Slovenije pripravili pisno pobudo za vpis geodetske 
točke na Krimu v register kulturne dediščine in za razglasitev za spomenik dr-
žavnega pomena, ki je trenutno v presoji na območni enoti  Zavoda za varstvo 
kulturne dediščine Slovenije v Ljubljani.

Nadaljevanje procesa razpoznavanja in ovrednotenja geodetskih znamenj kot 
geodetske nepremične dediščine ter njihove promocije je pomembno tako za 
geodetsko stroko kot tudi za vse ostale uporabnike prostora. Geodetska de-
diščina je namreč dobrina, ki smo jo podedovali iz preteklosti ter predstavlja 
geodetske vrednote, znanje in tradicijo. Je del naše geodetske identitete, ki 
bo živela naprej v prihodnosti, ki je bila in bo še naprej živ pričevalec razvoja 
geodetske stroke in znanosti na naših tleh.

Za ogled digitalne brošure Geodetska točka na Krimu odčitajte QR kodo.



15

GEODETSKI UTRINKI






