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Geodetski strokovni javnosti želimo predstaviti knjigo – monografijo, katere avtor je prof. dr.
Manojlo Miladinović, predstojnik Katedre za geodezijo na Gradbeni fakulteti – Inštitutu za
geodezijo Univerze v Beogradu in ki je zanimiva tudi za tiste slovenske geodetske strokovnjake,
ki se ukvarjajo z urejanjem zemljišč oz. komasacijo. Da knjigo predstavljamo šele sedaj, so krive
razmere, ki so desetletje vladale v republikah naše nekdanje skupne države, in ob tem tudi skoraj
desetletje prekinjene strokovne vezi s kolegi iz omenjenega območja na vseh področjih. Knjigo
smo dobili v jeseni preteklega leta, ko nas je avtor obiskal v Sloveniji. Po pregledu knjige smo se
odločili, da nabavimo nekaj izvodov, saj bo študentom odličen pripomoček pri študiju urejanja
zemljišč, predavateljem pa pripomoček za predavanja. Knjiga je napisana v srbskem jeziku in
tiskana v latinici, tako da branje ne predstavlja težav, še posebej ne starejši generaciji, ki je tega
jezika vešča.
Naslov knjige je težko prevesti v slovenščino, dobesedni prevod pa bi pomenil ‘urejanje zemljiškega
območja’, kar po vsebini knjige pomeni urejanje območja polja, to je urejanje območij kmetijskih
zemljišč z agrarnimi operacijami ob upoštevanju vseh usmeritev za urejanje funkcionalnega
prostora vasi.
Delo je razdeljeno na šest glavnih poglavij. Prvo poglavje predstavlja uvod, v katerem avtor
podrobno obrazloži namene in cilje, ki so ga vodili, da je napisal to strokovno delo, obenem pa
podrobno obrazloži posamezne strokovne izraze, ki jih srečamo v posameznih poglavjih, in
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sicer: urejanje zemljišč, območje urejanja zemljišč, komasacija, melioracija, hidrotehnične
melioracije, agrotehnične melioracije, gozdne melioracije (fitomelioracije), arondacije, parcelacije,
agrarna reforma, kolonizacija, ekspropriacija in gradnja objektov. Drugo poglavje nosi naslov
»Planiranje prostora in urejanje zemljišč«, v katerem je predstavljena teorija prostorskega
planiranja in prostorski sektorski načrti, ki imajo vpliv na urejanje območja polja.
Tretje in osrednje poglavje knjige ima naslov »Urejanje območja polja s komasacijo«. Poglavje se
začne z obrazložitvijo samega pojma komasacije, nadaljuje z zgodovinskim razvojem komasacije,
izdelavo programa komasacije in investicijskega programa, obrazložitvijo upravnega postopka
komasacije, sledijo izdaja odločbe o uvedbi komasacije, predhodna dela kot podlaga za izdelavo
projekta komasacije (obstoječe stanje, geodetske meritve, vrednotenje), tehnična dokumentacija
(projekt komasacije) za ureditev komasacijskega območja (izgradnja in rekonstrukcija mreže
poljskih poti, zložba zemljiške lastnine za posamezne kmetijske obrate, poravnava meja, tehnično
urejanje terena, osuševanje, namakanje, protivetrni zaščitni pasovi in žive meje, varstvo zemljišč
pred vodno erozijo, varstvo življenjskega okolja, urejanje in prenova vasi, geodetska dela in
računanje koordinat, zaključna dela in obnova katastra nepremičnin ter organizacija in vodenje
celotnega projekta).
Četrto poglavje je posvečeno avtomatizaciji pri komasacijskih delih in nastavitvi informacijskega
sistema za potrebe komasacije ter uporabe tehnologije GIS pri tovrstnih delih.
V petem poglavju je poudarek na urejanju podeželskega prostora, ki izhaja iz sprejetih planskih
aktov, in zadnje, to je šesto poglavje, je v celoti posvečeno varstvu okolja in Agendi 21 ter
upoštevanju teh usmeritev pri urejanju podeželskega prostora s komasacijo. Na koncu je podan
seznam literature, ki je bil uporabljen pri nastajanju dela. Podroben pregled kaže, da je avtor
poskušal upoštevati vso najnovejšo literaturo s tega področja, ki je bila večinoma izdana v drugi
polovici osemdesetih in prvi polovici devetdesetih let prejšnjega stoletja. To daje delu pečat
aktualnosti.
To monografijo lahko prištevamo k originalnim znanstvenim delom, avtor pa podaja snov
posameznega strokovnega področja na dokaj enostaven in razumljiv način. Različni interesi, ki
se pojavljajo v podeželskem prostoru in jih je potrebno uskladiti, tako glede načrtovanja kot
rabe, so tu prikazani in analizirani. Ob urejanju kmetijskega prostora se srečamo z različnimi
strokovnimi področji, zato je avtor upošteval multidisciplinarnost in s tem omogočil razumevanje
širšemu strokovnemu krogu, predvsem pa tistim strokovnjakom, ki so aktivno soudeleženi pri
urejanju podeželskega prostora in izvedbi urejanja zemljišč, tako za potrebe kmetijstva kot drugih
uporabnikov. V knjigi je prikazal tudi različne metode in pristope pri izvedbi komasacije ob
uporabi sodobnih metod dela, kar uvršča knjigo v temeljna dela s področja geodezije oz. urejanja
zemljišč. Mnenja smo, da bi to delo moralo vzbuditi večji interes med geodetskimi strokovnjaki,
ki se ukvarjajo s področjem komasacij in urejanjem zemljišč na podeželju. V knjigi je detajlno
zajeta celotna snov s tega področja dela, zato predstavlja pomemben pripomoček za strokovno
delo, tj. ob upoštevanju vseh priporočil za nekonfliktno urejanje vaškega prostora. Zaradi
aktualnosti problematike, ki jo knjiga obravnava, preglednosti, dobre sistematike in uporabe
sodobnih metod in postopkov, je knjiga uporabna tako za študente geodezije, kot študente drugih
fakultet (kmetijstva, gozdarstva, vodarstva, krajinarstva, arhitekture itn.) ter strokovnjake, ki

Upamo, da bo ta kratka predstavitev vzbudila željo pri kolegih, da si knjigo priskrbijo in jo
pričnejo uporabljati v dobrobit razvoju geodetske stroke kot tudi kvaliteti dela na področju
komasacij.
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Geodetskim strokovnjakom, ki so jim komasacije pomembno področje dela, priporočamo, da si
knjigo priskrbijo, saj jim bo služila kot dober pripomoček pri delu in zapolnila vrzel, ki jo je
čutiti ob pomanjkanju ustrezne strokovne literature na tem področju. Delu se pozna, da je bil
avtor knjige kot geodetski strokovnjak dolga leta zaposlen v praksi in da je sledil trendom razvoja
geodetske stroke, tako doma kot tudi v drugih evropskih državah. Da je delo nastalo na Univerzi
v Beogradu, se ni čuditi, saj ima od vseh držav bivše skupne države ravno Srbija najbogatejše
izkušnje na tem področju.
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sodelujejo pri planiranju in urejanju kmetijskega prostora. Da je za to izredno široko in
multidisciplinarno področje gradivo v eno knjigo strnil avtor sam, je v svetu izredno redek primer,
za kar je vredno izreči pohvalo avtorju.
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