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SDRUŠTVENE NOVICE NEWS FROM 
SOCIETIES

NOVICA ZVEZE GEODETOV SLOVENIJE
DIGITALNI ARHIV GEODETSKEGA VESTNIKA OD LETA 1953!
Kot smo v preteklosti že poročali, sega izdaja prve številke Geodetskega vestnika, takrat imenovanega 
Vestnik, v daljno leto 1953. Z izjemami leta 1959 in v obdobju 1962–1964 revija izhaja redno, praviloma 
štiri številke na leto. Leta 1957 se je preimenovala v Vestnik Društva geodetskih inženirjev in geometrov LRS 
Slovenije, leta 1965 pa je spet začela izhajati pod imenom Bilten Zveze geodetskih inženirjev in geometrov 
SR Slovenije. Veliko prelomnico prinese leto 1973, ko se je revija preimenovala v Geodetski vestnik. Že 
Bilten je prerasel okvirje glasila zveze, novo ime strokovne geodetske revije pa je napovedovalo še več 
kakovostnih objav z vse širšega področja geodezije in upravljanja prostora.

 

Slika 1: Naslovna stran prve številke Vestnika iz leta 1953 (levo) in zadnje številke iz objavljene arhivske serije iz leta 1999 
(desno).
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V uredništvu Geodetskega vestnika smo se že pred časom odločili, da bralcem približamo tudi stare šte-
vilke glasila, in sicer tako, da jih skeniramo in objavimo v digitalni različici. Delo je bilo res obsežno, a 
danes z veseljem sporočamo, da je celoten arhiv vestnikov, vključno s prvo številko iz leta 1953, na voljo 
v digitalni različici na spletni strani revije pod zavihkom »Arhiv« (angl. »Archive«), kjer je za posamezno 
številko na voljo tudi kazalo: http://www.geodetski-vestnik.com/arhiv/kazala_1953_1999.htm. Zapisi 
so res zanimivi in marsikdaj še vedno aktualni. 

Ob tej priložnosti iskrena hvala Barbari Trobec in Klemnu Kozmusu Trajkovski za izjemno opravljeno 
prostovoljno delo! Obilo užitkov pri prebiranju vsebin!

Zapisala: Anka Lisec, za Zvezo geodetov Slovenije

e-naslov: anka.lisec@fgg.uni-lj.si

NOVICA LJUBLJANSKEGA GEODETSKEGA DRUŠTVA
26. TRADICIONALNO SREČANJE NA KRIMU
Tudi letos je naše tradicionalno srečanje ob obeležju koordinatnega izhodišča prve katastrske izmere 
na območju Slovenije minilo v prav posebnem ozračju. Lani, ko smo slavili petindvajset let, odkar je 
Ljubljansko geodetsko društvo (LGD) ob koči na vrhu Krima postavilo obeležje, je društvo ob visokem 
jubileju pripravilo slovesnost, na katero je povabilo vse slovenske geodete. Letošnje srečanje pa je bilo, v 
izrazitem nasprotju z opisano slovesnostjo, bolj spontane narave. Po tem, ko so zaradi grožnje z okužbo 
s koronavirusom oziroma boleznijo covid-19 aktivnosti dva meseca mirovale, je izvršni odbor društva 
v skladu s priporočili NIJZ oziroma veljavnimi ukrepi vlade Republike Slovenije na redni seji 25. maja 
2020 soglasno sprejel naslednji sklep:

 

Sliki 1 in 2: Utrinka s Krima (Foto: Milan Brajnik in Miha Muck).
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S»26. tradicionalno srečanje geodetov ob obeležju na Krimu ne bo organizirano zaradi grožnje z okužbo s 
COVID-19. Člani IO bodo v ožjem sestavu obiskali obeležje in pozdravili eventualne člane društva, ki bi 
k obeležju dostopili individualno oziroma z družinskimi člani, društvo zagotovi prigrizek in napitke. Na 
spletu in z e-poštnim obveščanjem bo IO objavil neformalno vabilo oziroma najavo prisotnosti članov 
IO ob obeležju v soboto dne 6. 6. 2020 med 11.00 in 13.00.« 

V navedenem terminu se je ob obeležju zbralo 36 članov društva, ki smo v prijetnem ozračju obujali 
spomine na dosedanje aktivnosti, pa tudi snovali nove podvige. Brez posebnih napovedi so bile upora-
bljene tradicionalne dostopne smeri:

1. POHOD (daljša različica), od Doma v Iškem vintgarju, pohod po gozdni markirani poti na vrh 
Krima, ∆h = 750 m;

2. POHOD od križišča ceste Preserje–Rakitna in ceste na Krim, pohod po gozdni cesti na vrh Krima, 
∆h = 300 m;

3. KOLESARJENJE, ki običajno poteka od križišča ceste Preserje–Rakitna in ceste na Krim, kjer se 
začne vožnja po 8-kilometrski makadamski cesti na vrh Krima, pa je tokrat članica (sicer tradicionalna 
udeleženka) pričela kar v Ljubljani in končala neposredno ob točilnem pultu v sami koči (kamor 
smo se zatekli pred dežjem).

Izvršni odbor društva se trudi, da bi navkljub vrsti neznank in tudi dvomov zagotovil pogoje za nada-
ljevanje strokovno-družabnega dela. Udeleženci, ki so neorganizirano pristopili k sicer res uveljavljeni 
aktivnosti, so vsi po vrsti izražali zadovoljstvo ob ponovnem snidenju in tudi željo po skorajšnji izvedbi 
nadaljnjih srečanj. Razpoloženja ni pokvarila niti ploha, ki nas je prepodila pod dežnike in nadstreške, 
nekaj kapljic pa smo zapodili tudi po grlu z željo po zdravem nadaljevanju leta za vse nas!

 

Sliki 3 in 4: Udeleženci med živahnim klepetom (Foto: Miha Muck).

Nove aktivnosti so pred nami, člane pozivamo, da spremljajo obvestila na spletni strani društva in poštna 
sporočila, s katerimi društvo tradicionalno zanesljivo obvešča o novostih. Kmalu nasvidenje!

Zapisal: Milan Brajnik, predsednik društva, za Ljubljansko geodetsko društvo

e-naslov: milan.brajnik@gis.si




