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RAZSTAVA ZEMLJIŠKI KATASTER NA SLOVENSKEM –
NEKOČ IN DANES
MARIBOR, OD 13. DO 18. OKTOBRA 2003

Vseživljenjsko in vseobsežno učenje je moto razvite Evrope. Za razliko od klasičnega pošolanega
sistema izobraževanja se vse bolj uveljavlja izobraževanje v različnih starostnih obdobjih, ne le
zaradi zahtev tehnologije in informatike, temveč predvsem zaradi težnje posameznika, da bo in
da bi bil vse svoje življenje koristen ter enakopraven del razvite družbe. V te namene se je pred
šestimi leti rodila zamisel o ustanovitvi festivala Teden vseživljenjskega učenja (TVU), ki poteka
preko svojega osnovnega organizatorja Andragoškega centra Slovenije (ACS).

Tudi letos se je Zveza društev inženirjev in tehnikov (ZIDT) Maribor aktivno vključila v tedenski
festival s predstavitvijo tehniške dediščine v Mariboru in vplivni okolici. ZIDT Maribor, ki ima
sedež v Vetrinjskem dvorcu, pod isto streho že dolga leta združuje 18 društev. V teh društvih se
združujejo strokovnjaki sorodnih strok in uresničujejo svoje društvene programe. Pred leti so se
z dediščino predstavili živilci, strojniki, energetiki, gradbeniki, letos smo v ta projekt vstopili
tudi mi, Društvo geodetov severovzhodne Slovenije, in še dve drugi društvi: Društvo inženirjev
in tehnikov tekstilcev Maribor ter Društvo lesarjev Maribor.
Razstava Tehniška dediščina v Mariboru je od 13. do 18. oktobra 2003 potekala na različnih
lokacijah:
· v Vetrinjskem dvorcu, Vetrinjska ulica 16, Maribor, kjer je bila v okviru prostorskih možnosti
razdeljena v posamezne dvorane s specifično tematiko (geodeti, lesarji, skupni prostor za
video);

· na Križnem Vrhu 60, Laporje, kjer je bila na ogled zasebna zbirka starih šivalnih strojev
družine Babič.
Z razstavo smo želeli širši javnosti predstaviti zemljiški kataster, saj ima vsak polnoletni občan
občasno opravke na eni od izpostav Geodetske uprave Republike Slovenije, ki skrbi za vodenje
in vzdrževanje zemljiškega katastra. Le redkokdo se ob tem vpraša, kdaj, zakaj in kako je zemljiški
kataster na Slovenskem nastal. Prav tako se je razstava časovno uskladila s smernicami Projekta
posodobitve evidentiranja nepremičnin, saj naj bi do konca leta 2003 uradno uveljavili vse digitalne
katastrske načrte (DKN) v vseh 2689 katastrskih občinah Slovenije. Katastrski načrti na papirju
in foliji, ki so bili v uporabi skoraj dve stoletji, pa bodo postali arhivsko gradivo.
Ob otvoritvi razstave je društvo izdalo tudi Vodič po razstavi z naslovom »Zemljiški kataster na
Slovenskem nekoč in danes« in s tem vsem uporabnikom – obiskovalcem na kratko odgovorilo,
kdaj, zakaj in kako je nastal zemljiški kataster ter zakaj je treba biti kot lastnik nepremičnine
potrpežljiv in soustvarjalen pri urejanju današnjih lastniških mej. Razstava je ponudila tudi
kronološki pregled od prvih grafičnih zemljiškokatastrskih map na Štajerskem pa vse do današnjih
dni (DKN, DOF, TOPO 5, DEVO) ter vso obstoječo pisarniško geodetsko orodje, vključno z
zgodovino terenskega geodetskega instrumentarja. Svečano otvoritev razstave, ki jo je odprl
župan mesta Maribora, g. Sovič, so popestrili študentje z Oddelka za geodezijo Fakultete za
gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani, saj so mariborski javnosti na Grajskem trgu
prikazali klasično katastrsko izmero iz 18. stoletja.
Glede na število obiskovalcev (preko 1200) lahko zaključimo, da je razstava pustila prijetne,
spodbudne občutke, prispevala k razpoznavnosti društva in osveščenosti občanov na lokalni
ravni.
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· v Salonu Tehniških fakultet, Smetanova 17, Maribor, kjer je bila predstavljena »Harmonična
ubranost kreacij 70. in 80. let v mestu ob Dravi«;
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Slika 1: Župan mesta Maribor, g. Sovič, si je po
otvoritvi z zanimanjem ogledal razstavo.

Slika 2: Študentje FGG – Oddelek za geodezijo,
Grajski trg Maribor.

Brez poznavanja preteklosti ni sedanjosti in ne razvoja, zato je naša generacija dolžna delček
preteklosti ohraniti v obliki muzejske zbirke. Vse odgovorne prosimo, da poskrbijo za našo
stalno zbirko v Bogenšperku, jo dopolnijo z eksponati, ki se še nahajajo po posameznih izpostavah,
da tako ohranimo našo bogato tehnično dediščino.
Ob zaključku bi se radi javno zahvalili za pomoč vsem aktivnim članom društva IO, avtorju
brošure, aktivnim upokojencem in članom društva za dežurstva ter vsem tistim članom –
podjetnikom, ki so nas pri projektu tudi donatorsko podprli.

Brane Godec, dipl. inž. geod.
Predsednik Društva geodetov severovzhodne Slovenije

