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OBISK PREDSTAVNIKOV DRUŠTVA CHARLES CLOSE NA
GEODETSKI UPRAVI REPUBLIKE SLOVENIJE
Marjana Duhovnik
Društvo Charles Close* (The Charles Close Society, http://charlesclosesociety.org.uk/
ccshome.htm) je bilo ustanovljeno leta 1980 z namenom, da bi združilo vse, ki jih na kakršen
koli način zanimajo karte, načrti, sorodni materiali in dejavnost nacionalne kartografske agencije
v Veliki Britaniji (Ordnance Survey). Poleg tega je naloga društva vzpodbujanje izmenjave
informacij in razvoja na kartografskem področju. Društvo občasno obišče nacionalne kartografske
agencije drugih držav, da bi se poučilo o njihovi zgodovini, načinu dela in izdelkih. Lansko leto
so obiskali Latvijo, letos junija pa se je dvanajst njihovih predstavnikov mudilo v Sloveniji. Poleg

Skupinska fotografija predstavnikov društva Charles Close in njihovih gostiteljic z Geodetske uprave
Republike Slovenije
Polkovnik Sir Charles Arden Close je bil generalni direktor Ordnace Surveya v letih 1911 do 1922 in je zaslužen za napredek kartografije v
Veliki Britaniji v 20. stoletju.
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Na geodetski upravi sva predstavnike društva 5. junija ob 10:00 sprejeli z dr. Boženo Lipej. Dr.
Lipejeva jim je po pozdravnem nagovoru predstavila organizacijo in delo celotne geodetske
uprave, jaz pa sem jim nekoliko podrobneje predstavila delo na področju topografskega sistema.
Kljub temu, da so kartografsko društvo, so veliko zanimanja pokazali tudi za nepremičninske
evidence, ki jih vodi geodetska uprava, pa tudi za popis nepremičnin. Na kartografskem področju
pa jih je zanimal predvsem register zemljepisnih imen, ortofoti in seveda karte. Za spomin so
dobili nekaj primerov državnih kart, oni pa so geodetski upravi podarili štiri različne karte Londona
in karto jugovzhodne Anglije. Vse omenjene karte je izdelal Ordnance Survey. Srečanje smo
zaključili s skupinsko fotografijo pred geodetsko upravo.
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Po vrnitvi v domovino so v glasilu društva Sheetlines objavili obsežen članek o obisku v Sloveniji.
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geodetske uprave so v Ljubljani obiskali še Narodno in univerzitetno knjižnico, Geodetski zavod
Slovenije d.d. in Geodetski inštitut Slovenije.

Marjana Duhovnik, univ.dipl.inž.geod.
Geodetska uprava RS
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