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GEODETSKI VESTNIK

Dolenjci so se povzpeli na Debeli vrh – geodetsko
točko I. reda
Melita Rataj

Dolenjsko geodetsko društvo je v jeseni 2016 organiziralo pohod na še zadnjo neobiskano astrogeodetsko točko v našem okrožju. To je točka I. reda 376, ki je stabilizirana na Debelem vrhu. Debeli vrh je
najjužnejša točka naše astrogeodetske mreže, leži nad Kolpo, na 864 metrih nad morjem. Pohod smo
izvedli med GNSS-kampanjo EUREF Slovenija 2016 in tako lahko spremljali tudi praktičen prikaz
GNSS-meritev.
Z zbirnega mesta Dobliče smo se po gozdnih poteh, kjer se že začenja del kočevskih gozdov, popeljali
do primernega izhodišča za nadaljevanje pešpoti. Pričakala nas je GURS-ova terenska ekipa, ki je ravno
takrat izvajala meritve na točki. Do izhodišča se je mogoče pripeljati tudi z obkolpske smeri, in sicer iz
naselja Predgrad.
Po parkiranju nas je čakala pot v hrib. En del po gozdni vlaki, zadnji del po brezpotju (beri: čez
skale in podrta drevesa), in prispeli smo na točko. Okolica je bila lepo očiščena, pod vrhom pa se
je že začenjalo nižje drevje. Točka je stabilizirana z betonsko-opečnim stebrom, ki je že v nekoliko
slabšem stanju.
Vodja EUREF-ove ekipe Klemen Medved nam je predstavil projekt, potek izmere in nasploh stanje
geodetskih mrež na Slovenskem.

Slika 1

(fotografija: Damjan Gregorič)

Slika 2

(fotografija: Boštjan Pucelj)

Strokovni predstavitvi je seveda sledilo obvezno slikanje, pokušina belokranjca … Še pred nočjo smo se
spustili v dolino in med potjo merili, kako velika drevesa rastejo v kočevskih gozdovih.
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Slika 5

(fotografija: Boštjan Pucelj)

V mraku smo prispeli do zadnje postojanke. Kot se za Belokranjce in Dolenjce, predvsem pa za geodete,
spodobi, smo dan sklenili v zidanici našega člana Franca. Ker je bilo popoldne dolgo, sta nam še kako
teknili belokranjska pečenka in kapljica.

Slika 3 in slika 4 (fotografiji: Boštjan Pucelj)

DGD ima v načrtih obisk vseh točk I. in II. reda. Z obiskom Debelega vrha smo prvi red obkljukali.

Melita Rataj, za Dolenjsko geodetsko društvo
e-naslov: melita.rataj@gov.si
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