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30. JUBILEJNO MEDNARODNO SREČANJE GEODETOV
NEKDANJE AVSTRO-OGRSKE
Martina Vošnjak, Darja Majcen

Letos smo se geodeti nekdanjih avstro-ogrskih dežel srečali že tridesetič. Tokratno snidenje je
organizirala Avstrija pod okriljem BEV (Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen), in sicer
v kraju Eisenstadt.
Sodelujoče države so bile poleg Avstrije še Češka, Slovaška, Madžarska, Slovenija, Hrvaška
ter pokrajini Trentino in Južna Tirolska. Dogodka se je udeležila tudi predstavnica
EuroGeographicsa. Slovenijo sva zastopali Martina Vošnjak in Darja Majcen, obe z območne
geodetske uprave Celje.

Slika 1: Udeleženci 30. jubilejnega srečanja dežel nekdanje Avstro-Ogrske v Eisenstadtu

Letošnji temi sta bili organizacijska, pravna in tehnična zgodovina zemljiškega katastra v zadnjih
tridesetih letih ter pogled v prihodnjih pet let.
Vsaka od držav udeleženk je predstavila svoj referat. Tako smo zvedeli, da nekatere že razmišljajo
o vzpostavitvi 3D-katastra (Avstrija in Madžarska), 3D-katastra stavb (Trentino), medtem ko

V okviru BEV deluje tudi oddelek za meroslovje, v katerem so nam predstavili svoje delo.
Preverjajo namreč natančnost označenih mas oziroma volumnov pakiranih izdelkov (npr.
paket lesenih sekancev, lubja, sredstva za zaščito rastlin, vin, kozarcev …). Tako na primer tudi
preverjajo pravilnost umerjenosti točilnih ročk na bencinskih črpalkah (kot zanimivost: lani so v
Avstriji zaprli približno tisoč bencinskih servisov zaradi neumerjenosti točilnih ročk), pravilnost
umerjenosti geodetskih instrumentov … Sklepna tema srečanja je bil »crowd sourcing« in možnosti
uporabe na področju evidentiranja nepremičnin.
Naslednje srečanje bo na Češkem, izbrana tema pa bo sodelovanje geodetske uprave z zunanjimi
institucijami.
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Ogledali smo si tudi urad BEV v Eisenstadtu, kjer so nam pokazali celoten postopek upravnega
dela geodetske storitve. Spoznali smo, da poslujejo izključno digitalno, kar pomeni, da elaborata
v papirnati obliki ne poznajo več. Geodetski urad izvede točno predpisane ter nedvoumne
vsebinske in tehnične kontrole podatkov storitve in šele po uspešnih kontrolah sami zaposleni
vzdržujejo digitalni katastrski načrt tako, da vanj vrišejo spremembe, ki jih izkazuje elaborat.
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druge še nimajo v celoti digitaliziranih zemljiškokatastrskih načrtov (Češka, Slovaška). Hrvaško
pa je najbolj zanimala vzpostavitev katastra stavb. Za udeležence je bilo zanimivo slovensko
vrednotenje nepremičnin.
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