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STROKOVNA EKSKURZIJA CELJSKEGA GEODETSKEGA
DRUŠTVA V VOJVODINO
Rafael Bohak

Celjsko geodetsko društvo organizira večdnevne strokovne ekskurzije v sosednje države. Pri tem poskrbimo, da obiščemo tudi kolege v kakšni geodetski instituciji.
Od 22. do 24 maja letos smo obiskali Vojvodino. Ekskurzijo smo pričeli z obiskom v službi za kataster
nepremičnin v Somborju, ki je organizacijska enota republiškega geodetskega zavoda Srbije. Sprejel nas
je načelnik Jožef Kermeci. Ogledali smo si njihove delovne prostore v središču mesta. V nadaljevanju
nam je Snežana Gligorić iz sektorja za nepremičnine republiškega geodetskega zavoda Srbije predstavila
organizacijo državne geodetske službe Srbije. Najprej prek statistike o nepremičninah iz njihovih evidenc,
nato pa še njene pristojnosti in različne evidence. Podrobneje so nam predstavili kataster nepremičnin, ki
je za nas posebnost, saj vključuje zemljiški kataster, kataster stavb in zemljiško knjigo. Ob ogledu prostorov
smo opazili, da se veliko ukvarjajo s pravnimi spremembami, kar je posledica vključitve zemljiške knjige
v njihovo organizacijo. Evidenca je bila vzpostavljena v letu 2012 z mednarodno pomočjo za območje
celotne Srbije, razen Kosova. Pokazali so nam tudi nekaj geodetskih elaboratov, ki so jih izdelala pooblaščena geodetska podjetja. Po predstavitvi so nam odgovorili na vprašanja. Časa za razpravo je prehitro
zmanjkalo. Izkušnje s področja digitalizacije katastrskih načrtov bi si lahko izmenjevali še precej časa.
Digitalizacijo katastrskih načrtov izvajajo s preračuni merskih podatkov novih izmer. Ker imajo velik
del države pokrit z novimi izmerami, je to precej dolgotrajni postopek. Kolegom iz Somborja smo se žal
morali kar prehitro zahvaliti za zanimivo predstavitev in pogostitev.

Slika1:

Sedež službe za kataster nepremičnin v Somborju
Slika 2: Predstavitev delovanja geodetske službe v Srbiji
(foto: Mladen Stanojevič).		
(foto: Tomaž Cink).

Nadaljevali smo s spoznavnjem mesta Sombor; ki smo ga končali v njihovi znameniti mestni hiši, še
posebno vredni ogleda zaradi bogate dvorane. Obiskali smo Crvenko, kjer smo obiskali tipično panonsko
hišo, urejeno v tradicionalnem slogu iz časa med obema vojnama. Seveda ob tem ni šlo brez dobre voj| 420 |

vodinske hrane. Postregli so nam z znano srbsko kulinarično specialiteto. Po prijetnem postanku v novi
vinski kleti smo se zvečer nastanili v hotelu turistično-kmetijskega kompleksa Panonija, nastalega okoli
letnega dvorca Kaštel.

Slika 3: Naš kolega je pokazal pravo spretnost
(foto: Mladen Stanojevič).
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Slika 4: Ogled vinske kleti (foto: Mladen Stanojevič).

Naslednja dva dni smo si ogledali še znamenitosti Subotice, kobilarno Zobnatica z muzejem, Paličko
jezero in Novi Sad s Petrovaradinsko trdnjavo. Soglasno smo ugotovili, da je Subotica brez dvoma najlepša
med obiskanimi mesti. Ekskurzijo smo sklenili z obveznim nakupovanjem na mestni tržnici v Novem
Sadu ter se v hudem nalivu prek Fruške gore odpravili proti domu.

Slika 5: Mestna hiša v Subotici.
Slika 6: Petrovaradinska trdnjava v Novem Sadu.
(foto: Mladen Stanojevič).		
(foto: Mladen Stanojevič).

Čeprav smo imeli tudi nekaj slabega vremena, smo se v zgodnjih jutranjih urah v ponedeljek zadovoljni,
a precej utrujeni vrnili domov. Zahvaljujemo se kolegom iz Somborja za topel sprejem.

Rafael Bohak
Za Celjsko geodetsko društvo (http://www.cgd.si)
e-naslov: rafko.bohak@gov.si
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