Strokovna ekskurzija za študente geodezije in
prostorskega načrtovanja v Gradec
Ajda Kafol Stojanović, Ana Potočnik

Študenti 2. letnika magistrskega študija geodezije in geoinformatike ter 1. letnika magistrskega študija
prostorsko načrtovanje na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani smo se v okviru
rednih študijskih obveznosti udeležili enodnevne strokovne ekskurzije v Gradec.
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V Gradcu smo obiskali tamkajšnji katastrski urad državne geodetske uprave BEV (nem. Bundesamt für
Eich- und Vermessungswesen), kjer nam je gostitelj dr. Ernst Primas predstavil delovanje državne geodetske
službe. Podrobneje nam je predstavil delo katastrskega urada, vsebino katastrske podatkovne zbirke ter
sam potek katastrskih postopkov. Seznanili smo se z izzivi, s katerimi se srečujejo pri izvajanju službe,
nadzorom nad geodetskim delom (na primer pri transformaciji podatkov iz starega v novi koordinatni
sistem). Ureditev in delovanje geodetske službe ima s slovensko ureditvijo, zaradi skupne preteklosti,
številne podobnosti. Evidenci zemljiškega katastra in zemljiške knjige sta vodeni ločeno, a sta povezani.
Sedaj na uradu poteka projekt digitalizacije, izjemno obsežnih, lokalnih katastrskih arhivov.

Slika 1: Sprejem gostitelja dr. Ernsta Primasa (levo) in skupna fotografija udeležencev ekskurzije pred katastrskim uradom v
Gradcu (desno).

Predstavitvi na katastrskem uradu je sledil ogled Gradca. Da bi občutili mestni utrip, smo se peš povzpeli
na grajski hrib Schlossberg, se naužili razgleda na mesto, si ogledali stolp z uro (nem. der Grazer Uhrturm), gledališče na prostem ter vhod v koncertno dvorano ob vznožju hriba, ki je s podzemnimi predori
in dvigalom povezana z vrhom hriba. Po znamenitih stopnicah smo se spustili do grajskega trga in se
mimo mestne hiše podali na ogled mestnega središča, glavnega trga, mestnega parka in druge največje
operne hiše v Avstriji. Presenečeni smo bili nad urejenostjo mesta, živahnostjo v popoldanskem času ter
prepletom tradicionalne in moderne arhitekture (hiša moderne umetnosti – nem. Kunsthaus, v starem
mestnem jedru).
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Slika 2: Vzpon na grajski hrib (nem. Schlossberg) in pogled na staro mestno jedro.

Slika 3: Znamenite stopnice do vrha Schlossberga in vhod v koncertno dvorano (levo) ter preplet tradicionalne in moderne
arhitekture v starem mestnem jedru (desno).

Na poti proti Ljubljani smo imeli še poučen in zanimiv ogled vinske kleti Zlati Grič. Lastniki so nas
popeljali na enourni ogled posestva in vinske kleti ter nas seznanili z okolju prijaznimi načini pridelave.
Mikroklima na obrobju Pohorja in Konjeniške gore s številnimi sončnimi dnevi ter prepletom alpskega
in panonskega podnebja pozitivno vpliva na vinsko trto, ki daje kakovostno vino. Na vinogradniškem
kompleksu Škalce smo med drugim lahko prisluhnili zanimivim izkušnjam podjetja Geodetski zavod
Celje na področju izvajanja komasacij kmetijskih zemljišč. Zaradi neskladja dejanskega stanja uporabe
zemljišč in zemljiškoknjižnih evidenc so bili vinogradi na območju lastniško in parcelno preurejeni v
postopku komasacij. Preurejeno območje danes omogoča učinkovitejšo kmetijsko pridelavo ob ohranjeni krajinski identiteti z značilnim vzorcem vinogradov, hramov in dvorcev. Izkušnje pri izvajanju
komasacijskega postopka sta nam slikovito predstavila Emil Ratek in Mitja Nunčič iz navedenega
podjetja.
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Slika4:

Ogled komasacijskega območja vinogradov (levo) ter predavanje Emila Ratka in Mitje Nunčiča na Zlatem Griču (desno).

Na koncu bi se udeleženci ekskurzije radi zahvalili dr. Ernstu Primasu (BEV) ter Emilu Ratku in
Mitji Nunčiču (Geodetski zavod Celje d.o.o.), da so nas lepo sprejeli, pripravili zanimiva predavanja
ter si vzeli čas za prijazen klepet! Hvala!
The participants of the excursion would like to express a great thanks to dr. Ernst Primas (BEV),
and Emil Ratek and Mitja Nunčič (Geodetski zavod Celje d.o.o.) for a nice reception, interesting
presentations and discussion. Many thanks!
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