Grega Šoič, Marjan Čeh, Anka Lisec
V skladu s cilji študijskih programov se v vsebine študijev na Oddelku za geodezijo Fakultete
za gradbeništvo in geodezijo pri Univerzi v Ljubljani (UL FGG) vključujejo tudi predavanja
strokovnjakov iz prakse. Pri predmetih Organizacija in management (3. letnik univerzitetnega
programa geodezija in geoinformatika, GIG3) in Osnove podjetništva in organizacija del (2.
letnik visokošolskega študijskega programa tehnično upravljanje nepremičnin, TUN2) je bila
19. januarja organizirana strokovna ekskurzija, namenjena seznanitvi študentov z organizacijo
geodetskih del in izkušnjami strokovnjakov na terenu.

IZOBRAŽEVANJE IN ŠOLSTVO

STROKOVNA EKSKURZIJA ZA ŠTUDENTE GEODEZIJE V
MARKOVCE, ZLATOLIČJE IN MARIBOR

V občini Markovci, ki je v svojih prostorih gostila dopoldanska strokovna predavanja, nas je
najprej pozdravil župan Milan Gabrovec. Sledil je dopoldanski sklop strokovnih predavanj na
temi organizacije del na geodetski upravi (Boris Premzl in Jože Dajnko) ter upravnih komasacij
kmetijskih zemljišč. Petra Novak in Emil Ratek (Geodetski zavod Celje, d. o. o.) sta podrobno
predstavila postopek izvajanja komasacij kmetijskih zemljišč, predavanja pa popestrila s primeri iz
prakse. Svoje izkušnje in poglede na postopke upravnih komasacij so z nami delil tudi predstavnik
upravne enote Silvo Kranjec (UE Ptuj) ter predstavniki gostujoče občine in območne geodetske
uprave (OGU Ptuj). Pomemben vidik komasacijskega postopka so komunikacija in pogajanja,
tako so navzoči predstavili tudi nekatere pristope k sprejemanju odločitev in pogajanjem
med strankami, pri čemer so poudarili, da je ključ do uspeha konstruktivno sodelovanje vseh
deležnikov – od geodetskega podjetja, upravne enote in geodetske uprave do občine, različnih
nosilcev urejanja prostora in predstavnikov lastnikov zemljišč. Tematski sklop smo končali z
ogledom komasiranega območja v Markovcih.

Geodetski vestnik 56/1 (2012)

Pozdrav župana občine Markovci Milana Gabrovca (levo) in predavanje Silva Kranjca z UE Ptuj o vlogi UE pri
komasacijah (desno)
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IZOBRAŽEVANJE IN ŠOLSTVO

Predavanje Emila Ratka z Geodetskega zavoda Celje, d. o. o., (levo) in ogled komasacijskega območja v
Markovcih (desno)

Popoldanski program se je nadaljeval z ogledom HE Zlatoličje, na katerem so nam predstavniki
Dravskih elektrarn predstavili tehnične značilnosti in organizacijo del na hidroelektrarni, tudi
ob morebitnih izrednih izmerah zaradi kritično visokega pretoka vode. Dr. Aleš Breznikar je
predstavil pristope inženirske geodetske izmere za namen spremljanja stabilnosti objekta.
Mesto kulture Maribor 2012 je bilo zadnje postajališče naše ekskurzije. Zgodovinski prostorski
razvoj mesta ob Dravi ter priložnosti in pasti nadaljnjega prostorskega razvoja nam je slikovito
predstavil Jože Kos Grabar, ZUM urbanizem, planiranje, projektiranje, d. o. o., in sicer s Piramide,
razgledne točke nad mestom.
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Ogled HE Zlatoličje (levo) in predavanje Jožeta Kos Grabarja na Piramidi v Mariboru (desno)

Udeleženci ekskurzije se zahvaljujemo OGU Ptuj za koordinacijo pri organizaciji ter vsem
predavateljem, ki ste si vzeli čas in z nami delili svoje zanimive izkušnje iz prakse. Posebna
zahvala velja občini Markovci, ki nas je prijazno sprejela in gostila v svojih prostorih.
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