Geodetska pisarna Brežice od 1. septembra 2006 posluje v novih prostorih na Cesti prvih borcev
24a v starem centru Brežic.
V novejši zgodovini je to že tretja selitev geodetske uprave v Brežicah. Najprej so nas leta 1992
prijazno izselili iz stavbe sodišča, nato leta 1998 iz stavbe občine, sedaj, v letu 2006, pa so nas
povabili, da se vselimo v novo poslovno stavbo (nekateri ji rečejo brežiška katedrala) skupaj z
upravno enoto. Kdo ve, kdo bo naš naslednji sostanovalec – morda se zgodba odvrti spet od
začetka, še nezapolnjeni prostori v našem nadstropju poslovne stavbe pa skrivnostno molčijo …

Slika 1: Nova poslovna stavba …

Slika 2: … oziroma »brežiška katedrala«
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Slika 3: … na Cesti prvih borcev24a.

Ker smo geodeti poznani kot dokaj utrjeni in odporni javni delavci, smo vse selitve uspešno
prestali. S seboj smo poleg ostalega »tovorili« tudi naš sedaj že 120-letni arhiv meritev, kar pomeni
prek 20 000 elaboratov z 250 000 dokumenti in prek 800 načrtov in kart. Pohvalimo se lahko,
da so zadeve še vedno kompletne in uporabne. Na žalost je tudi selitev digitalnega arhiva zahtevala
nekaj znoja (saj ni res, pa je!), namesto na serverju smo ga tovorili v škatlah s CD-ji. Upamo
samo, da bomo – če ne prej (!?) – pri naslednji selitvi za preselitev arhiva potrebovali samo
dovolj debel kabel.

Slika 5: Sprejemna pisarna po uradnih urah.
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Slika 4: Geodetska pisarna v drugem nadstropju.

Slika 6: »Tehnična« pisarna v mansardi.

Z novimi prostori smo zelo zadovoljni, čeprav imamo kar nekaj kvadratov manj. So udobni,
svetli, prijetni in prijazni – od nekod poznana fraza … Dostopni so tudi osebam s posebnimi
potrebami. Stranke nam pohvalijo sodobnost in hkrati domačnost. Tudi tiste, ki prehodijo križev
pot od stare, vsem dobro znane lokacije na zgornji strani mesta do novih prostorov v drugem
nadstropju poslovne zgradbe na južni strani mesta. Tudi tiste, ki obtičijo v liftu in se na poti do
geodetske pisarne izgubijo v labirintu upravne enote. Prijaznost in vljudnost deklet v naši sprejemni
pisarni namreč razoroži vse, stranke se praviloma poslovijo z nasmehom. Sodobne pisarne in
hodnike smo opremili z veliko kartografskega materiala, sprejemno avlo pa opremili z izseki
zanimivih detajlov iz aeroposnetkov brežiške okolice.
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Otvoritev, ki je bila 20. oktobra, je potekala v okviru brežiškega občinskega praznika. Udeležila
sta se je minister za javno upravo Gregor Virant in minister za gospodarstvo Andrej Vizjak.
Barve glavnega urada Geodetske uprave RS je v svojih domačih krajih še s posebnim zadovoljstvom
zastopala Božena Lipej.

Slika 9: Prva liga.

Bil je – zgolj slučajno – tudi predvolilni petek in tako se je v otvoritveni množici zbrala pisana
druščina vplivnih Brežičanov in širše Posavcev.
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Slika 8: Kartografska galerija v hodniku.
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Slika 7: V avli so zanimivi izseki iz DOF-a.
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Slika 11: Množica z balkona.

Slika 10: Množica pod balkonom.

Po fanfarah, pozdravnih govorih načelnika UE Darka Bukovinskega, vodje Območne geodetske
uprave Sevnica Romana Novšaka in brežiškega župana Ivana Molana je slavnostno govoril minister
Gregor Virant. Dotaknil se je aktualnih tem v zvezi z »načelom do uporabnika prijazne javne
uprave«.

Slika 12: No. 1 v OGU Sevnica.

Slika 13: No. 1 v MJU.

Slika 14: First Lady v GU RS.

To načelo je v zabavnem delu otvoritve dodobra obdelal Slavko Cerjak s svojim Satiričnim
gledališčem. Čisto povprečno stranko – Blažeka iz Zagorja prek Sutle, ki je neuk prišel k zadrtemu
uradniku po pomoč, je v skladu s prej omenjenim načelom najprej prijazno posedel, pogostil s
tortico, postregel z veleobsežno zakonodajo in s kot trakulja dolgimi upravnimi postopki ter na
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Slika 15: Blaž pride s problemom k zadrtemu
uradniku.

Slika 16: Idealno zaključena ustna obravnava:
stranka, uradnik in strokovni sodelavec plešejo.

Slika 17: Nuša Derenda – strokovni sodelavec v
upravnem postopku.

koncu razvedril z mikavno in strastno Nušo Derenda.

Slika 18: Objekt čaka na otvoritev.

Slika 19: Objekt je odprt.
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Ko je bilo vzdušje na višku, je Božena Lipej v družbi eminentnih kavalirjev, ministra Viranta in
načelnika UE Brežice Darka Bukovinskega, hrabro prerezala otvoritveni trak.
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Sledil je uradni ogled novih prostorov, med katerim je v neformalnih pogovorih z nami zaposlenimi
minister pokazal zelo veliko zanimanje in poznavanje geodetske vsebine in postopkov. Padla je
tudi kakšna šala, predvsem na račun obetajočega se podaljšanja delovnega časa.

Slika 20: Z zakusko se je otvoritev uradno končala …

Slika 21: … s ponedeljkom pa se je začel še en nov
uradni dan.

Uradni dan do uporabnika prijazne Geodetske pisarne Brežice – da ne pozabimo!

Duša Najvirt Jeličić
Geodetska pisarna Brežice
Fotografije:
Jure Pestotnik
Duša Najvirt Jeličić
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