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SSTROKOVNA EKSKURZIJA ZA ŠTUDENTE GEODEZIJE 
V CELJE

Meta Možina

Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo pri Univerzi v Ljubljani (UL FGG) je v okviru povezovanja 
študijskega programa s predavanji strokovnjakov iz prakse organizirala strokovno ekskurzijo v Celje. 
Namenjena je bila študentom 2. letnika prve stopnje tehničnega upravljanja nepremičnin (visokošolski 
študij) in študentom 3. letnika prve stopnje geodezije in geoinformatike (univerzitetni študij). V njenem 
okviru so bili predvideni tri strokovni obiski – Mestne občine Celje, Območne geodetske uprave Celje 
(OGU Celje) in Geodetskega zavoda Celje, d. o. o. (GZC). Za konec smo si ogledali še zanimivo mu-
zejsko zbirko Mesto pod mestom. Program sta pripravila naša učitelja dr. Anka Lisec in dr. Marjan Čeh 
v sodelovanju s kolegi iz stroke: Jankom Trobišem na Mestni občini Celje, mag. Damjanom Kvasom in 
Nikom Šarlahom na OGU Celje ter Dejanom Jevšnikom na GZC.

Najprej smo obiskali Mestno občino Celje, kjer sta nas sprejela g. Janko Trobiš in g. Peter Medved. 
Gospod Trobiš, ki je zaposlen na oddelku za gospodarstvo, je predstavil pomen dobrega prostorskega 
informacijskega sistema občine, ki je bistven za upravljanje nepremičnega premoženja in načrtovanje 
prostora. Poudaril je prednosti večjih, združenih prostorskih (nepremičninskih) informacijskih sistemov, 
ki bi omogočali boljši in celovitejši pregled prostorskih informacij. Pri tem je seveda več pomembnih de-
javnikov, predvsem je poudaril težave zaradi razhajanja med posameznimi službami, ki skrbijo za temeljne 
prostorske (nepremičninske) evidence na različnih ravneh – od občine in upravnih enot do države – zato 
je težko poiskati skupno točko in torej rešitev. Sledilo je predavanje g. Medveda, ki je predstavil projekt, 
s katerim se ukvarja – EPO Urban. Predstavil je problematiko ohranjanja zelenih površin v mestih, ker 
je preveč odločitev prepuščenih lastnikom nepremičnin. Poudaril je, da si občina prizadeva za oživitev 
mestnega jedra, in opisal izzive, s katerimi se bodo na tem in podobnih področjih še ukvarjali.

Sledil je obisk Območne geodetske uprave Celje, kjer nas je prijazno sprejel direktor mag. Damjan Kvas. 
Najprej nam je predstavil organizacijo Geodetske uprave Republike Slovenije (GURS). Opisal je osnovne 
naloge GURS-a, mednarodno sodelovanje, evidentiranje nepremičnin, področno zakonodajo, vlogo 
množičnega vrednotenja nepremičnin in druga zanimiva področja. Na koncu je predstavil nekaj osnov-
nih podatkov o OGU Celje, ki smo jo spoznali temeljiteje, ko smo se razdeljeni v skupine odpravili po 
pisarnah posameznih uslužbencev. Ti so nam podrobno opisali vsak svoje področje delovanja, na primer 
evidentiranje parcelacije v zemljiški kataster, pogoje, postopek in zaplete, ki lahko pri tem nastanejo.

Strokovni program se je nadaljeval na Geodetskem zavodu Celje, d. o. o., ki je največje geodetsko podjetje 
v državi. Sprejela sta nas direktor Dominik Bovha in g. Dejan Jevšnik, ki nam je na kratko predstavil 
začetke zavoda in področja storitev, ki jih ponujajo na trgu. Pri tem je izpostavil udeležbo na mednarodnem 
trgu in projekte na območjih nekdanje Jugoslavije. Na tujih trgih so se uveljavili predvsem s strokovnim 
svetovanjem, operativnimi tehničnimi deli in strokovnimi geodetskimi deli na področju skupne kmetijske 
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S politike. Sledilo je predavanje ge. Petre Novak, ki nas je seznanila z dejavnostmi podjetja na področju 
komasacij kmetijskih zemljišč. Opisala je vlogo komasacij, postopek in potrebo po večjih vlaganjih občin 
in države v komasacijske postopke.

Ekskurzijo smo končali z obiskom razstave Mesto pod mestom v Pokrajinskem muzeju Celje, kjer smo 
mesto Celje spoznali še iz nekoliko drugačne perspektive. Vsekakor vredno ogleda!

Na koncu bi se udeleženci ekskurzije radi zahvalili Mestni občini Celje, Območni geodetski upravi Celje, 
Geodetskemu zavodu Celje, d. o. o., in Pokrajinskemu muzeju Celje ter vsem predavateljem, ki ste si 
vzeli čas in se bili pripravljeni svoje izkušnje in znanje deliti z nami. Hvala!

Meta Možina
za študente 3. letnika prvostopenjskega študija geodezija in geoinforatika na UL FGG

e-naslov: meta.mozina@gmail.com


