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V skladu s cilji študijskih programov organizira Oddelek za geodezijo na Fakulteti za gradbeništvo
in geodezijo Univerze v Ljubljani predavanja strokovnjakov iz prakse za študente dodiplomskih in
podiplomskih študijev. V tem študijskem letu smo se študenti tretjega letnika diplomskega programa
geodezija in geoinformatika (univerzitetni študij) in študenti drugega letnika diplomskega programa
tehnično upravljanje nepremičnin (visokošolski študij) udeležili strokovne ekskurzije. Tokrat nas je pot
zanesla na Dolenjsko, v Novo mesto.
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V četrtek, 21. 1. 2016, smo se v jutranji urah zbrali pred stavbo fakultete in se odpeljali proti Novemu
mestu. Najprej smo obiskali območno geodetsko upravo (OGU). Tam so nas prijazno sprejeli, nagovorila
sta nas tudi mag. Franci Bačar, vodja OGU Novo mesto, ter Primož Mavsar, ki nam je predstavil delo v
njihovi instituciji. Kratki uvodni predstavitvi je sledil ogled OGU Novo mesto, kjer so nam posamezni
zaposleni predstavili svoje delo v praksi. Seznanjeni smo bili z zadolžitvami v sprejemnici in na področju
arhiviranja elaboratov. Pokazali so nam tudi že skoraj arhivske elaborate, ki so po večini obsegali en ali
dva lista. Najstarejši elaborati geodetskih storitev so bili tako celo s konca 19. stoletja.

Slika 1: Arhivski katastrski načrti so sedaj že v digitalni obliki (Vir: OGU Novo mesto).
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Po ogledu območne geodetske uprave smo se odpeljali v središče Novega mesta in se čez Kandijski
most sprehodili v staro mestno jedro, naš cilj pa je bil sedež mestne občine Novo mesto (MO NM).
Tam so nam predstavili delo in izbrane projekte njihovega urada za prostor in razvoj. Med drugim so
nas seznanili z zamislijo za zaprtje mestnega jedra za avtomobilski promet in ugodnostmi, ki bi jih to
prineslo. Po predavanju Izidorja Jerale iz urada za prostor in razvoj MO NM smo prisluhnili direktorju
novomeškega javnega komunalnega podjetja Gregorju Klemenčiču. Predstavil nam je delo geodetov v
njihovem podjetju in tudi njihov lastni zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture. Program, ki jim
pomaga pri njegovem vzdrževanju, so razvili v sodelovanju z zasebnim podjetjem.

Slika 2: Sedeže novomeških občinskih svetnikov smo zasedli študenti geodezije.

Obisku mestne občine je sledil odmor za kosilo, za tem smo odšli na ogled v Dolenjski muzej. Tam so
nam na kratko predstavili delo geodetov pri arheoloških izkopavanjih in nas popeljali po stalni razstavi
o arheološki podobi Dolenjske. Na njej je prikazano arheološko dogajanje na območju Dolenjske od
občasnih pojavov človeka pa vse do zgodnjega srednjega veka. Videli smo najrazličnejše kose orodja,
orožja, se seznanili z delovanjem talilne peči, občudovali steklen in jantarni nakit ter tudi bronaste situle,
najdene v Kandiji in na Kapiteljski njivi v Novem mestu. Sledila je vrnitev v Ljubljano.
Udeleženci ekskurzije bi se ob tej priložnosti želeli zahvaliti OGU Novo mesto, Uradu za prostor in
razvoj MO NM, Komunali Novo mesto in Dolenjskemu muzeju. Iskrena hvala!

Valentina Ambrožič
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