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Strokovna ekskurzija študentov
geodezije v Celje

Mateja Krivic, Jernej Tekavec, Anka Lisec

Na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo pri Univerzi v Ljubljani v skladu s cilji študijskih programov
v vsebine dodiplomskih študijev vključujemo tudi predavanja strokovnjakov iz prakse in strokovne obiske. Študenti 3. letnika dodiplomskega študijskega programa geodezija in geoinformatika ter 1. letnika
magistrskega študija prostorsko načrtovanje so tako v okviru rednih študijskih obveznosti obiskali Celje.
Mestna občina Celje je pripravila zanimiv program, v katerem so njeni predstavniki orisali aktualne
evropske projekte. Pri tem so izpostavili projekt Interreg Central Europe – GreenerSites, v okviru katerega
ima mestna občina zagotovljenih skoraj 50 % sredstev za izvajanje okoljskih raziskav na pilotnem območju

Slika 1: Udeleženci ekskurzije pred Pokrajinskim muzejem v Celju.
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stare Cinkarne. V okviru navedenega projekta bo občina pridobila dodatne informacije o potencialni
globinski onesnaženosti celotne zemljine ter začela monitoring značilnosti in kakovosti podtalne vode na
območju. Testirali bodo najustreznejše okoljske metode za odpravo onesnaženosti zemljine ter pridobili
variantne študije možnih okoljskih in ekonomskih revitalizacij celotnega območja.
Predstavniki oddelka za okolje in prostor ter komunalo so predstavili zanimive urbanistične rešitve za
izbrane dele mesta Celje, pri čemer so poudarili tudi pomen kakovosti podatkov, vključno z geodetskimi
podlagami, za načrtovanje in projektiranje ter umeščanje rešitev v prostor. Izredno velik izziv mestne
občine Celje je povezan z zagotavljanjem poplavne varnosti, kjer smo posebej razpravljali tudi o pomenu kakovostnih višinskih podatkov o obstoječih in načrtovanih elementih v prostoru. Vsekakor pa
velja izpostaviti prostorski portal mestne občine Celje, na katerem imajo občani zagotovljen dostop do
pomembnih informacij o prostoru, lahko pa tudi participirajo s posredovanjem pomembnih informacij
za mestno občino, kot so na primer napake ali poškodbe na javni infrastrukturi (https://prostor.celje.si/). Po
besedah predstavnikov mestne občine Celje je postala prostorska podatkovna infrastruktura s kakovostnim
geografskim informacijskim sistemom temelj za delovanje lokalne skupnosti, zato občina tudi vlaga v
razvoj sodobnih geoinformacijskih rešitev.
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Strokovni obisk smo sklenili z vodenima ogledoma starega dela mesta Celje ter razstave Celeia – mesto
pod mestom. Arheološko razstavišče Pokrajinskega muzeja v kleti Knežjega dvora je največja predstavitev
ostankov rimske Celeie »in situ«. Tudi bogata arheološka najdišča so velik izziv za upravljanje mesta ter
prostorsko načrtovanje.
V imenu udeležencev ekskurzije in UL FGG bi se ob tej priložnosti želeli zahvaliti predvsem mestni
občini Celje za pripravo in izvedbo izredno zanimivega programa ter strokovne razprave. Prav tako hvala
Pokrajinskemu muzeju Celje za strokovno prilagojeno predstavitev »mesta pod mestom« inženirjem in
prostorskim načrtovalcem.
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