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IZOBRAŽEVANJE IN ŠOLSTVO

STROKOVNA EKSKURZIJA ZA ŠTUDENTE UL FGG V
BELJAK IN OKOLICO
Anka Lisec, Marjan Čeh

Študenti drugostopenjskih programov Univerze v Ljubljani, Fakultete za gradbeništvo in
geodezijo, ki so za izbirni predmet izbrali na Oddelku za geodezijo predmet Management in
organizacijska teorija, so se prvega junija kot del obveznosti pri predmetu udeležili ekskurzije v
Beljak in okolico.
V Beljaku smo se najprej seznanili z organizacijo del ter kompetencami zaposlenih na njihovem
geodetskem uradu – izpostava Koroškega geodetskega urada v Beljaku (nem. Vermessungsamt
Villach). Predstavniki urada so posebej predstavili njihovo delovanje na področju evidentiranja
nepremičnin in na področju vzdrževanja osnovnih geodetskih mrež za namen zemljiškega
katastra ter zajema drugih podatkov drugih osnovnih geodetskih evidenc. Poudarek je bil na
izzivih vzdrževanja in razvoja sistema zemljiške administracije v Avstriji v luči učinkovitih in
nadzorovanih postopkov ter dolgoročnega zagotavljanja kakovosti podatkov zemljiškega katastra.

Obisk geodetskega urada v Beljaku (levo) ter predstavitev projekta komasacije in hidromelioracij na terenu
(desno).

Na Koroškem geodetskem uradu v Beljaku so nam nadalje predstavili dobro sodelovanje s
strokovnjaki Koroškega urada za podeželje, ki skrbi med drugim za področja urejanja mej,
nove množične izmere ter drugih katastrskih postopkov na podeželju, za komasacije, urejanje,
gospodarjenje in načrtovanje upravljanja skupnih pašnikov in pravic, gozdnih poti. Strokovni
ogled smo tako nadaljevali na izpostavi Koroškega urada za podeželje v Beljaku (nem.
Agrarbehörde Villach), kjer so nam predstavili dejavnosti urada, s poudarkom na področjih
zemljiških preureditev in agrarnih operacij (komasacije, melioracije) ter upravljanja zemljišč
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Popoldanski obisk območji večjih projektov Koroškega urada za podeželje smo pričeli s kosilom
v majhni vasici Ziljske doline, v vasi Gorje, kjer so nas pričakali tudi domačini ter predstavniki
lokalnih skupnosti – predstavniki gostujočih občin Straja vas in Bistrica ob Zilji, predstavniki in
člani tamkajšnjih agrarnih ter pašniških skupnosti. Ti so nam skupaj s strokovnjaki predstavili
vsebino, pa tudi svoja osebna mnenja, o delu in vlogi strokovnjakov geodetskega urada, urada za
podeželje ter lokalne skupnosti pri projektih urejanja pravic na zemljiščih (agrarne in pašniške
skupnosti, urejanje in vzdrževanje poljskih ter gozdnih poti, druge infrastrukture), komasacijah
ter drugih agrarnih operacijah.
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na podeželju (načrtovanje upravljanja pašnikov in gozdov, načrtovanje poljskih in gozdnih
poti, urejanje pašniških pravic in pravic agrarnih skupnosti). Vse te dejavnosti v Avstriji izvaja
javna služba z izredno interdisciplinarnim ter strokovno in z izkušnjami bogatim kadrom, kjer
veliko pozornosti dajejo tudi kontinuiteti ter prenosu znanja na mlajše generacije, kar je za
tako zahtevne in pomembne projekte izrednega interdisciplinarnega značaja neizogibno, so
prepričani naši sogovorniki.

Udeleženci ekskurzije se zahvaljujemo za lep sprejem in odličen program ekskurzije Koroškemu
geodetskemu uradu v Beljaku, Koroškemu uradu za podeželje v Beljaku ter županoma in
domačinom občin Straja vas in Bistrica ob Zilji. Posebej se zahvaljujemo gospodu Horstu
Leitgebu, vodji Koroškega urada za podeželje iz Celovca, ter Walterju Friedrichu Merlinu s
Koroškega urada za razvoj podeželja v Beljaku za prijazno povabilo, gospodu Walterju Friedrichu
Merlinu velja zahvala za zanimiv program in odlično vodenje celotne ekskurzije, županoma
občine Straja vas (g. Florian Tschinderle) in občine Bistrica ob Zilji (g. Dieter Mörtlel) pa hvala
za prijazen sprejem v njihovi lokalni skupnosti.
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Ogled in predstavitev projektov v vasi Gorje – srečanje z domačini pod štehvanjsko lipo (levo), predstavitev
projektov (desno)
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