Julijana Barkovič, Erna Flogie Dolinar

Na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo je 24. novembra 2005 potekala okrogla miza z naslovom
»Študentje so prihodnost geodezije«, ki jo je organizirala Zveza geodetov Slovenije (v nadaljevanju:
ZGS) v sodelovanju z Društvom študentov geodezije in Oddelkom za geodezijo. Namen okrogle
mize je bila seznanitev študentov geodezije z delovanjem različnih subjektov geodetske stroke, s
priložnostmi in smermi razvoja, ki jih ponuja stroka, ter povabilo k dejavnemu sodelovanju,
predvsem na društveni ravni.
Prvega tovrstnega dogodka so se udeležili predvsem študentje višjih letnikov študija geodezije,
dogodku pa so prisostvovali tudi nekateri predavatelji iz Oddelka za geodezijo.
Okrogla miza je bila sestavljena iz dveh delov. V prvem delu smo predstavniki posameznih
geodetskih subjektov predstavili svoje delo, v drugem delu pa smo si ob polni mizi, ki jo je
pripravila ZGS, vzeli čas za posamezna vprašanja, pobude in za medsebojno spoznavanje.
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ŠTUDENTJE SO PRIHODNOST GEODEZIJE

V uvodnem delu okrogle mize sta prisotne pozdravila dekan FGG, izr. prof. dr. Bojan Majes, in
predstojnik Oddelka za geodezijo, izr. prof. dr. Anton Prosen. Kot gostje so na okrogli mizi
sodelovali:
· generalna sekretarka Zveze geodetov Slovenije – mag. Erna Flogie Dolinar,
· predsednik Ljubljanskega geodetskega društva – Milan Brajnik,
· predsednica Sekcije za fotogrametrijo in daljinsko zaznavanje – dr. Mojca Kosmatin Fras,
· glavni in odgovorni urednik Geodetskega vestnika – dr. Anton Prosen,
· predsednik Matične sekcije geodetov pri IZS – Matjaž Grilc,

· vodja sektorja za geodezijo in kartografijo pri Geodetske uprave RS (hkrati predsednik ZGS)
– Jurij Režek,
· predsednica Društva študentov geodezije – Julijana Barkovič.
Na okrogli mizi je bilo predstavljeno delovanje ZGS kot povezovalnega člena med državno,
izobraževalno in gospodarsko sfero, delovanje društev (znotraj ZGS) in možnosti včlanitve v
posamezno društvo, predstavljene so bile strokovne sekcije, ki delujejo v okviru ZGS, ter edina
geodetska strokovna revija v Sloveniji Geodetski vestnik. Prav tako je bilo predstavljeno delovanje
MsGeo kot združenja odgovornih geodetov ter GIZ-GI kot povezovalca geodetskih podjetij. Ob

Geodetski vestnik 49/2005 – 4

· predsednik uprave Geodetskega interesnega združenja geodetskih izvajalcev – mag. Darko
Tanko,
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koncu je bilo predstavljeno delovanje Geodetske uprave RS kot upravne sfere geodezije. V drugem
delu pa so imeli študenti priložnost zastavljati vprašanja gostom okrogle mize.
Za celostno predstavitev geodetske stroke v Sloveniji je bila za študente pripravljena tudi zloženka
z naslovom »Geodezija ponuja …«, kjer so predstavljeni posamezni subjekti geodetske stroke,
njihove spletne strani ter kontaktni naslovi. Zloženka bo objavljena tudi v reviji.
Tako študentje kot gosti smo bili z izvedbo okrogle mize zelo zadovoljni in si tudi v prihodnje
želimo še več takšnih dogodkov, kjer se bomo lahko srečevali sedanji in bodoči geodetski
strokovnjaki.
Ob koncu se zahvaljujemo vsem, ki so sodelovali pri izvedbi okrogle mize, še posebej dr. Mojci
K. Fras, ki nam je s strani fakultete priskočila na pomoč.

Julijana Barkovič, dipl. inž. geod.
predsednica Društva študentov geodezije
mag. Erna Flogie Dolinar
generalna sekretarka Zveze geodetov Slovenije
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