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ŠTUDENTI SO PRIHODNOST GEODEZIJE

Urška Renko

Na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo se je 17. 5. 2007 že drugič zapored odvijala okrogla
miza z naslovom »Študenti so prihodnost geodezije«, ki jo je organizirala Zveza geodetov Slovenije
v sodelovanju z Društvom študentov geodezije Slovenije ter Oddelkom za geodezijo. Namen
okrogle mize je bil seznanitev študentov z delovanjem stroke na posameznih področjih ter pozvati
študente, da se čim bolj aktivno vključijo v delovanje posameznih geodetskih društev. Dogodka,
ki se je odvijal v slavnostni dvorani Fakultete za gradbeništvo in geodezijo, so se udeležili predvsem
študentje višjih letnikov študija geodezije.
Okrogla miza je bila sestavljena iz dveh delov. V prvem delu so predstavniki posameznih geodetskih
subjektov predstavili svoje delo, v drugem pa je sledila skupna pogostitev in pogovor v bolj
sproščenem vzdušju.
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Slika 1: Milan Brajnik.

Slika 2: Bodoči geodetski strokovnjaki.

Kot gostje in govorniki na okrogli mizi so sodelovali:
- predstojnik Oddelka za geodezijo in glavni urednik Geodetskega vestnika – izr. prof. dr. Anton
Prosen
- predsednik Zveze geodetov Slovenije – Jurij Režek
- predsednik Ljubljanskega geodetskega društva in predstavnik Geodetskega inštituta Slovenije
– Milan Brajnik
- predsednik Sekcije za kartografijo – doc. dr. Dušan Petrovič
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- predstavnik Gospodarsko interesnega združenja geodetskih izvajalcev – mag. Darko Tanko
- predstavnica Geodetske uprave RS – dr. Božena Lipej
- predsednica Društva študentov geodezije Slovenije – Urška Renko
Študentje smo bili nad izvedbo okrogle mize navdušeni in si v prihodnje želimo še več takšnih in
podobnih srečanj sedanjih in bodočih geodetskih strokovnjakov.

Slika 3: Študentje v pogovoru z dr. Lipejevo.
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- predstavnik Matične sekcije geodetov pri IZS in predstavnik Društva sodnih izvedencev in
cenilcev geodetske stroke Slovenije – mag. Brane Kovač

Slika 4: Tudi hrane ni manjkalo.
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Na koncu bi se rada zahvalila vsem, ki so sodelovali pri izvedbi okrogle mize, predvsem sekretarki
Zveze geodetov Slovenije Dariji Modrijan ter doc. dr. Dušanu Petroviču.

Urška Renko, predsednica Društva študentov geodezije Slovenije
E-pošta: ursa.renko@gmail.com
Foto: Anja Vrečko
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