IZOBRAŽEVANJE IN ŠOLSTVO

SLOVENSKA GEODEZIJA PO SVETU

Marjeta Kos

Na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo je 13. maja 2009 potekala okrogla miza z naslovom
»Slovenska geodezija po svetu,« ki jo je organizirala Zveza geodetov Slovenije v sodelovanju z
Društvom študentov geodezije Slovenije. Na njej naj bi predstavili sodelovanje v mednarodnih
geodetskih združenjih in razvojne usmeritve na tem področju, prikazali sodelovanje slovenskih
geodetskih podjetij na mednarodni ravni in možnost študija geodezije v tujini.
Okrogla miza je bila pripravljena na pobudo ZGS, temo pa smo izbrali študentje. V dvorani
fakultete smo se zbrali predavatelji, zainteresirani pedagogi z Oddelka za geodezijo, drugi gostje
iz stroke in študentje.
Program je bil sestavljen iz treh delov. V prvem so predstavniki posameznih geodetskih subjektov
predstavili sodelovanje v mednarodnih združenjih in perspektive; sledile so predstavitve na
temo mednarodnega delovanja slovenskih podjetij – gostje smo dobili vpogled v celoten spekter
možnosti udejstvovanja v mednarodnih združenjih in uspešnih projektov domačih geodetskih
družb na tujem. Okroglo mizo je z zahvalo vsem gostom, pedagogom in prisotnim študentom
sklenil predsednik Društva študentov geodezije Slovenije Bojan Šavrič. Sledila je pogostitev, ki
so jo pripravili GIZ IZ in na kateri smo si vzeli čas za vprašanja, pobude, neformalne razprave
in spoznavanje.
Gostje na okrogli mizi so bili:
- Anton Prosen (uvodni pozdrav predstojnika Oddelka za geodezijo),
- Jurij Režek (Zveza geodetov Slovenije: glavni namen in dejavnosti ZGS, glavne naloge ZGS),
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- Tomaž Petek (mednarodno delovanje Zveze geodetov Slovenije, mednarodna dejavnost
Geodetske uprave),
- Mojca Kosmatin Fras in Anka Lisec (dejavnosti slovenskih predstavnikov v Mednarodnem
združenju za fotogrametrijo in daljinsko zaznavanje (ISPRS), promocija stroke za študente
in mlade strokovnjake),
- Dušan Petrovič (Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo: predstavitev programov za izmenjavo
študentov in sodelovanja z drugimi fakultetami oziroma univerzami),
- Matej Kovačič (predstavitev MsGeo in mednarodne povezave),
- Dominik Bolha (geodetska podjetja v GIZ in poslovne možnosti v tujini),
- Božena Lipej (Geodetski zavod Slovenije, d. d., nadaljuje mednarodno dejavnost),
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- Gregor Bilban (Geoservis – predstavitev novosti in sodelovanje s podjetjem Leica) in

Tako študentje kot gosti smo bili nad izvedbo okrogle mize navdušeni in si tudi v prihodnje želimo
več dogodkov, na katerih se bomo lahko srečevali sedanji in prihodnji geodetski strokovnjaki ter
skupaj odkrivali možnosti za sodelovanje.

Slika 1: Povezovalec Miha Požauko

Slika 2: Občinstvo

Slika 3: Tomaž Petek

Slika 4: Druženje

Fotografija: Katja Šušteršič, Miha Požauko
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Ob tej priložnosti se študentje še enkrat zahvaljujemo vsem, ki so omogočili odlično izvedbo
okrogle mize, še posebej generalni sekretarki ZGS gospe Špeli Lenki Osvald in Oddelku za
geodezijo FGG.
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- Ivo Štrubelj (GISDATA – GIS-tehnologija – okolju prijazna IT).
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