Po dobro organiziranem in odlično sprejetem prvem srečanju RGSM (Regional Geodetic Student
Meeting), ki je po vzoru IGSM (Intenational Geodetic Student Meeting) preteklo leto potekalo
v Beogradu, smo letos v DŠGS (Društvu študentov geodezije Slovenije) organizirali drugo
srečanje študentov geodezije z območja nekdanje skupne države. Poleg študentov iz Beograda in
Zagreba smo medse povabili tudi kolege iz BiH, ki so se z veseljem odzvali. Srečanje je potekalo
v Ljubljani med 27. in 30. oktobrom. Udeležilo se ga je 40 študentov, večinoma iz Zagreba in
Beograda, nekaj pa jih je prišlo tudi iz Banjaluke.
Prihodu in nastanitvi je sledil uradni sprejem udeležencev na Fakulteti za gradbeništvo in
geodezijo. Dobrodošlico je gostom zaželel predsednik DŠGS Boštjan Vidmar in tudi na kratko
predstavil program projekta RGSM Ljubljana 2011. Študente sta nato nagovorila predstojnik
oddelka za geodezijo izr. prof. dr. Dušan Kogoj in predsednik Zveze geodetov Slovenije Jurij
Režek.

Slika 1: Nagovor predstojnika oddelka za geodezijo

Slika 2: Strokovna predstavitev

V strokovnem delu so bile predstavljene različne geodetske teme – od aktualnih projektov,
raziskovalnih in diplomskih del do najnovejše tehnologije na področju geodetskih instrumentov.
Predstavljeni sta bili raziskavi »Razvoj postopkov obdelave opazovanj GNSS za navigacijo oseb
v oteženih pogojih« in »Analiza tehnologije terestičnega laserskega skeniranja za spremljanje
deformacij na objektih« ter diplomsko delo z naslovom »Določitev polinomske enačbe za
naravno Zemljino projekcijo«. Spoznali smo tudi zadnje dosežke na področju razvoja geodetskih
instrumentov, predstavitev slikovne podpore pri merjenju v geodeziji in pridobili kratek vpogled v
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skupni projekt Nemške vesoljske agencije in Tehnične univerze München s področja daljinskega
zaznavanja s poudarkom na hiperspektralnih slikovnih podobah.
Posamezne projekte so predstavili tudi udeleženci. Študentje iz Beograda so nam približali svojo
geodetsko študentsko organizacijo in obudili spomine na lansko srečanje v Beogradu. V drugem
delu je bil predstavljen projekt spremljanja tovornih vozil s tehnologijo GNSS v realnem času
prek posebne spletne aplikacije. Kolegi iz Zagreba so predstavili svoje fakultete in študentske
organizacije ter študentsko geodetsko revijo Ekscentar.
Obiskali smo tudi sedež Geodetske uprave Republike Slovenije, kjer so nam predstavili svojo
osnovno organizacijsko strukturo, področja dela in aktualne projekte. Največ zanimanja so
vzbudili prostorski portal Prostor, njegova prosta dostopnost in količina podatkov, ki so na voljo
slehernemu uporabniku.

Slika 3: Skupinska slika udeležencev RGSM Ljubljana 2011 pred Geodetsko upravo Republike Slovenije
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Sledil je Geochallenge, s katerim smo udeležencem predstavili Ljubljano, kar pomeni, da je
vsaka skupina dobila karto z različnimi potmi do označenih znamenitosti. Na glavnih točkah
smo jih pričakali mi in jim predstavili kakšno zanimivost ali znamenitost našega glavnega mesta.

Slika 4: Geochallenge

Poskrbeli smo tudi za družabna srečanja in večere pripravili po »študentsko«. Imeli smo tudi

834
GV_4_2011__drugi del_2.indd 834

8.12.2011 10:48:53

Slika 5 in 6: Slovenski večer ob zvokih narodne glasbe in slovenskih dobrotah

V soboto nas je pot popeljala iz meglene Ljubljane proti Obali, kjer so nas že na postojnskih
vratih pozdravili topli jesenski žarki. Ogledali smo si Sečoveljske soline in spoznali krajinski park
solin, območje habitatov redkih, ogroženih in značilnih rastlinskih in živalskih vrst, na katerem
je zaradi dolgotrajnega delovanja človeka nastal tipičen solinski ekosistem.
Ogledali smo si gradnjo avtocestnega predora Markovec, ki bo povezoval Izolo in Koper, ter
vlogo in delo geodetov pri njej. Preostanek sončnega dne pa smo preživeli v prijaznem okolju
starega obmorskega mesteca Piran.

Slika 8: Skupinska slika v Piranu

Takšna in podobna srečanja so pomembna, saj utrjujejo in ustvarjajo prijateljske vezi ter
dokazujejo, da se znamo povezovati, družiti in si izmenjavati izkušnje ne glede na jezikovno in
narodno pripadnost.
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Slika 7: Obisk predora Markovec
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slovenski večer, na katerem ni manjkalo slovenskih dobrot, zvokov diatonične harmonike ter
taktov polk in valčkov.
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Slika 9 in 10: Podelitev diplom ob zaključku

Vsi se že veselimo ponovnega snidenja prihodnje leto v Zagrebu. Upamo, da bodo postala
takšna srečanja študentov geodezije iz nekdanje skupne države tradicionalna, saj bogatijo naše
študentsko življenje.
Se vidimo v Zagrebu na RGSM 2012!
Ob tej priložnosti bi se zahvalili sponzorjem, ki so omogočili izvedbo projekta. Pomagali so nam:
• Študentska organizacija Slovenije,
• Študentska organizacije Univerze v Ljubljani,
• Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo,
• CNC P&K, d.o.o.,
• Zavod za prostorsko, komunalno in stanovanjsko urejanje Grosuplje, d.o.o.,
• Gisvet, d.o.o.,
• Progea Martina Krajnik, s.p.,
• T&G, telekomunikacije in geodezija, d.o.o.,
• Arhitecta nepremičnine, d.o.o.,
• Geomeritve, d.o.o.,

Geodetski vestnik 55/4 (2011)

• Banka Koper,
• TSmedia,
• Geodetski inštitut Slovenije,
• Droga Kolinska, d.d.,
• Ljubljanske mlekarne, d.d.
Tomaž Vošner (Društvo študentov geodezije Slovenije)
tomaz.vosner@gmail.com
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