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FIG Young Surveyors – FIG YS (organizacija mladih geodetov v okviru mednarodne zveze geodetov
FIG) je lani jeseni razpisala osem mest za udeležbo na svetovnem kongresu FIG junija 2014 v Maleziji.
Med njimi je bilo eno namenjeno Evropi. Zveza FIG za izbrane kandidate krije stroške nastanitve in
potne stroške ter omogoči brezplačno udeležbo na kongresu. Ko sem izvedela za priložnost, mi je bilo
jasno, da imam zelo majhne možnosti za uspeh, a sem se vseeno odločila, da se potrudim in prijavim.
Če ne drugega, bom pridobila izkušnje s prijavo na mednarodni natečaj.
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Ob prijavi je bilo poleg priporočil (moji sta prišli z UL FGG in Geodetskega inštituta Slovenije) treba
oddati izdelek, ki predstavlja prihodnost geodetske stroke v očeh mladega geodeta. Izdelala sem plakat. Od
študentov se po navadi pričakuje nekoliko revolucionaren pristop, zato sem kar krepko zavrtela čas naprej.
Po vsebini mojega plakata sodeč, lahko o prihodnosti geodezije govorimo šele, ko napovemo prihodnost
sveta, saj geodetsko znanje služi potrebam naše družbe. Naštela sem nekaj napovedi o življenju na našem
planetu v prihodnosti. Na tej podlagi sem določala oziroma ugotavljala prihodnost geodezije in predvidela, katera gospodarska, okoljska in na sploh družbena vprašanja lahko rešujemo z geodezijo ter kje se
kažejo priložnosti za našo stroko.
FIG YS je do razpisanega roka prejel 106 prijav iz 47 držav. Bila sem presrečna, ko sem zvedela, da sem
evropsko mesto na kongresu zasedla prav jaz. V Maleziji bom tako predstavila svoj plakat, se udeležila
številnih dejavnosti v okviru kongresa in spoznala geodete z vsega sveta.
Vse slovenske mlade geodete, še predvsem študente, spodbujam k prijavi na takšne in podobne natečaje
in dogodke. Škoda se mi zdi, da se kljub možnostim, ki jih ni malo, tako redko opogumimo. Je pa seveda
v vsako tako stvar treba vložiti nekaj časa in truda.
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