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Dogajanje z DŠGS
Meta Možina

V zadnjih mesecih se je v Društvu študentov geodezije Slovenije dogajalo marsikaj zanimivega. V februarju smo z uspešno prodajo puloverjev DŠGS končali pobiranje članarin. Število članov je lepo, veseli pa
smo tudi, da so nas z nakupom puloverja podprli nekateri profesorji in celo nekdanji študent geodezije
na UL FGG, ki sedaj deluje v Ameriki. V društvu si želimo študentov, ki se bodo radi prihajali družit
na naše dogodke. V veselje je organizirati dogodek, ki je všeč vsem prisotnim.
Dne 9. in 10. aprila je v Kosovelovem domu v Sežani potekal Geodetski dan. Tja smo se odpravili tudi z
DŠGS. Udeležbo smo organizirali s podporo Zveze geodetov Slovenije, za kar se še enkrat lepo zahvaljujemo. V Sežano se nas je odpravilo 22 študentov. Z zanimanjem smo prisluhnili tujim predavateljem, s še
večjim navdušenjem pa našim profesorjem. Predavanja so bila vsekakor zanimiva, saj so bile obravnavane
teme aktualne in drugačne od vsebin, ki jih poslušamo v okviru rednih študijskih obveznosti. Med predavatelji smo opazili tudi nekaj mladih obrazov: Marka Mesariča (Modri planet, d. o. o.), Roka Valiča
(Geavis, d. o. o.) in Mateja Boneta (C-Astral), kar nam mladim študentom daje dodatno motivacijo za
študij. Saj vidimo, da se da!

Slika 1: Konec Geodetskega dne študentov …
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Po uradnem delu smo se skupaj odpravili na kmetijo Škerlj v Tomaj, kjer smo se študenti udeleženci
podružili ob kozarčku dobrega vina in pršutu. Na kmetiji so nas sprejeli odprtih rok, zato smo se zadržali
malo dlje, kot je bilo načrtovano. Na poti proti Ljubljani smo se še za nekaj minut ustavili v Kosovelovem
domu v Sežani, kjer smo pozdravili svoje profesorje in druge prisotne – tokrat že v bolj sproščeno-prešernem ozračju. Ekskurzija na Geodetski dan je uspela in nam dala zagona, da se bomo česa podobnega
z veseljem lotili še kdaj!
V maju smo organizirali strokovno predavanje na temo Pomorska kartografija in pomorska navigacija.
Na naše vabilo sta se prijazno odzvala hidrograf mag. Igor Karničnik z Geodetskega inštituta Slovenije
in asist. Tanja Brcko s Fakultete za pomorstvo in promet pri Univerzi v Ljubljani. Najprej nam je o tem,
kaj sploh pomorska kartografija je, kaj je hidrografija, kako merimo morje in kako podatke obdelamo,
da pridemo do pomorske karte, spregovoril mag. Igor Karničnik. Asist. Tanja Brcko nam je predstavila
pomorsko navigacijo, osnovno načelo določitve položaja na morju ter druge zanimive in uporabne
informacije, pa tudi težave, s katerimi se srečujejo pri pomorski navigaciji. Predavanja se je udeležilo
lepo število študentov. Po uradnem delu smo skupaj s predavatelji, nekaterimi profesorji in študenti
poklepetali ob kozarčku penine.
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Ob tej priložnosti bi se v imenu Društva študentov geodezije Slovenije najprej rada zahvalila Zvezi
geodetov Slovenije za pomoč in podporo pri izvedbi ekskurzije na Geodetski dan, predavateljema mag.
Igorju Karničniku in asist. Tanji Brcko pa, da sta se odzvala na naše vabilo. Študentje smo imeli priložnost slišati nekaj zanimivih informacij, za katere med rednimi predavanji žal ni časa. DŠGS se že veseli
naslednjih dogodkov in druženj!

Meta Možina, študentka 1. letnika magistrskega študija GIG
za Društvo študentov geodezije Slovenije
e-naslov: meta.mozina@gmail.com
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