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Meta Možina

Leto je naokrog in zopet smo se veselili Geodetskega dneva. Tokrat ga je v sodelovanju z Zvezo geodetov Slovenije 
organiziralo Celjsko geodetsko društvo. 44. Geodetski dan je potekal v Hotelu Thermana park Laško. Glavna 
letošnja tema je bila kartografija, kot je bilo lepo razvidno že iz imena dogodka – Zemljovid za dobro odločanje. 
Ko smo že bili v Laškem, smo z DŠGS-jem dan sklenili v slogu ter si ogledali lokalni ponos – Pivovarno Laško.

Kot ena izmed predstavnikov DŠGS-ja sem imela srečo, da sem se lahko že v četrtek, 3. 3. 2016, 
skupaj z dvema kolegoma udeležila slavnostne akademije v počastitev 5. evropskega dneva geodetov. 
Organizatorji so nas prijazno sprejeli, hitro smo se počutili sproščeno in domače. Akademija je potekala 
v prijetnem ozračju in z zanimivimi govorniki. V posebno čast nam je bilo, da smo lahko prisluhnili 
predsedniku mednarodnega kartografskega združenja Mennu-Janu Kraaku, ki je s kratkim in zanimivim 
predavanjem zaokrožil uvodne nagovore. Slavnostna akademija se je nadaljevala s podelitvijo priznanj 
in kulturno-pevskim programom. Večer smo sklenili s prijetnim druženjem ob kozarčku in dobri hrani. 
Med klepetanjem so se rojevale nove ideje za prihodnja srečanja, kdo ve, kaj nas čaka prihodnje leto 
... Predstavnikom DŠGS-ja nam je bilo v veliko čast, da smo se lahko udeležili slavnostne akademije. 
Ponosni smo, da smo bili lahko del dogajanja, in se veselimo prihodnjega sodelovanja.

Osrednji del Geodetskega dneva pa se je pravzaprav začel šele v petek, 4. 3. 2016. Letošnje navdušenje nad 
udeležbo je presenetilo tudi vodstvo društva. Napolnili smo cel avtobus in v Laško se je zjutraj pripeljalo 50 
navdušenih študentov geodezije. Še prejšnji dan komaj do polovice napolnjena dvorana je v petek pokala po šivih. 

Po uvodnih nagovorih je serijo predavanj začel prof. dr. Dušan Petrovič, ki ga študentje dobro poznamo iz preda-
valnic. Po kratkem pregledu kart in prostorskih podatkov skozi zgodovino do danes so imeli nekateri prvič, drugi 
pa že drugič čast prisluhniti predavanju predsednika mednarodnega kartografskega združenja. Skupaj z njim smo 
se odpravili v prihodnost in ugotavljali, kakšni izzivi čakajo kartografijo ob sedanjem tehnološkem napredku.

Odmore so nekateri izkoristili za kavico in navezovanje poznanstev, spet drugi pa so se sprehodili po 
razstavnem prostoru, kjer so se predstavljala številna zanimiva podjetja in institucije, na ogled je bila tudi 
kartografska razstava. Videli smo brezpilotne letalnike, novosti na področju instrumentarija, 3D-zajema 
podatkov, kartografije, geoinformatike in drugih zanimivih strokovnih področjih.

Sledila sta dva sklopa predavanj. Poleg tujih predavateljev so se nam predstavili nekateri uspešni (mladi) 
Slovenci, ki so se uveljavili v tujini. Zanimivo je bilo predavanje Matevža Domajnka, ki nam je predstavil 
3D-rekonstrukcijo in prikaz notranjosti zgradb za potrebe odločanja. To je sicer zelo specifično področje, 
ki pa je zaradi zanimive tehnologije posebno privlačno za mlade inženirje. Zanimivo je bilo tudi preda-
vanje o geometrični izboljšavi kakovosti v nepremičninskih informacijskih sistemih, saj smo se nekateri 
s predstavljeno tematiko že srečali na vajah na fakulteti. Ker vsi vemo, v kakšnem stanju je slovenski 
zemljiški kataster, se tudi zavedamo, da bo ta tema še kako aktualna tudi v prihodnje. 
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podatkov, nove aplikacije na področju tehnologije, postopek izdelave popolnega ortofota, možnosti povezave 
klasičnih kartografskih prikazov z digitalno tehnologijo in podobno. Predavanja so bila vsebinsko zanimiva ter 
aktualna. Kartografija vsekakor velja za stroko, ki ji, glede na slišane ideje, še nekaj časa ne bo zmanjkalo izzivov.

Strokovni del Geodetskega dneva so organizatorji sklenili z okroglo mizo na temo prostorskih podatkov v 
podporo odločanju in razvoju. Gostje na okrogli mizi so poskrbeli, da je pogovor hitro postal zanimiv za 
prav vse poslušalce v dvorani. Študentje smo vneto poslušali, čeprav se ni nihče opogumil za sodelovanje. 
Pridno nabiramo izkušnje, da se bomo lahko čim prej vključili v takšne in podobne pogovore. Morda 
je okrogla miza pustila nekaj grenkega priokusa, da gre več stvari narobe kot prav – vendar študentje v 
prihodnost zremo z optimizmom. Prepričani smo, da lahko s svojim svežim znanjem naredimo še mnogo 
dobrega za geodezijo v Sloveniji in svetu.

Za nas se je z okroglo mizo Geodetski dan končal. Ne pa še izlet, saj smo dan končali v študentskem 
slogu, z ogledom lokalnega ponosa. Skupaj smo se odpravili v Pivovarno Laško, kjer smo si privoščili 
degustacijo piv. Ljubljana nas je pričakala v temi. Nekateri so se prijetno utrujeni odpravili domov, za 
druge pa se je večer šele dobro začel ...

V imenu vodstva Društva študentov geodezije Slovenije, kot tudi v imenu vseh študentov udeležencev 
Geodetskega dneva, bi se razda zahvalila organizatorjema Celjskemu geodetskemu društvu in Zvezi geo-
detov Slovenije ter UL FGG, ki so nam tudi letos omogočili udeležbo na strokovnem srečanju. Posebna 
zahvala gre izr. prof. dr. Anki Lisec, ki nam vedno znova dobre volje priskoči na pomoč pri organizaciji 
društvenih dogodkov. Veselimo se sodelovanja tudi v prihodnje, kdo ve, s čim nam bo Geodetski dan 
postregel naslednje leto.

Meta Možina, dipl. inž. geod., za Društvo študentov geodezije Slovenije




