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Yrgsm – regional geodetiC stUdent meeting

Patricija Barbo, Maruša Cestnik, Anže Gracar, Klemen Lovenjak

Regionalno srečanje študentov geodezije (RGSM – Regional Geodetic Student Meeting) je tradicionalna 
vsakoletna konferenca študentov geodezije in geoinformatike z območja nekdanje Jugoslavije, na kateri 
se študentje spoznavajo z geodetsko stroko v državi gostiteljici, seveda pa je še kako pomembno tudi 
neformalno vzdrževanje stikov med udeleženci. Začetki segajo v leto 2010, ko so se prvega RGSM-ja v 
Srbiji udeležili študenti ljubljanske, zagrebške in domače, beograjske fakultete. Z leti je dogodek zrasel, 
danes prihajajo tudi študenti fakultet iz Novega Sada, Skopja, Sarajeva, Banjaluke ... Prizorišča se izme-
njujejo vsako leto. Letos je prišla na vrsto Ljubljana.

Tako je Društvo študentov geodezije Slovenije (DŠGS) med četrtkom, 26. oktobra, in nedeljo, 29. oktobra 
2017, organiziralo štiridnevno srečanje, ki se ga je poleg petnajstih študentov Fakultete za gradbeništvo 
in geodezijo (FGG) udeležilo 41 študentov drugih fakultet iz balkanske regije. Začeli smo z dobrodošlico 
na naši fakulteti. Najprej je zbrane pozdravil predsednik DŠGS Alen Šraj, sledil je pozdravni nagovor 
predsednika študentskega sveta FGG Benjamina Cerarja. 

Uradni del dogodka se je pričel z nagovorom prof. dr. Bojana Stoparja, predstojnika oddelka za geodezijo. 
Uvodnemu pozdravu je sledila kratka predstavitev FGG in projektov, s katerimi se trenutno ukvarjajo 
na oddelku. Govorniški oder je nato pripadel mag. Romanu Renerju, ki je predstavil Geodetski inštitut 
ter projekt dostopnosti in povečanja mobilnosti oseb s posebnimi potrebami. Naslednji je bil na vrsti 
Andrej Mesner iz podjetja IGEA. S predavanjem z naslovom Sistemi zemljiške administracije v regiji je 
predstavlil razlike v ureditvah zemljiško-katastrskih sistemov v državah, iz katerih prihajajo udeleženci. 
Strokovni del smo sklenili s predstavitvami projektov študentov. 

Večerno druženje smo nato pričeli v Pivovarni Union, kjer so nam najprej predstavili zgodovino in so-
dobno proizvodnjo, sledila je večerja z obvezno degustacijo. Nato smo se odpravili v enega od ljubljanskih 
barov, kjer smo z druženjem ob karaokah večer zaključili.

Drug dan je s predavanjem o geodetskih metodah merjenja ledenikov v Sloveniji začela dr. Mihaela Triglav 
Čekada z Geodetskega inštituta. Potem smo se s FGG odpravili na sedež centra odličnosti Vesolje-SI, 
kjer razvijajo prvi slovenski satelit. Direktor prof. Tomaž Rodič nam je predstavil do sedaj opravljeno 
delo in izzive, s katerimi se srečujejo. Ogledali smo si tudi maketo satelita v naravni velikosti. Naslednje 
predavanje sta imela Nejc Dougan in Anže Žnidaršič iz podjetja Flycom, ki sta predstavila aplikacije GIS, 
na katerih delajo. Po kosilu so si lahko udeleženci na strehi fakultete ogledali geodetski instrumentarij, ki 
ga uporabljajo naši študenti. Na ogled so bili tudi zgodovinski geodetski instrumenti, ki so razpostavljeni 
po četrtem nadstropju. Udeležence je po razstavi vodil izr. prof. dr. Dušan Kogoj.

Popoldne smo se študenti pomerili na skupinskem tekmovanju v orientacijskem teku po središču Lju-
bljane, s končnim ciljem na gradu. Sledila je večerja v gostilni Šestica, kjer smo si privoščili tradicionalno 
slovensko hrano, videli smo pa tudi nastop slovenske folklorne skupine. 
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Y Sobota je bila namenjena strokovni ekskurziji na Gorenjsko. Najprej smo se odpravili v Planico. 

Predstavili so nam zgodovino smučarskih skokov in skakalnic v dolini pod Poncami. Zanimiva je bila 
tudi predstavitev kletnih prostorov, kjer imajo v poletnih mesecih urejen prostor z umetnim snegom in 
ustrezno nizkimi temperaturami. Ker je treba biti v našem poklicu dobro telesno pripravljen, smo se na 
vrh velikanke odpravili kar peš. Vzpon smo vsi uspešno prestali. Na zaletni mizi nam je asist. dr. Tilen 
Urbančič predstavil geodetska dela, povezana z gradnjo in vzdrževanjem letalnice. Ogledu Planice je 
sledilo kosilo, po katerem smo se odpravili na Bled. Tu smo se ob zvokih kitare sproščali v lepi naravi, 
manjkale niso niti kremne rezine. 

Pozno popoldne smo se vrnili v Ljubljano, kjer smo imeli zadnjo večerjo v gostilni Pod lipo. Sledilo 
je samoumevno veseljačenje do ranih ur, ki je bilo zaradi premika ure na zimski čas podaljšano za 60 
minut. Nedeljsko dopoldne smo preživeli v kavarnah ob Ljubljanici, kjer je tudi padla odločitev, da se 
dobimo ob letu osorej v Novem Sadu. Verjamemo, da bomo vsi udeleženci letošnjega RGSM srečanje 
ohranili v lepem spominu. Poleg pridobivanja strokovnih znanj smo navezali prijateljske stike, ki jih bomo 
vzdrževali tudi sicer. Tako je v letošnjem letnem načrtu DŠGS pristala tudi strokovna ekskurzija v Srbijo.

DŠGS se ob tej priložnosti zahvaljuje FGG in podjetjem IGEA, DFG Consulting, Flycom, GIZ-GI, 
Merilo ter Pekarni Blanka, ki so s sponzorskimi sredstvi pripomogli k izvedbi dogodka. Zahvala gre tudi 
Geodetskemu inštitutu in Zvezi geodetov Slovenije za strokovno podporo pri organizaciji.

Naslednji podoben dogodek, ki se ga bomo udeležili v našem društvu, je junijsko mednarodno srečanje štu-
dentov geodezije (International Geodetic Student Meeting – IGSM), na katerem se snidejo študentje geodezije in 
geoinformatike z vsega sveta. Letos je organizacija pripadla Valenciji. Dragi študenti, že zdaj vabljeni v Španijo!
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