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30 let

40 mio parcel v produkciji

4 države

30 years

40 mil cadastral parcels in production

4 countries

Upravljamo s prostorom SKUPAJ

Let’s manage e-spatially TOGETHER
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Univerza v Ljubljani
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo 

Študij na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani 
je novim generacijam študentov odlično zagotovilo, da bodo 

svoje poklicne cilje uresničili z opravljanjem zanimivega dela. 
Izberi si enega od poklicev prihodnosti.

Obišči nas 20. in 21. januarja 2023 na Informativi na 
Gospodarskem razstavišču v Ljubljani, kjer ti bomo na primeru konkretnih 
poklicev predstavili, s čim vse se ukvarjajo inženirji gradbeništva, geodezije in 

okoljskega inženirstva.

Na informativnih dnevih 17. in 18. februarja 2023 pa boš spoznal 
Fakulteto za gradbeništvo in geodezijo še od blizu in iz prve roke izvedel, kako je 

biti študent na naši fakulteti.

Pridruži se nam in skupaj bomo ustvarjali prihodnost!

Če želiš biti v stiku z najnovejšimi tehnologijami, ustvarjati 
učinkovito grajeno okolje ter skrbeti za zdravje narave, je študij na 

Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani prava izbira.
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Vesele praznike in 
srečno novo leto 

2023

Merry Christmas and 
a Happy New Year

2023
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Življenje je potovanje,
za katerega nihče ne dobi 
zemljevida.
Vsakdo potuje po svoje in si sproti 
riše svoj zemljevid.
Vsaka risba je nov smerokaz za vse,
ki hodimo po čudovitih poteh 
življenja.
Leto 2023  naj bo pot dobre volje, 
ljubezni in zdravja.

Srečen Božič in Novo leto 2023
Vam želi

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vsak tiho zori, počasi in z leti, 
a kamor že gre, 

vse poti je treba na novo začeti.  
                               ( Tone Pavček ) 

 

Želimo Vam vesele praznike in 
uspešno novo leto. 

Srečno 2023! 

             Zveza geodetov Slovenije 
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Prihodnost je treba še zgraditi. Tudi v prihodnje jo želimo graditi v sodelovanju z vami.
Želimo vam vse dobro in uspešno v letu 2023!

The future has yet to be built. We want to continue building it in partnership with you.
We wish you all the best for a prosperous 2023!

LJUBLJANSKO
GEODETSKO DRUŠTVO

Biokovo, oktober 2022 (foto Miha M.)

Vesele praznike
in

Srečno novo leto 
2023!
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STARO LETO JE MINILO,

NE OZIRAJ SE NAZAJ,

NOVEGA PA NE PRIGANJA,

PRESENETITI SE DAJ!
Svetlana Makarovič

VSE DOBRO V LETU 2023 VAM ŽELI

DRUŠTVO GEODETOV GORENJSKE
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V letu 2023 vam želimo veliko sreče, zdravja in 
uspešnega dela 

        

 
Računajte na nas!

Fotogra� ja / Boštjan Pucelj

      Vse 
 dobro 
        v 
     2023  
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