37. GEODETSKI DAN
NOVA GORICA, 16. 11. 2007

Tomo Kvaternik
Primorsko geodetsko društvo in Zveza geodetov Slovenije organizirata letos že 37. geodetski
dan, tokrat spet z mednarodno udeležbo. Del našega tradicionalnega strokovnega srečanja bo
tudi delavnica z udeležbo stanovskih kolegov iz držav iz območja bivše SFRJ, v sodelovanju z
Deutsche Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit (GTZ) Gmbh – Družbo za tehnično
sodelovanje iz Nemčije, ki sodeluje pri projektih uvajanja GPS v drugih državah bivše SFRJ.
Prireditev bo dvodnevna, 16. in 17. 11. 2007 v kongresnem centru hotela Perla v Novi Gorici.
Programski odbor je izbral za tisti čas najbolj aktualno temo, prehod na novi državni koordinatni
sistem in nove metode geodetskih izmer. Določen je okvirni program, povabljeni referenti in
določena vsebina predstavitev:
Prvi dan, 16. 11. – strokovni posvet:
- mag. B. Mozetič: Projekt implementacije ESRS na Geodetski upravi RS,
- L. Bockmann (Norveška): Uvajanje ESRS na Norveškem,
- N. Höggerl (Avstrija): Dejavnosti za uvajanje ESRS v Avstriji,
- prof. dr. T. Bašić (Hrvaška): Dejavnosti geodezije na Hrvaškem,
- prof. dr. B. Stopar: Praktična implementacija ESRS in nova EUREF kampanja,
- K. Medved: Gravimetrija in višinski sistem,
- mag. D. Radovan: GPS storitve in služba SIGNAL,
- S. Berk: Transformacije podatkov,

Drugi dan, 17. 11. – delavnica na temo uvedbe GPS v državah bivše SFRJ:
Možne teme, ki so v usklajevanju z GTZ: transformacije podatkov, razvoj na področju kartografije
kot posledica novega koordinatnega sistema, GPS v kmetijskih subvencijah, predstavitev
operativnih navodil za izvajanje meritev z GPS, terestrična izmera v ETRS89 s klasično
tehnologijo, tehnični vidiki sodelovanja z Avstrijo.
Prepričani smo, da je programski odbor izbral prave in aktualne vsebine, ki bodo zanimive tako
za geodete, kot tudi za druge – za uporabnike geodetskih storitev in podatkov.
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- D. Bovha: predstavitvi s strani uporabnikov.
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Organizacijski odbor bo poskrbel za kar se da tekočo pripravo in izvedbo dogodka, poskrbljeno
pa bo tudi za prijetno vzdušje ob zaključku prvega dne. Nenazadnje je Geodetski dan tudi
priložnost, da se letos (končno) tudi sproščeno družimo in zabavamo.

Pričakujemo vas kar v največjem številu,
vabljeni!
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Tomo Kvaternik
predsednik Primorskega geodetskega društva
E-pošta: tomo.kvaternik@telemach.net
tel: +386 (41) 432 584
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