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43. GEODETSKI DAN
z naslovom

Geodetska (r)evolucija
Četrtek, 9. aprila, in petek, 10. aprila 2015, v Sežani

V četrtek, 9. aprila 2015, bo potekala slavnostna otvoritvena akademija v počastitev evropskega dneva
geodetov, v petek, 10. aprila 2015, pa strokovni posvet na temo Geodetska (r)evolucija.
Geodetska stroka se srečuje s številnimi izzivi, ki jih prinašajo nove tehnologije in širši družbeni razvoj.
Pogosto se porodijo zanimive, lahko bi rekli revolucionarne zamisli, njihovo udejanjenje pa marsikdaj
zahteva čas. To še posebej velja za področje delovanja geodetske stroke, ki se nanaša na regulirane dejavnosti zasebnikov, uradne prostorske podatke in zemljiško administracijo. Te dejavnosti in sistemi so
preveč pomembni za družbo, da bi eksperimentirali z revolucionarnimi idejami; nove rešitve je treba
oblikovati sistemsko in strokovno, jih preveriti ter potem postopoma, z visoko stopnjo pazljivosti in
nadzora tudi udejanjiti.
Tema tokratnega Geodetskega dneva in predvsem strokovnega posveta bodo izzivi in napovedane spremembe, s katerimi se srečuje in se bo srečevala geodetska stroka v bližnji prihodnosti. Zanimalo nas bo,
kako pomembna je geodetska stroka za gospodarstvo in razvoj države ter kakšne izzive prinašajo nove
tehnologije in potrebe uporabnikov.
V dopoldanskem delu nam bodo gosti iz tujine predstavili pomen geodetske stroke, javne geodetske
službe, uradne prostorske podatkovne infrastrukture in kakovostne zemljiške administracije za gospodarski
razvoj države in prepoznavnost geodetske stroke v nacionalnih gospodarstvih. Sledila bodo predavanja
vabljenih predavateljev iz Slovenije, ki se bodo dotaknili tem, kot so izzivi na področju zagotavljanja
kakovostne prostorske podatkovne infrastrukture in učinkovitih sistemov zemljiške administracije, strateške usmeritve geodetske službe in splošno geodetske stroke ter izzivi, ki jih prinašajo nove tehnologije
za geodetsko stroko.
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Spremljajoča razprava bo, upajmo, še dodatno prispevala k izmenjavi izkušenj, mnenj in oblikovanju
zamisli za razvoj dobrih konceptov in rešitev, zato vljudno vabljeni k udeležbi na prireditvi.

V imenu programskega odbora
dr. Bojan Stopar l. r.

Predsednik Zveze geodetov Slovenije
mag. Blaž Mozetič l. r.
V imenu Primorskega geodetskega društva:
predsednik Primorskega geodetskega društva
Matej Plešnar l. r.
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