
 
 

VABILO na 44. GEODETSKI DAN v Laško/strokovni posvet šteje kot strokovno izobraževanje 
geodetov  
 
 

Zveza geodetov Slovenije in Celjsko geodetsko društvo ob evropskem dnevu geodetov in 
geoinformatikov vabita na 44. geodetski dan. 

 
Strokovni posvet na temo »ZemljoVid za dobro odločanje« bo 4. marca 2016 v kongresnem centru 

Thermane v Laškem. 

 
Strokovni posvet se šteje na podlagi letnega programa obveznega strokovnega izobraževanja kot 
strokovno izobraževanje geodetov, ki so vpisani v imenik geodetov pri Inženirski zbornici Slovenije in 
udeležba prinaša 3 kreditne točke za imetnike geodetske izkaznice. 
Verjamemo, da boste s pridom izkoristili izobraževanje in celodnevni program posveta za obogatitev 
vašega znanja, seznanitev z novostmi ter srečanje s kolegi in prijetno druženje. 
 
Leti 2015 in 2016 je Mednarodno kartografsko združenje ICA s podporo Organizacije združenih 
narodov OZS razglasilo za Mednarodno leto kart. Karte že od nekdaj predstavljajo najprimernejši in 
najbolj razširjen način predstavljanja stanja prostora, namenjen uporabnikom, ki se na osnovi 
prikazanih vsebin odločajo pri raznovrstnih dejavnostih v prostoru. 
   

                                                                                              

Tema tokratnega geodetskega dne bo tako vsaj posredno povezana s kartami, za katere nam je Peter 
Kozler zapustil lep slovenski izraz Zemljovid. Predavanja in razprave se bodo nanašali na široko 
področje prostorskih podatkov, s poudarkom na topografskih in katastrskih prostorskih podatkih. 
Obravnavali bomo nove tehnologije za zajem in obdelavo prostorskih podatkov, metode za 
zagotavljanje kakovosti podatkov in storitev, načine njihovega posredovanja uporabnikom, ki se na 
osnovi teh podatkov odločajo pri vsakodnevnih dejavnostih načrtovanja, upravljanja in uporabe 
prostora. Pri tem se mnogokdaj ne zavedajo kakovosti uporabljenih podatkov in posledic uporabe 
podatkov brez upoštevanje poznane kakovosti. 

Poskrbeli bomo za dovolj časa za strokovno razpravo, ogled razstavnih prostorov podjetij in inštitucij, 
ogled razstave prepoznavnih kart iz različnih obdobij, pa tudi za praktičen poizkus uporabe različnih 
tehnoloških oblik kart.  

Seveda pa je obvezen del geodetskega dne tudi druženje, zato Vas vse vljudno vabimo marca v 
Laško.  

Več informacij in prijavo lahko najdete na spletni strani Celjskega geodetskega društva: 
http://cgd.si/sl-SI/4477/geodetski-dan in http://cgd.si/sl-SI/4425/prijava.  

Prosimo Vas, da pravočasno poskrbite za prijavo. 
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