VABILO
na otvoritev
DRŽAVNE GEODETSKE
TOČKE 0. reda – PRILOZJE
φ = 45°35‘27“ N
λ = 15°15‘38“ E

POSODOBITEV PROSTORSKE PODATKOVNE
INFRASTRUKTURE ZA ZMANJŠANJE
TVEGANJ IN POSLEDIC POPLAV

Geodetska uprava Republike Slovenije v zadnjih letih posveča veliko
pozornost vzpostavljanju kakovostne geoinformacijske infrastrukture in

Slovenska kombinirana geodetska mreža bo sestavljena iz šestih točk, ki
jih imenujemo državne geodetske točke 0. reda.

državnega prostorskega koordinatnega sistema, skladnega z evropskim

Prva med njimi je

koordinatnim sistemom.
V zadnjem desetletju smo vzpostavili povsem novo horizontalno
sestavino državnega koordinatnega sistema, ki je poleg državnih
geodetskih točk realizirana tudi z omrežjem 16 stalnih GNSS postaj
omrežja za globalno določanje položaja, ki smo ga poimenovali
SIGNAL (Slovenija-geodezija-navigacija-lokacija).
Pospešeno se vzpostavlja tudi nova vertikalna sestavina državnega
koordinatnega sistema, ki bo realizirana z novo nivelmansko mrežo
visoke natančnosti, gravimetrično mrežo in z novim slovenskim
geoidom.
Obe sestavini državnega koordinatnega sistema Geodetska

GEODETSKA TOČKA 0. reda – PRILOZJE
φ = 45°35‘27“ N, λ = 15°15‘38“ E

Ker je prva, si zasluži posebno pozornost, otvoritev in obeležje!

Zato Vas vabimo na slavnostno otvoritev te točke na
športno letališče Metlika, ki se nahaja ob vasi Prilozje na
obrobju Metlike.
Otvoritev bo v petek, 11. septembra 2015, ob 13.00 uri.

uprava Republike Slovenije vzpostavlja s sofinanciranjem tujih
donacij - preko Norveškega finančnega mehanizma (NFM) in
Finančnega mehanizma evropskega gospodarskega prostora
(EGP).
Sodobni trendi v geodeziji narekujejo povezovanje posameznih
sestavin koordinatnih sistemov v skupno t.i. kombinirano
geodetsko mrežo. V Sloveniji smo to mrežo poimenovali
»geodetska mreža 0. (ničtega) reda«, ki predstavlja osnovo za
dolgoročno stabilnost državnega geodetskega referenčnega
sistema.

Program otvoritve:
• Slavnostni nagovori ministrice za okolje in prostor, Irene Majcen,
generalnega direktorja Geodetske uprave RS, Antona Kupica, in
direktorja Urada za geodezijo na Geodetski upravi RS, mag. Jurija Režka.
• Slavnostna otvoritev državne geodetske točke in obeležja
• Strokovno predavanje o postopku določitve in postavitve prve državne
geodetske točke 0. reda – Prilozje - mag. Klemen Medved
• Priložnostna pogostitev
Vljudno vabljeni!
Prireditev je organizirana v sodelovanju z Dolenjskim geodetskim društvom.

