
43. GEODETSKI DAN

Geodetska (r)evolucija 

SLAVNOSTNA AKADEMIJA
četrtek 9. april, 2015
Kosovelov dom Sežana        
V četrtek, 9. aprila 2015, bo v počastitev 4. evropskega dneva 
geodetov in geoinformatikov potekala slavnostna otvoritvena 
akademija, ki se bo začela ob 18. uri, v petek, 10. aprila 2015, 
bo sledil strokovni posvet z naslovom Geodetska (r)evolucija.

Spostovani,

Evropska zveza pooblaščenih inženirjev geodezije, ki 
združuje člane iz več kot 35 evropskih držav, je priporočila, 
da se evropski dan geodetov in geoinformatikov obeleži 
v vsaki državi članici zveze s primerno prireditvijo. V 
sodelovanju z drugimi deležniki na področju geodezije 
Zveza geodetov Slovenije v okviru Geodetskega dneva 
2015 v ta namen organizira slavnostno akademijo na temo 
geodetske (r)evolucije. Čas hitrega razvoja novih tehnologij 
na eni strani in splošen družbeni razvoj na drugi strani 
prinašajo pred geodetsko stroko, državo, lokalne skupnosti 
in druge deležnike številne izzive in priložnosti.

S slavnostno akademijo izpostavljamo pomen (r)evolucije 
geodetske stroke, ki postaja v razvitih državah ena ključnih 
pri razvoju gospodarstva in družbe na sploh, saj poleg 
standardnih področij delovanja praviloma prevzema 
glavno vlogo na področju razvoja prostorske podatkovne 
infrastrukture, ki jo danes postavljamo ob bok ostalim 
pomembnim infrastrukturam, kot sta na primer prometna 
in telekomunikacijska.

Vljudno vabljeni!

mag. Blaž Mozetič, predsednik Zveze geodetov Slovenije

4.  EVROPSKI DAN  
GEODETOV IN  
GEOINFORMATIKOV
četrtek, 9. 4. 2015

pod pokroviteljstvom MINISTRSTVA ZA OKOLJE IN 
PROSTOR RS in v organizaciji ZVEZE GEODETOV 
SLOVENIJE IN PRIMORSKEGA GEODETSKEGA DRUŠTVA, 
bo s slavnostno akademijo Zveze geodetov Slovenije 

obeležen

4. EVROPSKI DAN GEODETOV IN GEOINFORMATIKOV,

ki je letos posvečen

Vljudno Vas vabimo, da se prireditve udeležite in Vas prosimo, 
da svojo prisotnost potrdite do torka, 31. marca 2015 na 
naslov: zveza.geodetov.slovenije@gmail.com ali na telefon 
01 241 78 16.

PROGRAM SLAVNOSTNE AKADEMIJE 

17:30 Prihod udeležencev

18:00 Pozdravni govori
Irena Majcen 
ministrica, Ministrstvo za okolje in prostor RS
Davorin Terčon 
župan, Občina Sežana
mag. Blaž Mozetič 
predsednik, Zveza geodetov Slovenije

Pot od ideje do uspeha
Franjo Bobinac 
predsednik uprave, Gorenje d.d.

Surveying Opportunities, Challenges and Trends
Dr. Daniel Steudler 
Swisstopo

Podelitev priznanj Zveze geodetov Slovenije

19:00 Pogostitev

Organizatorja sta:

V sodelovanju z :


