
42. geodetski dan

četrtek 3. april 2014

slavnostna akademija

petek, 4. april 2014

strokovni posvet

Ljubljana, hotel MONS

DDetski
an14

letošnji 3. evropski dan geodetov in 
geoinformatikov je posvečen



bo s slavnostno akademijo 
Zveze geodetov Slovenije

obeležen

3. EVROPSKI DAN GEODETOV IN
GEOINFORMATIKOV

z naslovom

PREUREJANJE 
ZEMLJIŠČ
KOT IZZIV

pod pokroviteljstvom

MINISTRSTVA ZA
INFRASTRUKTURO IN PROSTOR

in v organizaciji

ZVEZE GEODETOV SLOVENIJE

Slavnostna akademija 
bo potekala v

četrtek, 3. aprila 2014 ob 18.00 uri
v hotelu MONS 

Pot za Brdom 4, Ljubljana

Vljudno Vas vabimo, da se prireditve 
udeležite in Vas prosimo, da svojo 

prisotnost potrdite 
do petka, 28. marca 2014  na naslov 

zveza.geodetov.slovenije@gmail.com 
ali na telefon 01 478 48 19.

Spoštovani,

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 akterji na področju geodezije Zveza 
geodetov Slovenije v okviru Geodetskega dneva 2014 v ta 
namen organizira slavnostno akademijo na temo 
preurejanja zemljišč kot izziv.
Preurejanje zemljišč je področje, kjer sodelujemo z drugimi 
strokami, vendar ima geodetska stroka pri tem poseben 
privilegij – je povezava med abstraktnim in realnim 
prostorom. Večplastnost preurejanje zemljišč postavlja 
pred geodetsko stroko, državo, lokalne skupnosti in druge 
deležnike v teh postopkih izziv odločnega ukrepanja. S 
slavnostno akademijo izpostavljamo pomen in vpetost 
geodetske stroke v preurejanje zemljišč, ki tudi prispeva k 
družbenemu blagostanju in smotrnemu prostorskemu 
razvoju.

Vljudno vabljeni!  mag. Blaž Mozetič
   predsednik ZGS



Program 
slavnostne akademije

prihod udeležencev

pozdravni govori
Samo Omerzel, minister za infrastrukturo in prostor

Zoran Janković, župan Mestne občine Ljubljana

mag. Blaž Mozetič, predsednik Zveze geodetov Slovenije

Nepremičnine, usklajevanje 
zasebnega in javnega interesa
dr. Joachim Thomas, mednarodni svetovalec, nekdanji 
predstavnik Zveznega nemškega združenja za upravljanje zemljišč

Nepremičnine, prostor in investicije
Janez Škrabec, direktor podjetja Riko d.o.o.

podelitev priznanj ZGS

pogostitev
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0019



LJUBLJANSKO
GEODETSKO DRUŠTVO

Organizatorja

V sodelovanju z

MATIČNA SEKCIJA GEODETOV

www.geodetskidan.si


