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Prestavitev Geodetskega dne zaradi koronavirusa
Predstavniki Zveze geodetov Slovenije in Ljubljanskega geodetskega društva smo v skladu s priporočili
vlade RS in pozivom ministra za zdravje o odpovedi javnih prireditev v zaprtih prostorih odpovedali
izvedbo 48. Geodetskega dneva v predvidenem marčevskem terminu, o čemer ste bili vsi prijavljeni
udeleženci že obveščeni. Nastop višje sile nam je narekoval odgovorno ravnanje in skrb za zdravje udeležencev, kar ostaja eno od osnovnih vodil našega delovanja! Zveza geodetov Slovenije in Ljubljansko
geodetsko društvo pa ob tej priložnosti najavljata nov termin izvedbe strokovnega posveta 48. Geodetski dan z delovnim naslovom Geodezija za kakovostne odločitve v prostoru in času, ki bo v četrtek,
17. septembra 2020, v prostorih Domus Medica na Dunajski cesti v Ljubljani. Podrobnejše podatke
o prireditvi še naprej spremljajte na spletnem mestu posveta www.geodetskidan.si. Iskrena hvala za
razumevanje, posebej pa se zahvaljujemo za razumevanje in podporo tudi predavateljem in sponzorjem,
saj vsi ostajajo z nami tudi v septembru! Hvala in upamo, da se vidimo v sproščenem ozračju in čim
večjem številu v septembru.
Blaž Mozetič in Milan Brajnik, za Zvezo geodetov Slovenije in Ljubljansko geodetsko društvo
e-naslov: blaz.mozetic@gov.si, milan.brajnik@gis.si

Okrnjen tudi osrednji dogodek ob svetovnem dnevu geodetov 21. 3. 2020?
Kot smo poročali že v preteklem letu, so predvsem zaradi vse večjega družbenega pomena geodezije in
geoinformatike na konferenci Svetovne banke Land and Poverty v Washingtonu leta 2018 na pobudo
mednarodne zveze geodetov FIG (fran. Fédération Internationale des Géomètres, ww.fig.net), evropskega
sveta inženirjev geodezije CLGE (fran. Comité de Liaison des Géomètres Européens, www.clge.eu) in
ameriške zveze geodetov NSPS (angl. National Society of Professional Surveyors) razglasili svetovni dan
geodetov, ki ga zaznamujemo 21. marca. Letošnjo letno konferenco Svetovne banke Land and Poverty v
Washingtonu, v okviru katere naj bi potekala tudi osrednja slovesnost ob svetovnem dnevu geodetov, je
močno zaznamovala pandemija koronavirusa. Že v sredi marca je bila odpovedana večina dogodkov ali
pa so predvidena le manjša srečanja z omejenim številom udeležencev ter videosrečanji.
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Naj ob tej priložnosti vendarle zapišemo še nekaj o ozadju razglasitve mednarodnega dneva geodetov,
ki je namenjen predvsem promociji stroke tako znotraj stroke, kjer se poudarja kakovostno, pošteno in
odgovorno delo geodetov, kot navzven, s ciljem prispevati k prepoznavnosti stroke v družbi. Že geodeti v
rimskem imperiju so zaznamovali dan zemljemercev 23. februarja. V novejšem obdobju razvoja geodetske
stroke ne smemo pozabiti na začetke mednarodnih organizacij – kot primer navajam mednarodno zvezo
geodetov FIG, katere ustanovitev sega v daljno leto 1878. Pobuda za uvedbo mednarodnega dneva geodetov je prišla leta 2008 iz ZDA, kjer je njihova takratna zveza geodetov ACSM (angl. American Congress
on Surveying and Mapping) že leta 1984 uvedla nacionalni teden geodetov, kar je podprl tudi takratni
predsednik ZDA Ronald Reagan. Leta 2008 so se tako v okviru mednarodne zveze geodetov FIG začeli
dogovori o razglasitvi mednarodnega dneva geodetov, ki je bil uradno razglašen deset let kasneje, to je leta
2018, za mednarodni dan pa so izbrali, kot že rečeno, 21. marec. V vmesnem obdobju je evropski svet
inženirjev geodezije CLGE uvedel evropski dan geodetov in geoinformatikov. In sicer se je to zgodilo leta
2012, ob 500-letnici rojstva znanega geodeta in kartografa Gerardusa Mercatorja, kar smo s slavnostno
akademijo zaznamovali tudi v Sloveniji.
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