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GEODETSKI VESTNIK

OB KONCU 43. GEODETSKEGA DNEVA

Matej Plešnar

Z eno besedo, odlično.
Desetega marca se je v Kosovelovem domu v Sežani končal 43. Geodetski dan, ki je potekal pod naslovom
Geodetska (r)evolucija in ga je organiziralo Primorsko geodetsko društvo.
Dogodka se je udeležilo 220 slušateljev, od tega 136 geodetov, 23 študentov geodezije, 15 tujcev in 46
predstavnikov drugih strok. Tako številčnega obiska smo bili zelo veseli, še bolj pa, da so obiskovalci
zdržali v dvorani do 17. ure, ko se je končal uradni del dogodka. Pogled na polno dvorano je razveseljeval prav med vsemi predavanji, saj je potrjeval, da so teme privlačne in premišljeno izbrane. Nekateri
prispevki uglednih predavateljev so bili tako zanimivi in obsežni, da bi lahko organizirali dvodnevni dogodek. Deležni smo bili tudi nekaj medijske pozornosti, tako je na primer Radio Koper objavil pogovor
s predsednikom društva. Neuradni, družabni del pa se je za nekatere končal proti jutru, kar se zdi glede
na vloženi trud povsem spodobna ura.
Na Geodetskem dnevu smo imeli priložnost slišati in videti tudi slovenske proizvode programske in
strojne opreme. Tako so se nam na področju malih brezpilotnih plovil, kopterjev in letečih kril predstavila
tri domača podjetja: C-Astral, Modri planet in Geavis. Predstavljen je bil najbolj natančen algoritem za
razpoznavo objektov iz laserskih merilnikov, ki sam razpozna stavbe, teren in celo posamezna drevesa.
Osebno mi je bilo zelo zanimivo predavanje o uporabi satelitskih posnetkov za opazovanje Zemlje ter
podatkih nizke in srednje ločljivosti, ki jih lahko že uporabljamo brezplačno. Bilo je še veliko drugih
novosti, o katerih si lahko preberete več v zborniku Geodetskega dneva. Posebej smo se potrudili, da
smo med razstavljavce privabili glavne ponudnike geodetskega instrumentarija, programske opreme
in drugih pripomočkov. Veseli smo bili udeležbe dveh ponudnikov iz Hrvaške. Razstavljavci so bili
navdušenim nad zanimanjem obiskovalcev za njihove proizvode. Sam dodajam, da bi morali biti še
bolj radovedni, saj je to bila ena redkih priložnosti, da smo se lahko na enem mestu seznanili s pestro
ponudbo na slovenskem trgu.
Ob izvedbi dogodka, kot je Geodetski dan, ne gre brez mnogih deležnikov, ki delujejo v geodetski stroki,
to so Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo pri Univerzi v Ljubljani, osrednji geodetski portal GeoBlog,
Inženirska zbornica Slovenije, Gospodarsko interesno združenje geodetskih izvajalcev, Geodetski inštitut,
Geodetska uprava RS ter seveda Zveza geodetov Slovenije kot soorganizator in programski odbor 43.
Geodetskega dne. Lahko zapišem, da je v stroki še veliko kolegialnosti, entuziazma in pripadnosti. Kot
sponzorji so se izkazala skoraj vsa geodetska podjetja, ki delujejo na Primorskem in so družno pristopila
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s finančno podporo, s čimer so pokazala odgovornost do stroke in društva. Res lepo in pohvalno, zato
se še enkrat zahvaljujem za izkazano podporo. Hvala vsem.
Na člane organizacijskega odbora 43. Geodetskega dne, ki so v zadnjem letu ob svojih rednih službah
garali, ter člane društva, ki so nam priskočili na pomoč na dan 43. Geodetskega dne, sem se vedno in
kadar koli lahko zanesel. Vsak izmed nas je opravil svojo nalogo odlično. Zato še enkrat hvala.
Vse opisano se je popolno sestavilo in pripomoglo k odlični organizaciji 43. Geodetska dneva. Z nekaterimi kolegicami in kolegi smo se dobro spoznali in stkali trdne vezi, kar je še en, izjemno pomemben
element tovrstnih dogodkov.

Slika 1: Lokalni organizatorji.
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Slika 2: Udeleženci dogodka so napolnili dvorano v Sežani.

Slika 3: Razstavni prostor je bil prav tako lepo obiskan.
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