
   
 

   

 
Vabimo vas na izobraževanje 

 

Izzivi in priložnosti uporabe laserskih podatkov 

Kje in kdaj? 
V torek, 9. 6. 2015 od 9:00 do 13:30 v M hotelu, Derčeva ulica 4, v Ljubljani. 

 
Komu je izobraževanje namenjeno? 
Izobraževanje je namenjeno vsem, ki uporabljajo prostorske podatke, storitve in prikaze. Predstavili 
bomo najbolj ažurne podatke o stanju prostora v Sloveniji: izdelke projekta Lasersko skeniranje 
Slovenije 2014-2015 in izdelke projekta Ciklično aerofotografiranje Slovenije (aerofotografije, 
ortofoto). Prikazali bomo tudi možnosti kombiniranja predstavljenih izdelkov ter uporabo teh izdelkov 
v brezplačnih programih. 
 
 
Odgovorili bomo na naslednja aktualna vprašanja: 
- Kako in kje naročamo brezplačne izdelke Laserskega skeniranja Slovenije?  

- Kako in kje naročamo izdelke Cikličnega aerofotografiranja Slovenije? 

- Kakšni sta natančnost in podrobnost izdelkov Laserskega skeniranja Slovenije ter izdelkov 

Cikličnega aerofotografiranja Slovenije? 

- Kako take izdelke uporabimo v brezplačnih programih? 

 
 
URNIK IZOBRAŽEVANJA 
 
8:30 – 9:00 Prihod in registracija udeležencev 
 
9:00 – 9:15 Uvodni nagovor 
9:15 – 10:15 Osnove o laserskem skeniranju in kako naročamo laserske podatke (dr. Mihaela 

Triglav Čekada, Geodetski inštitut Slovenije) 
10:15 – 10:45 Fotogrametrija in izdelki Cikličnega aerofotografiranja Slovenije (mag. Vasja Bric, 

Geodetski inštitut Slovenije) 
 
10:45 – 11:00 Odmor s kavo 
 
11:00 – 11:15 Izdelki projekta Lasersko skeniranje Slovenije 2014-2015 (dr. Mihaela Triglav Čekada, 

Geodetski inštitut Slovenije) 
11:15 – 11:45 Uporaba laserskih izdelkov za potrebe vizualizacije in zajema prostorskih podatkov 

(Primož Kete, Geodetski inštitut Slovenije) 
 
11:45 – 12:15 Odmor s kavo in prigrizkom 
 
12:15 – 13:15 Pregled brezplačnih programov in podatkov daljinskega zaznavanja (Nika Mesner, 

Geodetski inštitut Slovenije) 
 
13:15 – 13:30 Zaključna diskusija udeležencev (dr. Mihaela Triglav Čekada, Geodetski inštitut 

Slovenije) 
 
 
  



   
 

   

 
PRIJAVE  
Prijave sprejemamo do 5. junija 2015 oz. do zasedenosti prostih mest. Prijavite se lahko: 

- po elektronski pošti: isg@gis.si 
- preko elektronske prijavnice: spletna prijava 

 
Za dodatne informacije glede prijave smo dosegljivi na telefonski številki 01 200 29 00 (Katja Bizjak). 
 
KOTIZACIJA 
Kotizacija za izobraževanje znaša 130,00 € (z vključenim DDV) in vključuje: udeležbo na izobraževanju, 
gradivo, potrdilo o udeležbi ter pogostitve med odmori. 
 
Kotizacijo je potrebno poravnati do 8. junija 2015 na poslovni račun 0110 0603 0348 025, odprt pri 
Upravi za javne prihodke v Ljubljani. 
Prosimo vas, da se pri plačilu navedete sklic: 00-069044-davčnaštevilkaplačnika 
 
 
Vljudno vabljeni! 
 
 

 
 

mailto:isg@gis.si
http://goo.gl/forms/rS5MReo9Ds

