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11. skupščina Gospodarskega interesnega združenja geodetskih izvajalcev (GIZ GI) je bila 17. aprila 2014
tradicionalno organizirana na Šmarjetni gori nad Kranjem. Predstavili smo delo združenja v preteklem
letu in načrte za naprej. Obravnavali smo tudi ekonomsko analizo stanja na področju geodezije, v kateri
smo orisali stanje v Sloveniji in Evropi. Počaščeni smo bili, da se je skupščine udeležil tudi direktor Geodetske uprave Republike Slovenije (GURS) Anton Kupic. Predstavil nam je usmeritve njenega delovanja
in odgovoril na številna vprašanja udeležencev.

Slika 1: Uprava združenja: Andrej Mesner in Matej Hašaj in direktor GU RS Anton Kupic.

GIZ geodetskih izvajalcev je dejavno na številnih področjih v geodeziji in širše. Med prednostne naloge
se uvrščajo aktivnosti, s katerimi poskušamo predvsem članom združenja zagotoviti boljše razmere za
poslovanje in vzpostaviti zdrav trg na področju geodetske dejavnosti ter prispevati h kakovosti izdelkov
v geodeziji. Leta 2011 smo tako začeli izvajati projekt Zagotavljanje normalnega poslovnega okolja, s
katerim želimo oblikovati sistem zaščite naročnikov geodetskih storitev pred poslovnimi goljufijami,
nestrokovnimi in slabimi izdelki, dvigniti raven strokovnosti in kakovosti geodetske dejavnosti ter zagotoviti primerne ravni plačila.
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Letos želimo zastavljene aktivnosti nadaljevati in jih nadgraditi z nalogo Vzpostavitev zdravega poslovnega okolja, pri kateri bomo dejavni predvsem pri ozaveščanju podjetij, saj je pomembno, da v svojem
poslovnem okolju upoštevajo vse dejavnike zdravega podjetništva (amortizacija, zdrava rast in predvsem
razvoj panoge).
Na dveh problemskih konferencah, ki sta na začetku leta 2013 potekali v Poljčah, smo odprli problematiko
sedanjih gospodarskih razmer v geodeziji. Pripravili smo izhodišča za delo na štirih področjih (strategija,
zagotavljanje kakovosti, cene storitev geodetske dejavnosti in certifikat kakovosti), na katerih aktivno delamo
in so ključna za nadaljnji razvoj geodetske dejavnosti. Ker so tovrstni dogodki zelo dobrodošli in dobro
sprejeti med geodetskimi izvajalci, bomo letos organizirali še kakšnega, morda na regionalni ravni.
Poleg problemskih projektov smo v teh letih članom ponudili aplikacijo ZKP 24ur, ki ponuja možnost
spletne priprave podatkov javnih evidenc, potrebnih za izvajanje storitev geodetske dejavnosti. Letos
nameravamo uvesti v sistem skenirano arhivsko gradivo in se tako približati cilju, da sistem postane
osrednja točka, prek katere bi geodet lahko enostavno pridobil vse podatke različnih institucij (Geodetske
uprave, zemljiške knjige, ministrstva za kmetijstvo, režimodajalcev ...).
Dejavni smo tudi na področju promocije, širjenja prepoznavnosti združenja v geodetski stroki in širše.
Objavljamo članke v publikacijah (Geodetskem vestniku, Financah, časopisu Skupnosti občin, dnevnem
časopisju ...), ki dosežejo predvsem naše potencialne naročnike, ter organiziramo tiskovne konference
ob posebnih dogodkih. V okviru promocije bomo sodelovali na dogodkih in prireditvah, ki jih bodo
organizirali drugi akterji.
Že tretje leto zapored smo bili soorganizator evropskega dneva geodetov in geoinformatikov, tokrat z
naslovom Preurejanje zemljišč kot izziv, ki je potekal 3. aprila 2014, na predvečer Geodetskega dneva,
v hotelu Mons.
Letos predvidevamo tudi dejavnosti na mednarodnem področju, ki so povezane predvsem z dvostranskimi
stiki s predstavniki tujih držav. Sicer smo premajhni, da bi odpirali vrata našim podjetjem v tujini, zagotovo pa je združenje platforma, ki jo lahko vsa včlanjena podjetja uporabijo pri navezavi mednarodnih
stikov. Kot predstavniki združenja se udeležujemo dogodkov, ki potekajo v bližini Slovenije (Hrvaška,
Avstrija ...), in mednarodnih dogodkov v Sloveniji.
Za člane združenja vsako leto organiziramo predvidoma dve izobraževanji na teme, ki so in bodo aktualne. Cilj je pokriti zanimiva področja, ki jih ne pokrije IZS z obveznimi in prostovoljnimi izobraževanji,
namenjenimi članom. Vezana so predvsem na poslovni in praktični vidik dela. V januarju 2014 smo
tako organizirali izobraževanje na temo davka na nepremičnine. Sledil je preizkus znanja in podeljeni
so bili certifikati tistim, ki so ga uspešno opravili. Zaradi zelo pozitivnega odziva udeleženih geodetskih
izvajalcev si bomo še naprej prizadevali za organizacijo podobnih izobraževanj. Aktualno bo zagotovo
tudi področje legalizacije črnih gradenj in izboljšava lokacijskih podatkov zemljiškega katastra.
Na vseh opisanih področjih sodelujemo z IZS MSGeo v okviru že več let delujoče skupne skupine za
zakonodajo. Letos nameravamo pripraviti izhodišča za spremembo ZEN-a, jih predstaviti GURS-u in
delovati na področju priprave zakonodaje za legalizacijo črnih gradenj. Prav tako nameravamo še naprej
sodelovati z drugimi akterji na področju geodezije ter institucijami, ki so povezane z geodezijo (IZS,
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Geodetsko upravo, Fakulteto za gradbeništvo in geodezijo, Geodetskim inštitutom, skupino Odgovorno
do prostora, kmetijstvom ...). Skupaj z IZS MSGeo smo zasnovali portal GEOblog, ki vsem geodetom
omogoča dostop do pregledne baze znanja, oblikovane na podlagi zastavljenih vprašanj in odgovorov,
ki jih pripravlja ekipa GEObloga.
Leto 2014 bo zelo pomembno za geodetska podjetja in geodezijo nasploh. Ker gospodarske razmere v
državi v zadnjem obdobju močno vplivajo tudi na poslovanje geodetskih podjetij, moramo biti v tem in
prihodnjih letih predvsem dejavni na področju zagotavljanja poslovnega okolja s priložnostmi, ki bodo
zagotovile preživetje kakovostnih in inovativnih podjetij na področju geodezije.

| 58/2 |

DRUŠTVENE DEJAVNOSTI | ANNONCEMENTS OF EVENTS

GEODETSKI VESTNIK

Slika 2: Člani združenja, prisotni na 11. skupščini.
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