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Redna letna skupščina Zveze geodetov Slovenije (ZGS) je potekala 5. 6. 2014 v Ljubljani. Predsednik
ZGS mag. Blaž Mozetič je v uvodu pozdravil navzoče delegate iz petih (od skupno sedmih) geodetskih
društev. Delovno predsedstvo je vodila Simona Čeh, člana pa sta bila Milan Brajnik in Matej Plešnar. Za
zapisničarko je bila potrjena Jožica Marinko, za overovitelja pa Miha Muck in Uroš Rijavec.
Na skupščini je bilo predstavljeno poročilo o delovanju ZGS za leto 2013, finančno poročilo za leto 2013
in poročilo nadzornega odbora. V nadaljevanju je bil potrjen program dela ZGS za leti 2014 in 2015,
potrjen je bil nov predstavnik izobraževalne institucije v izvršnem odboru ZGS, govor je bil o geodetskem
dnevu 2015, članarini in drugem.
Poročilo o delovanju ZGS v letu 2013 je podal predsednik ZGS in predstavil ključne dejavnosti:
——
——
——
——
——
——
——
——
——

izobraževanje v skoraj vseh društvih na temo vrednotenja nepremičnin in katastrskega dohodka;
posodobitev spletnih strani ZGS;
slavnostna akademija ZGS, ki je bil vodilni dogodek, odzivi nanj so bili zelo pozitivni;
vsebinske priprave na 42. Geodetski dan;
zagotovitev izdajanja Geodetskega vestnika: z letom 2013 se je poslovil dolgoletni urednik dr.
Anton Prosen (za kar se mu izreka iskrena zahvala), uredništvo je prevzela dr. Anka Lisec;
zagotavljanje financiranja zveze;
strokovno sodelovanje s fakulteto (UL FGG) in Matično sekcijo geodetov (MSGEO) pri Inženirski zbornici Slovenije;
mednarodno sodelovanje s kolegi iz Srbije, Hrvaške ...;
podelitev priznanja ZGS za naziv zaslužnega člana, ki sta ga prejela Matjaž Grilc in mag. Jurij
Režek, ter plakete za življenjsko delo, ki jo je prejel dr. Anton Prosen.

Finančno poročilo za leto 2013 je v imenu generalne sekretarke ZGS mag. Erne Flogie Dolinar podal
predsednik ZGS. Finančno stanje na dan 31. 12. 2013 je bilo pozitivno. Največ odhodkov v letu 2013
je bilo v povezavi z izdajanjem Geodetskega vestnika.
Nadzorni odbor je podal poročilo, v katerem je ugotovil, da v finančnem poslovanju ZGS ni bilo ugotovljenih nepravilnosti.

| 627 |

DRUŠTVENE DEJAVNOSTI | ACTIVITIES OF THE PROFESIONAL SOCIETY

| 58/3 |

GEODETSKI VESTNIK

V nadaljevanju je predsednik ZGS predstavil program za leti 2014 in 2015 ter prednostne naloge ZGS:
——
——
——
——
——
——

organizacija Geodetskega dneva 2015, oblikovanje predloga glede vsebine;
izdajanje Geodetskega vestnika;
strokovno delovanje in promocija delovanja;
izvedba delavnic v sodelovanju z društvi;
nadaljevanje delovanja sekcij;
mednarodno sodelovanje s kolegi v Avstriji, Srbiji, Hrvaški ...

Na Oddelku za geodezijo Fakultete za gradbeništvo in geodezijo pri Univerzi v Ljubljani se je zamenjal
predstojnik. Zato je fakulteta predlagala novega predstavnika izobraževalnega področja v izvršnem odboru
ZGS. Na skupščini je bil soglasno potrjen dr. Bojan Stopar.
Pod točko razno je bilo predstavljeno poročilo glede članarine, sledil je predlog za ažuriranje naslovov
prejemnikov Geodetskega vestnika. Predsednik ZGS je podal pobudo za razmislek glede teme Geodetskega
dne v letu 2015 ter opozoril, da nam diplomanti geodeti »pobegnejo«. Delegati so se strinjali, da jih je
treba motivirati z včlanitvijo v društva, aktivnim udejstvovanjem ipd. Govor je bil tudi o delavnicah v
društvih, ki so bile dobro obiskane. Podan je bil predlog, da je treba slediti novostim, vključiti mlade ter
nadaljevati kratka, enourna izobraževanja, da ostanejo v stiku s stroko. Ob koncu je bil podan predlog,
da se člani društev vključijo v sekcije ZGS.
Predsednica delovnega predsedstva je končala skupščino Zveze geodetov Slovenije ob 17.50. Uradnemu
delu je sledilo prijetno druženje.
Na skupščini so bili sprejeti naslednji sklepi:
—— Sklep 1/8: Skupščina je sklepčna.
—— Sklep 2/8: Soglasno je izvoljeno delovno predsedstvo – predsednik in dva člana ter dva overovitelja zapisnika.
—— Sklep 3/8: Potrjen je bil predlagani dnevni red skupščine.
—— Sklep 4/8: Skupščina ZGS potrjuje poročilo o delu ZGS za leto 2013.
—— Sklep 5/8: Skupščina ZGS potrjuje finančno poročilo za leto 2013.
—— Sklep 6/8: Skupščina potrjuje poročilo nadzornega odbora za leto 2013.
—— Sklep 7/8: Skupščina potrjuje program za leti 2014 in 2015.
—— Sklep 8/8: Za predstavnika fakultete v IO ZGS je bil potrjen dr. Bojan Stopar.

Mag. Erna Flogie Dolinar,
za Zvezo geodetov Slovenije
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