SKUPŠČINA ZVEZE GEODETOV SLOVENIJE 2016
Jožica Marinko

Redna letna skupščina Zveze geodetov Slovenije (ZGS) je potekala 2. junija 2016 v Ljubljani. Predsednik
ZGS mag. Blaž Mozetič je v uvodu pozdravil navzoče delegate iz šestih geodetskih društev ter preveril
sklepčnost. Skupščine se je udeležilo 25 oseb, od tega 18 delegatov s pooblastili predsednikov geodetskih
društev ter 7 oseb, ki jih niso delegirala društva. Delovno predsedstvo je vodila Jožica Marinko, člana
sta bila Milan Brajnik in Tomaž Petek. Za zapisničarko je bila potrjena Renata Jordan, za overoviteljici
zapisnika pa Anka Lisec in Erna Flogie Dolinar.
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Na skupščini je bilo predstavljeno poročilo ZGS za leto 2015, finančno poročilo za leto 2015 in poročilo
nadzornega odbora. V nadaljevanju je bil potrjen program dela ZGS za leto 2016, predstavnik geodetske
uprave Tomaž Petek pa nam je predstavil Zasnovo strategije javne geodetske službe v Sloveniji za obdobje
2015–2025.
Poročilo o delovanju ZGS v letu 2015 je podal predsednik ZGS mag. Blaž Mozetič in predstavil ključne
dejavnosti, ki so se izvajale:
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——

slavnostna akademija ZGS v počastitev 4. evropskega dneva geodetov in geoinformatikov;
priznanja Zveze geodetov Slovenije;
predstavitev knjige in predavanje o množičnem vrednotenju nepremičnin;
sodelovanje pri soorganizaciji razstave European Space Expo;
odziv na novo prostorsko in gradbeno zakonodajo;
zagotovitev izdajanja Geodetskega vestnika;
zagotavljanje financiranja ZGS;
posodabljanje spletnih strani ZGS;
strokovno delovanje v okviru sekcij in sodelovanje na področju zakonodaje;
mednarodno sodelovanje.

Finančno poročilo za leto 2015 je podala generalna sekretarka ZGS mag. Erna Flogie Dolinar. Finančno
stanje na dan 31. decembra 2015 je bilo pozitivno, največ odhodkov pa je bilo z izdajanjem Geodetskega
vestnika.
Nadzorni odbor je navzoče predstavnike skupščine seznanil, da v finančnem poslovanju ni ugotovljenih
nepravilnosti in je delo vzorno vodeno.
V nadaljevanju je predsednik ZGS predstavil program za leto 2016–2017 in prednostne naloge:
—— obveščanje članstva, predvsem prek spletnih strani in elektronskih informativnih gradiv društvom;
—— organizacija tematskih delavnic oziroma izobraževanj;
—— povezovanje društev in pridobivanje novih članov;
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——
——
——
——
——
——

zagotovitev izhajanja Geodetskega vestnika;
organiziranje geodetskega dneva;
zaznamovanje 60-letnice izhajanja Geodetskega vestnika;
vzpostavitev sodelovanja z drugimi sorodnimi društvi;
financiranje mednarodnega delovanja;
vzpostavitev sodelovanja s tujimi sorodnimi društvi.

V nadaljevanju nam je g. Tomaž Petek predstavil izhodišča za strategijo javne geodetske službe, ki so jo
pripravili na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo. Pri tem je bilo poudarjeno, da so to le osnovna izhodišča za delovanje javne geodetske službe. Treba pa bi bilo pripraviti še podobna izhodišča na področju
zasebnega sektorja in izobraževalne sfere. V tem smislu bi lahko v jesenskem delu izvedli več delavnic,
na katerih bi poskušali poiskati skupne usmeritve na področju geodezije.
Pod točko razno je bil sprejet dogovor, da članarina v letu 2016 ostane nespremenjena oziroma enaka
kot v letu 2015. Napovedano je bilo tudi, da je leto 2017 za ZGS volilno leto.
Uradni del skupščine Zveze geodetov Slovenije se je končal ob 17.50. Sledilo je prijetno druženje.
Na skupščini so vbili sprejeti naslednji sklepi:
—— sklep 1/8: Skupščina je sklepčna;
—— sklep 2/8: Soglasno je izvoljeno delovno predsedstvo – predsednica in dva člana ter dva overovatelja zapisnika;
—— sklep 3/8: Potrjen dnevni red skupščine;
—— sklep 4/8: Skupščina ZGS potrjuje poročilo o delu za leto 2015;
—— sklep 5/8: Skupščina ZGS potrjuje finančno poročilo za leto 2015;
—— sklep 6/8: Skupščina potrjuje poročilo nadzornega odbora za leto 2015;
—— sklep 7/8: Skupščina potrjuje program za leto 2016;
—— sklep 8/8: Skupščina potrjuje znesek članarine v letu 2016.

Jožica Marinko, za ZGS
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