NOVICE IZ DRUŠTVENE DEJAVNOSTI

DELOVANJE ZVEZE GEODETOV SLOVENIJE
mag. Erna Flogie Dolinar
Zveza geodetov Slovenije (ZGS) dejavno vstopa v novo obdobje, v katerem se obeta zanimivo
dogajanje na strokovnem, družbenem in gospodarskem ter socialnem področju. Novo vodstvo
se izzivov veseli in že stopa prihodnjim naproti. V nadaljevanju so predstavljene dejavnosti zveze
od izida zadnje številke Geodetskega vestnika.
1. PRENOVA SPLETNIH STRANI
Prenovljena je bila spletna stran ZGS, ki jo lahko najdete na povezavi http://www.zveza-geodetov.
si/. Namenjena je predstavitvi zveze ter informiranju društev in širše javnosti o njenem delovanju.
V sedanji obliki ponuja naslednje vsebine:
• osnovne informacije o delu ZGS,
• spletne strani Geodetskega vestnika,
• osnovne informacije o društvih,
• koledar dogodkov zveze in društev,
• obvestila ZGS društvom in obvestila društev drugim članom,
• informacije o delu sekcij,
• informacije o mednarodnem delovanju,
• povezave na spletne strani drugih geodetskih subjektov,
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• povezave na spletne strani drugih pomembnejših društev,
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• sponzorske strani.
V prihodnje bo stran dopolnjena z vsebinami, kot so zanimivosti iz geodetske kulturnozgodovinske dediščine ipd.
2. SEJA IZVRŠNEGA ODBORA ZGS POD VODSTVOM NOVEGA PREDSEDNIKA
Izvedena je bila prva seja izvršnega odbora zveze pod vodstvom sedanjega predsednika.
Predsednik je predstavil program dela zveze za letos, ki so ga pozneje soglasno potrdili člani
izvršnega odbora. Na seji sta bila obravnavana delo in stanje na področju izdajanja znanstvene

Zaradi menjave vodstva, obveznosti zveze do ministrstva za šolstvo (pri sofinanciranju
Geodetskega vestnika) in potrjevanja finančnega poročila je bila julija izvedena dopisna skupščina
Zveze geodetov Slovenije, redna skupščina zveze pa je potekala že marca. Na dopisni skupščini je
bil potrjen program dela ZGS za leto 2013, imenovani so bili tudi novi člani nadzornega odbora.
V programu za leto 2013, ki je v celoti predstavljen v naslednjem prispevku, so poudarjena
naslednja področja delovanja Zveze geodetov Slovenije:
•

na društvenem področju: obveščanje članstva, predvsem prek spletnih strani in elektronskih
informativnih gradiv društvom;

•

v slovenskem strokovnem prostoru: zagotavljanje izhajanja Geodetskega vestnika,
vzpostavitev sodelovanja z drugimi sorodnimi društvi in priprava Geodetskega dneva 2014;

•

na mednarodni ravni: financiranje mednarodnega delovanja in vzpostavitev sodelovanja s
tujimi sorodnimi društvi.

Prejšnjemu nadzornemu odboru je marca potekel štiriletni mandat, zato je bilo treba imenovati
nove člane. Na dopisni skupščini je bil potrjen nov nadzorni odbor ZGS v sestavi: mag. Martin
Smodiš, Brane Godec, Ferid Daca. V imenu zveze se zahvaljujemo prejšnjemu nadzornemu
odboru v sestavi Janez Slak, Brane Godec in Matej Hašaj. Novemu nadzornemu odboru pa
čestitamo ob izvolitvi in njegovim članom želimo uspešno delo.

mag. Erna Flogie Dolinar,
generalna sekretarka Zveze geodetov Slovenije
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3. POTRDITEV PROGRAMA DELA ZGS ZA LETO 2013 IN IMENOVANJE NOVEGA
NADZORNEGA ODBORA ZGS
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revije Geodetski vestnik. Sprejet je bil sklep, da zveza imenuje delovno skupino za nadaljnji
razvoj publikacije. Obravnavali smo tudi organizacijo Geodetskega dneva in sklenili, da se
naslednji Geodetski dan, ki ga organizira Ljubljansko geodetsko društvo, izvede v marcu 2014.
Pod točko razno je bilo dogovorjeno, da komisija za priznanja pripravi predlog podrobnejših
navodil za podeljevanje priznanj ZGS, da članarino društva poravnajo v dveh obrokih in da se
izvede dopisna skupščina zveze.

637

Geodetski vestnik 57/3 (2013)

NOVICE IZ DRUŠTVENE DEJAVNOSTI

PROGRAM ZVEZE GEODETOV SLOVENIJE ZA LETO 2013
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mag. Blaž Mozetič, mag. Erna Flogie Dolinar
Na podlagi Smernic delovanja Zveze geodetov Slovenije je bil potrjen Program Zveze geodetov
Slovenije za leto 2013 (v nadaljevanju: program). V letu 2013 so poudarjena naslednja področja
delovanja Zveze geodetov Slovenije (ZGS):
•

društveno področje: obveščanje članstva, predvsem prek spletnih strani in elektronskih
informativnih gradiv društvom;

•

v slovenskem strokovnem prostoru: zagotavljanje izhajanja Geodetskega vestnika,
vzpostavitev sodelovanja z drugimi sorodnimi društvi in organizacija Geodetskega dneva
2014;

•

na mednarodni ravni: financiranje mednarodnega delovanja in vzpostavitev sodelovanja s
tujimi sorodnimi društvi.

Cilji in dejavnosti ZGS za leto 2013:
1. OBLIKOVANJE NOVIH SPLETNIH STRANI ZGS
Spletne strani ZGS so namenjene predstavitvi ZGS ter informiranju društev in širše javnosti o
delovanju zveze. Dosedanje spletne strani ne delujejo in ne odražajo ambicij ZGS, zaradi česar
jih je treba korenito vsebinsko in oblikovno prenoviti. Spletne strani bodo po novem vsebovale:
•

osnovne informacije o delu ZGS,

•

spletne strani Geodetskega vestnika,

•

osnovne informacije o delu društev,

•

obvestila ZGS društvom in obvestila društev drugim članom,

•

informacije o delu sekcij,

•

informacije o mednarodnem delovanju,

•

povezave na spletne strani drugih geodetskih subjektov,

•

povezave na spletne strani drugih pomembnejših društev,

•

sponzorske strani,

•

spletne strani geodetske kulturno-zgodovinske dediščine.

Poskrbeti je treba, da so spletne strani posodobljene in zagotavljajo pretok aktualnih informacij. V
ta namen se bo preučila možnost za vzpostavitev posameznih sodobnih spletnih komunikacijskih
orodij. ZGS bo izbrala skrbnika spletnih strani in zagotovila primeren način za njihovo
vzdrževanje.

3. ZAGOTOVITI IZDAJANJE GEODETSKEGA VESTNIKA
Geodetski vestnik je najkakovostnejši način za zagotavljanje strokovne komunikacije med
subjekti geodetske dejavnosti in medsebojno informiranje. Je tudi najbolj razpoznaven medij,
prek katerega se ZGS pojavlja v domači in tuji geodetski javnosti. Zato je treba zagotoviti vsaj
dosedanjo raven opisanega namena in kakovosti publikacije. Poleg tega bo ZGS v letu 2013:
•

začela reorganizacijo uredniškega odbora Geodetskega vestnika;

•

sklenila dogovore o urejanju in izdelavi Geodetskega vestnika;

•

organizirala redne sestanke uredniškega odbora in vodstva ZGS;

•

preverila možnosti in izvedla ustrezne dejavnosti za izdajanje posebnih tematskih publikacij
pod imenom Geodetski vestnik ali Zveza geodetov Slovenije. Te dejavnosti so odvisne od
razpoložljivih sredstev.

4. STROKOVNO DELOVANJE IN PROMOCIJA DELOVANJA
Na strokovni ravni v slovenskem prostoru bo ZGS spodbudila oblikovanje stališč in strateških
usmeritev geodetske dejavnosti, vzpostavila povezave s sorodnimi društvi, uveljavljala interese
stroke na ravneh zunaj geodetske dejavnosti ter skrbela za promocijo delovanja ZGS in geodetske
dejavnosti. V ta namen bo ZGS v letu 2013:
•

organizirala sestanek ZGS s sorodnimi društvi, na katerem bo oblikovan predlog dejavnosti
in medsebojnega sodelovanja;

•

zagotovila sodelovanje predstavnikov ZGS na vsaj enem »negeodetskem« odmevnejšem
dogodku v slovenskem prostoru.

5. IZVEDBA DELAVNIC V SODELOVANJU Z DRUŠTVI
Na društveni ravni je pomembno zagotoviti sodelovanje, druženje in obveščanje. ZGS bo v letu
2013 v ta namen usklajevala tovrstne dejavnosti v organizaciji društev ali ZGS. Obenem bo v
dogovoru z drugimi subjekti organizirala posamezne predstavitve in delavnice za članstvo, kot so:
•

predstavitve nove zakonodaje, ki posega na področje geodezije;

• dogodki med subjekti geodetske dejavnosti in društvom študentov geodezije;
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Geodetski dan je osrednja geodetska prireditev. Njen namen je zagotoviti možnost za srečanje
vseh slovenskih geodetov ter pojavnost geodetske stroke v širši strokovni in laični javnosti. V
ta namen bo ZGS v letu 2013 oblikovala predlog za vsebino Geodetskega dneva 2014 in ga
uskladila z drugimi subjekti.
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2. ORGANIZIRANJE GEODETSKEGA DNEVA
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•

spodbujanje organizacije in soorganiziranje društvenih dogodkov.

6. DELOVANJE SEKCIJ
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ZGS bo v letu 2013:
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•

vzdrževala vzpostavljeno strukturo in razmere za delovanje sekcij;

•

zagotovila udeležbo javnega, zasebnega in akademskega sektorja pri delovanju sekcij;

•

organizirala predstavitve dela sekcij na ravni ZGS ali društev.

7. MEDNARODNO SODELOVANJE
Na mednarodni ravni je treba oblikovati namen in zastaviti cilje delovanja. Treba je tudi skrbno
preučiti možnosti za financiranje mednarodnega delovanja. Poleg tega bo ZGS v letu 2013:
•

neposredno ali prek svojih delegatov pridobivala informacije ter jih dejavno posredovala
društvom in geodetskim subjektom;

•

zagotovila delovanje na mednarodni ravni v skladu s Pravilnikom o delu predstavnikov ZGS
v mednarodnih organizacijah;

•

zagotovila informiranje širšega kroga o vsebini mednarodnih dogodkov, ki se jih geodeti
udeležujejo;

•

vzpostavila sodelovanje s tujimi sorodnimi zvezami in spodbudila izmenjavo izkušenj.

8. ZAGOTAVLJANJE FINANČNIH SREDSTEV ZA DELOVANJE ZGS
Zveza bo v letu 2013:
•

pripravila finančno konstrukcijo financiranja in oblikovala stališča do financiranja prek
članarin;

•

izvedla prijave na javne razpise za financiranje društev;

•

skupaj s subjekti geodetske dejavnosti oblikovala predlog za izvedbo komercialnih dejavnosti;

•

izvedla dejavnosti za pridobitev sponzorskih ali donatorskih sredstev zunaj matičnih
geodetskih krogov.

Pripravila:
mag. Blaž Mozetič
predsednik ZGS
mag. Erna Flogie Dolinar
generalna sekretarka ZGS
julij 2013

