NOVOSTI IZ STROKE

UTRINKI IZ GEODETSKEGA ZAVODA SLOVENIJE
Pavla Kek

Z vso gotovostjo si upam trditi, da devetdeset odstotkov slovenskih geodetov zanima, kako
Geodetski zavod Slovenije, d. d., posluje pod vodstvom nove generalne direktorice dr. Božene
Lipej. »Kratko poročilo« v nadaljevanju je torej namenjeno vsem tem kolegom in drugim desetim
odstotkom.
Letos oktobra mineva eno leto, odkar je Geodetski zavod Slovenije zamenjal večinskega lastnika
in vodstvo. Leto smo posvetili sanaciji na vseh področjih. Zaposlili smo deset novih sodelavcev,
ki so se že dodobra vključili v novo okolje. Končujemo še zadnje stare projekte ter se z veseljem
lotevamo novih pri nas in v tujini.
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S septembrom 2009 selimo trgovino Kod&Kam s Trga francoske revolucije na Miklošičevo.
Uspešno smo namreč kandidirali na razpisu Mestne občine Ljubljana in tako lahko svojim
kupcem in poslovnim partnerjem ponudimo kartografske in druge izdelke v preurejenih, laže
dostopnih prostorih na Miklošičevi cesti 34 v Ljubljani. Odprtje v obliki kratkega druženja s

Dr. Božena Lipej v svojem delovnem okolju
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poslovnimi partnerji ob prijetni glasbi je bila 3. septembra 2009 v prostorih trgovine.

Upam si tudi trditi, da bo Božena upravičila naziv menedžerka leta (artemida 2009), ki ji ga je
letos podelila Sekcija managerk pri Združenju Manager.
Na podelitvi je omenila, da ji nagrada pomeni veliko priznanje in spodbudo za delo generalne
direktorice, za to, da bo skupaj s sodelavci ustvarila prenovljeno poslovno okolje, usmerjeno k
odličnosti poslovanja.

Pavla Kek
E-pošta: pavla.kek@gzs-dd.si
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Oglasim se torej spet ob letu osorej s poročilom, kako daleč na poti k najodličnejšem poslovanju
je Geodetski zavod Slovenije, d. d.
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Božena je svojo delavnost, bojevitost in pogum prenesla tudi v novo delovno okolje, kar se pozna
na vseh področjih. Iskreno priznam, da njenemu ritmu včasih ne zmorem slediti. Po mojem
prepričanju pa je prav njena zagrizenost pripomogla k temu, da smo skupaj premagali vse težave
in smo spet trdno, solidno podjetje, s katerim naročniki z veseljem poslujejo.
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