I.

Zveza geodetov Slovenije

Zveza geodetov Slovenije (ZGS) je prostovoljna neprofitna zveza geodetskih društev, v katero
so zaradi uresničevanja skupnih interesov v geodetski stroki združena geodetska društva, ki
delujejo na območju Slovenije. Osnovne naloge ZGS so povezovanje geodetskih društev,
spremljanje in sodelovanje pri razvoju geodetske stroke, povezovanje z drugimi strokami, skrb za
pridobivanje novih članov (predvsem mlajših) ter informiranje svojih članov, izdajanje
Geodetskega vestnika, izmenjava strokovnih informacij in dosežkov s tujino ter sodelovanje v
mednarodnih geodetskih povezavah, pomoč geodetskim strokovnjakom pri delu, skrb za
popularizacijo geodetske stroke ter oblikovanje skupnih strokovnih stališč. V ta namen zveza
vsako leto v sodelovanju z društvi organizira strokovni posvet Geodetski dan, Športne igre
geodetov, izdaja strokovno revijo Geodetski vestnik, organizira razne delavnice in srečanja ipd.
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ZLOŽENKA - “GEODEZIJA PONUJA”

Predsednik ZGS: Jurij Režek
Sekretarka ZGS: mag. Erna Flogie Dolinar
Internetni naslov: http://ww.zveza-geodetov.si
e-mail: zgs@email.si, zgs@zveza-geodetov.si

Geodetska društva so glavne enote Zvezo geodetov Slovenije, ki delujejo samostojno na lokalnem
nivoju. Njihovi člani v večini prihajajo iz ostalih subjektov geodetske stroke. Geodetska društva
skrbijo za: informiranje svojih članov o novostih v stroki, za druženje geodetskih strokovnjakov,
za dodatno strokovno izobraževanje, za sodelovanje z drugimi društvi na lokalnem nivoju. Poleg
tega pa v sodelovanju z ZGS organizirajo Geodetski dan in Športne igre geodetov.
Geodetska društva, ki delujejo v Sloveniji, so:
1. Dolenjsko geodetsko društvo
Predsednik: Damjan Gregorič
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Geodetska društva
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e-mail: gea@siol.net
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2. Društvo geodetov Gorenjske
Predsednik: Lojze Ravnihar
e-mail: geo.ravnihar@siol.net
3. Društvo geodetov Severovzhodne Slovenije
Predsednik: Brane Godec
Internet stran: http://www.geocities.com/geodrustmb
e-mail: brane.godec@gov.si
4. Ljubljansko geodetsko društvo
Predsednik: Milan Brajnik
Internet stran: www.lgd.si
e-mail: pismo@lgd.si
5. Celjsko geodetsko društvo
Predsednik: Majda Lončar
Internet stran: www.cgd.si
e-mail: posta@cgd.si
6. Primorsko geodetsko društvo
Predsednik: Tomo Kvaternik
Internet stran: www.geo-biro.si/users/pgd
e-mail: mateja.makovec@gov.si ali tomo.kvaternik@telemach.net
7. Društvo študentov geodezije
Predsednica: Julijana Barkovič
Internetni naslov: http://www.drustvo-dsgs.si
e-mail: info@drustvo-dsgs.si
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KAKO POSTATI ČLAN GEODETSKEGA DRUŠTVA?
Član geodetskega društva in s tem tudi Zveze geodetov Slovenije postaneš, ko izpolniš prijavnico,
jo pošlješ na naslov društva, ki deluje na tvojem območju, in plačaš članarino. Poleg vseh ugodnosti,
ki jih nudi samo društvo, kot član brezplačno prejemaš tudi strokovno revijo Geodetski vestnik
ter se lahko udeležuješ vseh dogodkov, ki jih organizira ali soorganizira Zveza geodetov Slovenije.
Društvo študentov geodezije Slovenije
DŠGS skrbi za družabno življenje bodočih geodetov ter jih seznanja z novostmi, prav tako pa se
lahko študentje na nas obrnejo z raznimi idejami ali problemi, s katerimi se srečujejo med študijem,
saj dobro sodelujemo s predstavniki naše fakultete. Naše delovanje bi lahko tako opredelili v
nekaj rubrikah: strokovne in družabne ekskurzije, mednarodno sodelovanje, sodelovanje s stroko,
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družabne aktivnosti.
Internetni naslov: http://www.drustvo-dsgs.si
e-mail: info@drustvo-dsgs.si
Geodetski vestnik
Geodetski vestnik je strokovno glasilo Zveze geodetov Slovenije. Glasilo ima pomembno vlogo
pri izboljšanju strokovne razpoznavnosti geodezije in je nedvomno ključna točka, ki povezuje
geodete. V Geodetskem vestniku so predstavljeni tako strokovni članki, glavni projekti državne
geodetske službe, novosti na področju geodezije, dogodki in zanimivosti iz življenja geodetskih
društev ter druge zanimive informacije.
Glavni in odgovorni urednik: dr. Anton Prosen
Internetni naslov: http://www.geodetski-vestnik.com
e-mail: aprosen@fgg.uni-lj.si
Sekcije ZGS
Sekcije ZGS so strokovno-interesne skupine, ki delujejo znotraj ZGS. Osnovni namen sekcij je
strokovno delovanje (npr. promocija, oblikovanje skupnega mnenja o aktualnih problematikah,
povezovanje s sorodnimi mednarodnimi organizacijami) na določenem ožjem strokovnem
področju ali interdisciplinarno povezovanje več področij. Trenutno sta znotraj ZGS delujoči dve
sekciji, v kratkem pa se bo oblikovala še tretja.
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Predsednica: Julijana Barkovič

1. Sekcija za fotogrametrijo in daljinsko zaznavanje
Predsednica: dr. Mojca Kosmatin Fras
Internetni naslov: http://ww.zveza-geodetov.si
e-mail: mfras@fgg.uni-lj.si
2. Sekcija za urejanje prostora
Predsednica: mag. Mojca Foški
Internetni naslov: http://ww.zveza-geodetov.si
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e-mail: mfoski@fgg.uni-lj.si
3. Sekcija za kartografijo (V NASTAJANJU)
Predsednik: dr. Dušan Petrovič
Internetni naslov: http://ww.zveza-geodetov.si
e-mail: dusan.petrovic@fgg.uni-lj.si
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II.

Geodetska uprava

Geodetska uprava je organ v sestavi Ministrstva za okolje in prostor. V delovno področje Geodetske
uprave RS sodijo naloge državne geodetske službe, ki obsegajo vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje
zbirk podatkov na področju osnovnega geodetskega sistema, nepremičnin, državne meje,
prostorskih enot in hišnih številk ter topografskega in kartografskega sistema.
Generalni direktor: Aleš Seliškar
Internetni naslov: http://www.gu.gov.si
e-mail: Pisarna.GU@gov.si
III.

GIZ-GI (Gospodarsko interesno združenje geodetskih izvajalcev)

Gospodarsko interesno združenje geodetskih izvajalcev je bilo ustanovljeno leta 1996 z namenom
povezati vsa geodetska podjetja. Povezovanje v združenje članom prinaša večjo specializacijo,
tehnološki razvoj, mednarodno predstavitev, pridobivanje poslovnih in drugih informacij,
sodelovanje na skupnih projektih in drugo. Združenje tako združuje 79 podjetij iz celotne Slovenije.
Člani združenja so domačemu in tujemu trgu sposobni ponuditi storitve, ki obsegajo celotno
področje geomatike, od bazičnih geodetskih meritev, do razvijanja najzahtevnejših prostorskoinformacijskih sistemov in zagotavljanja aerofotogrametričnih snemanj.
Osnovni cilj povezovanja v združenje poleg ciljev, povezanih s poslovno uspešnostjo posameznih
članic, je oblikovanje in kakovostna izvedba razvojnih nalog. To je pospešilo tehnološko,
organizacijsko in infrastrukturno povezovanje med podjetji.
Predsednik: mag. DarkoTanko
Internetni naslov: http://www.giz-gi.si
e-mail: giz-gi@giz-gi.si
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IV.

Matična sekcija geodetov

Ustanovitev, delovanje in pooblastila Matične sekcije geodetov je opredelil Zakon o geodetski
dejavnosti, ki je bil sprejet leta 2000. Takšna organiziranost izvajalskega dela geodezije je prinesla
novost. Zakon o geodetski dejavnosti je vpeljal inštitut odgovornega geodeta in mu preko Zakona
o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot določil osnovne geodetske storitve,
za katere je potrebna potrditev odgovornega geodeta, in s tem nanj prenesel odgovornost za
strokovno opravljeno delo.
Predsednik: Matjaž Grilc
Internetni naslov: http://www.izs.si/
e-mail: matjaz@digidata.si
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