Božena Lipej

Geodetski zavod Slovenije je dobil novega lastnika in partnerstvo v skupini Geofoto Group, ki je
v fazi preoblikovanja v Geofoto Holding. Sprejela sem povabilo aktualnega lastnika družbe dr.
Zvonka Biljeckega in 14. oktobra 2008 prevzela vodenje največjega slovenskega geodetskega
podjetja. Dobila sem raznoliko dediščino razvoja družbe, vključno s precejšnjo bilančno izgubo iz
leta 2007, še ne povsem urejenimi razmerami ob odhodu polovice sodelavcev v zadnjem obdobju
ter nekaterimi neurejenimi avtorskimi in poslovnimi razmerami, ki izhajajo iz zadnjega leta
poslovanja. Kljub vsemu je pred mano in sodelavci veliko izzivov, zato smelo in pogumno gledamo
v prihodnost ter se veselimo trdega in uspešnega dela, ki je pred nami.
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GEODETSKI ZAVOD SLOVENIJE POGUMNO
NAČRTUJE RAZVOJ

In tako sem se po kar nekaj letih pridobivanja izkušenj v državni upravi vrnila na Geodetski zavod
Slovenije. Pravijo, da prve ljubezni ne pozabiš nikoli. To sem ugotovila tudi sama. Pa vendar,
odločitev o prevzemu vloge nove direktorice Geodetskega zavoda Slovenije še zdaleč ni bila
lahka, bila je predvsem odgovorna. Odgovorna do sodelavcev, stroke, poslovnih partnerjev, družbe.
Zavedam se, da nas čaka veliko dela in poslovnih izzivov, zato smo odločno začrtali nove cilje
prihodnjega poslovanja, za katere sem prepričana, da bodo obrodili dobre in koristne rezultate.
Strategija razvoja Geodetskega zavoda Slovenije predvideva kadrovsko in strokovno okrepitev
družbe, ki že sedaj šteje prek 60 sodelavcev. Poseben razvojni poudarek bomo namenili razvoju
geoinformatike, kjer načrtujemo večjo podporo delovanju celovitejših geografskih informacijskih
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Življenje je kot igra, polna naključij, ki nas vodijo in usmerjajo, in tako je tudi mene poslovna pot
pripeljala na začetek kariere, ko sem prva leta službovanja opravljala na Geodetskem zavodu
Slovenije. Pot sem nadaljevala na Geodetski upravi Republike Slovenije, kjer sem v zadnjih letih
opravljala naloge namestnice generalnega direktorja. Ukvarjala sem se s strokovnim, raziskovalnim
in znanstvenim delom v domačem in mednarodnem okolju. Uspešno sem pokrivala različna
strokovna področja, od geodetsko-evidenčnega, kartografskega do nepremičninskega. Moje delo
je zajemalo tudi dejavnosti pridobivanja in vodenja medresorskih projektov, vodenje evropskih
nepremičninskih združenj (Ekonomska komisija za Evropo Organizacije Združenih narodov,
EuroGeographics) ter soustvarjanje smeri razvoja domačega in predvsem evropskega
nepremičninskega oziroma geodetskega področja. Sem avtorica oziroma soavtorica prek 100
strokovnih in znanstvenih prispevkov ter monografij z geodetskega in povezanih področij v
Sloveniji in tujini ter dobitnica številnih pohval in priznanj na geodetskem in drugih področjih.
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sistemov ter podatkovnih baz, saj je Slovenija z evropskimi državami velik trg za tovrstne storitve.
Prav tako načrtujemo znatne naložbe v razvoj računalniške programske opreme, pridobitev
potrebnih licenc ter nakup dodatne opreme. Naša strategija predvideva do 20-odstotno letno
rast prihodkov, razvoj novih poslovnih modelov in projektov javno-zasebnega partnerstva.
Prednostna naloga je izboljšanje kakovosti izdelkov, storitev in poslovanja, s čimer bomo obdržali
konkurenčno prednost celotne skupine Geofoto, ki ji pripadamo.
S sodelavci in novimi lastniki smo začrtali pot odprtega, strokovnega, korektnega in uspešnega
delovanja. Uspehi naše družbe bodo tudi uspehi slovenske geodetske stroke in geodetske stroke
evropskega prostora. Izkoristimo skupne priložnosti!
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