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EGOSPODARSKO INTERESNO ZDRUŽENJE GEODETSKIH 
IZVAJALCEV IMA NOVO VODSTVO

Na redni skupščini Gospodarskega interesnega združenja geodetskih izvajalcev (GIZ GI), ki 
je potekala 18. junija 2009 na Šmarjetni gori pri Kranju, je bilo napovedano, da bo združenje v 
prihodnje vodila nova uprava. 

Svet združenja je na korespondenčni seji izbral nove člane uprave. Andrej Mesner, Matej Hašaj in 
Darja Pegan Žvokelj smo zelo veseli, da nam je zaupal to pomembno nalogo. Potrudili se bomo, 
da bomo upravičili zaupanje in prispevali k boljšemu podjetniškemu okolju na področju geodezije. 

Začetno obdobje vodenja smo izkoristili za pripravo dejavnosti, ki jih želimo v prihodnje izpeljati 
skupaj z našimi člani. Ena izmed pomembnejših je racionalizacija geodetskih storitev, v okviru 
katere želimo poenostaviti predvsem osnovne procese, kot sta prevzem geodetskih podatkov 
in izdelava elaboratov. Poleg tega smo spremljali dejavnosti, povezane s pripisom vrednosti 
nepremičnin, s katerim se ustvarjajo poslovne priložnosti na tem področju. Novembra smo 
pričeli organizirati tematske večere, in sicer smo doslej imeli dva: prvi je bil posvečen cenam 
geodetskih storitev v Celju, drugi pa pripisu vrednosti nepremičnin v Ljubljani. V jesenskih 
mesecih smo začeli tudi redno obveščati o pomembnih in zanimivih dogodkih ter dejavnostih 
našega združenja. 

V prihodnje želimo s člani nadaljevati zastavljeno delo in povečati prepoznavnost GIZ GI na 
področju geodezije in širše. Naš cilj je, da bi združenje vsem članom omogočalo boljše razmere 
za poslovanje. 

Vsa podjetja, ki še niso člani združenja, vabimo, da se nam pridružijo in tako  dejavno sooblikujejo 
poslovno okolje na področju geodezije. Za vse informacije smo vam na voljo po e-pošti giz-gi@
giz-gi.si.

Želimo vam uspešno in izzivov polno leto 2010.

Člani uprave:

 Darja Pegan Žvokelj     Andrej Mesner    Matej Hašaj
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