NOVOSTI IZ STROKE

GOSPODARSKO INTERESNO ZDRUŽENJE GEODETSKIH
IZVAJALCEV DEJAVNO NA POTI!

V lanski jesenski številki Geodetskega vestnika smo vas na kratko obvestili o zamenjavi v vodstvu
Gospodarsko interesnega združenja geodetskih izvajalcev (v nadaljevanju GIZ GI) in tekočih
dejavnostih. Tudi letos bi vam želeli združenje približati z rednimi obvestili o naših dejavnostih.
V uvodu bi vam radi na kratko predstavili združenje, saj se velikokrat pojavi vprašanje, kaj sploh
je in kaj počnemo. GIZ GI je bil ustanovljen leta 1996 zaradi uveljavljanja in zaščite strokovnih
in poslovnih interesov geodetskih izvajalcev. Združenje je v letih obstoja bolj ali manj opazno
vplivalo na razvoj geodetske stroke, vedno pa je bilo eden od stebrov razvoja na področju
geodezije in sorodnih ved.
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Danes GIZ GI združuje 89 podjetij, ki se ukvarjajo z geodetsko dejavnostjo in predstavljajo
približno 70 % zaposlenih geodetov v zasebnem sektorju. Vizija združenja je vsem članom
zagotavljati razmere za uspešno poslovanje na področju geodezije in sorodnih delovnih področjih.
Osnovno načelo še vedno ostaja povezovanje geodetskih podjetij za lažje doseganje skupnih
ciljev, ki med gospodarsko krizo postajajo še pomembnejši.

Slika: Razstavni prostor GIZ GI na Geodetskem dnevu
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Ključni cilji združenja so:
• povečanje prepoznavnosti GIZ GI in vseh njegovih članov,
• krepitev vloge in prepoznavnosti geodezije,

• informiranje članov o pomembnih dogodkih,
• izobraževanje članov.
V letu 2010 je za nami že nekaj pomembnih dogodkov in dejavnosti, s katerimi smo pokazali,
da si želimo v prihodnje dejavneje sooblikovati področje, na katerem delujemo.
Na Geodetskem dnevu, ki je aprila potekal v Kranjski Gori, smo se kot soorganizatorji predstavili
z razstavnim prostorom in pripravo okrogle mize z naslovom »Od geodetskih storitev k storitvam
geodeta«, ki smo jo organizirali skupaj z Matično sekcijo geodetov pri IZS.

Slika: Okrogla miza na Geodetskem dnevu

Sklop, v katerem je potekala okrogla miza, smo poimenovali »Premikamo meje geodetske
storitve«, kar je tudi cilj našega združenja, saj želimo odpirati nove poslovne priložnosti, in to
predvsem za naše člane. Z uspešno soorganizacijo in izvedbo svojega dela Geodetskega dneva
smo že dosegli enega od ciljev, zastavljenih za letos.
Pred Geodetskim dnevom smo v samozaložbi izdali priročnik z naslovom Evidentiranje
gospodarske infrastrukture, s katerim smo želeli zapolniti vrzel med zakonodajo in prakso na
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• racionalizacija dela z združevanjem nalog (nakupi ipd.),
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• odpiranje tržnih priložnosti predvsem za člane,
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tem področju. Tu bi se želeli še enkrat zahvaliti vsem sponzorjem, ki so omogočili, da je priročnik
ugledal luč sveta. Cilj publikacije je približati navedeno področje vsem ravnem uporabnikov in ne
le strokovni javnosti. Poslali smo jo vsem občinam, komunalnim podjetjem, elektro podjetjem,
lastnikom elektronskih komunikacij in drugim, ki so izkazali interes. Natisnjen je bil v 1500
izvodih, v prihodnje nameravamo vsebino dopolnjevati v digitalni obliki, ki bo objavljena na
naši spletni strani.
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Slika: Naslovnica priročnika

Konec maja smo imeli tudi redno letno skupščino združenja, na kateri smo se med drugim
odločili, da združenje od Geodetske uprave kupi podatke SIGNAL-a in skupaj s Tušmobilom
zagotovi konkurenčno ponudbo na tem področju. V juniju je predvideno preskusno obdobje, med
katerim se bo lahko vsak uporabnik (velja za člane in nečlane združenja) prepričal o delovanju
sistema in se odločil, ali je ponudba primerna zanj. Storitev bo tako za člane združenja dostopna
po ceni 60 EUR z DDV, za nečlane pa po ceni 75 EUR z DDV. GIZ GI ima s Tušmobilom
sklenjeno pogodbo za distribucijo podatkov, paket s SIM-kartico je mogoče dobiti le na GIZ
GI, neposredno na Tušmobilu se tega paketa ne da kupiti. Za vse dodatne informacije lahko
pošljete sporočilo na e-naslov giz-gi@giz-gi.si ali pokličete na številko 041 374 824 (Matej Hašaj)
ali 041 916 245 (Andrej Mesner).
V drugi polovici leta 2010 želimo nadaljevati dejavnosti predvsem na področju zakonodaje in
s tem povezanimi prihodnjimi smermi razvoja geodezije, geodetskih storitev »plus«, ki smo
jih nakazali na Geodetskem dnevu, pri spremljanju projekta obveščanje, ki je predvideno za
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Zelo bomo veseli, če se boste obrnili na nas v zvezi s katerokoli temo, prav posebej pa, če se
nam boste pridružili pri aktivnem delovanju. Pri tem bi vas opozorili, da smo letos spremenili
naslov, ki se zdaj glasi: GIZ GI, Jamova cesta 2, 1000 Ljubljana; elektronska pošta giz-gi@giz-gi.
si, spletna stran www.giz-gi.si.
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Uprava GIZ GI
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začetek jeseni, takrat želimo tudi skupaj z Matično sekcijo geodetov pri IZS in Zveto geodetov
Slovenije organizirati interdisciplinarno srečanje, na katerem bi predstavili svoj pogled in pokazali
odgovornost do prostora.
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