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ZVEZE GEODETOV SLOVENIJE 2017

Jožica Marinko

Predstavniki Zveze geodetov Slovenije in sedmih društev geodetov Slovenije smo se 16. juni-
ja 2017 zbrali na prijetni lokaciji v Ljubljani. Razlog je bila redna letna skupščina Zveze geodetov 
Slovenije. Leto 2017 je za zvezo tudi volilno leto, saj so predstavniki društev volili novo vodstvo.

Predsednik Zveze geodetov Slovenije mag. Blaž Mozetič je v uvodu pozdravil navzoče in preveril 
sklepčnost skupščine. V nadaljevanju je podal poročilo o delovanju zveze za leto 2016 ter se za-
hvalil za sodelovanje v preteklih štirih letih, za iskrenost in odprtost članov. Pomembni dogodki so 
se vrstili na društvenem, strokovnem področju, pa tudi na mednarodni ravni. Ključne dejavnosti so 
bile: 

 — slavnostna akademija ZGS v počastitev 5. evropskega dneva geodetov in geoinformatikov v marcu;
 — podelitev priznanj Zveze geodetov Slovenije;
 — 60 let Geodetskega vestnika ter zaznamovanje pomembnega mejnika s slavnostnim koncertom 

v septembru v Cankarjevem domu;
 — priprava knjige Geodetski instrumenti in oprema na Slovenskem – izdaja v letu 2017;
 — mnenje Zveze geodetov Slovenije k osnutku arhitekturne politike Slovenije ter odziv na novo 

prostorsko in gradbeno zakonodajo;
 — priprava koledarja s starimi geodetskimi instrumenti;
 — zagotovitev izdajanja Geodetskega vestnika;
 — zagotavljanje financiranja Zveze geodetov Slovenije;
 — posodabljanje spletnih strani Zveze geodetov Slovenije;
 — strokovno delovanje v okviru sekcij in sodelovanje na področju zakonodaje;
 — mednarodno sodelovanje.

V nadaljevanju  je  potekala  predstavitev  kandidata  za  novega  predsednika Zveze  geodetov  Slo-
venije. Za položaj je prispela samo ena kandidatura, in sicer je Ljubljansko geodetsko društvo za 
predsednika Zveze geodetov Slovenije predlagalo mag. Blaža Mozetiča. 

Mag. Mozetič je s svojo predstavitvijo orisal dosedanjo strokovno pot, kjer se je izkazal na strokov-
nem področju, s samoiniciativnostjo, odločnostjo in prilagodljivostjo. Za ponovno kandidaturo se je 
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Y odločil zaradi prepričanja, da ponuja veliko možnosti za strokovni in stanovski razvoj geodetske st-

roke. Poudaril je tudi, da radikalnih sprememb ne bo, so pa vedno možnosti za nadgradnje in izbol-
jšave. Glavni poudarek delovanja Zveze geodetov Slovenije v naslednjem štiriletnem obdobju bo:

 — na društvenem področju zlasti obveščanje članstva, organiziranje tematskih delavnic oziroma 
izobraževanj, povezovanje društev in pridobivanje novih članov;

 — v slovenskem strokovnem prostoru zlasti zagotovitev izhajanja Geodetskega vestnika, organizacija 
vsakoletnega Geodetskega dneva, vzpostavitev sodelovanja z drugimi sorodnimi društvi;

 — na mednarodni ravni financiranje mednarodnega delovanja in vzpostavitev sodelovanja s tujimi 
sorodnimi društvi.

Ključni cilji in dejavnosti Zveze geodetov Slovenije za naslednja štiri leta:
 — organiziranje Geodetskega dneva;
 — zagotavljanje izdajanja Geodetskega vestnika;
 — strokovno delovanje in promocija stroke ter delovanja;
 — mednarodno sodelovanje;
 — zagotavljanje finančnih sredstev za delovanje Zveze geodetov Slovenije.

Sledile so volitve za predsednika Zveze geodetov Slovenije, ki so na predlog predsednice delov-
nega predsedstva dr. Anke Lisec potekale javno. Z vsemi glasovi ZA je bil za nov mandat za na-
slednja štiri leta izvoljen mag. Blaž Mozetič.

Novoizvoljeni predsednik Zveze geodetov Slovenije mag. Blaž Mozetič se je zahvalil za zaupanje 
in podal predlog za izvolitev nove generalne sekretarke Zveze geodetov Slovenije, predstavnikov 
v izvršni odbor, nadzorni odbor in častno razsodišče. 

Na predlog predsednika so bili izvoljeni:
 — generalna sekretarka: Jožica Marinko;
 — izvršni odbor: dr. Bojan Stopar, Andrej Mesner, mag. Erna Flogie Dolinar;
 — nadzorni odbor: Daca Ferid, mag. Martin Smodiš, mag. Gregor Klemenčič;
 — častno razsodišče: dr. Anton Prosen, Milan Brajnik, Simona Čeh.

Petkovo popoldansko srečanje smo sklenili v sproščenem klepetu in prijetni družbi stanovskih 
kolegov.

Zahvala vsem dosedanjim predstavnikom in iskrene čestitke novo izvoljenim članom vodstva 
Zveze geodetov Slovenije!

Jožica Marinko, za Zvezo geodetov Slovenije

e-naslov: jozica.marinko@gov.si
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