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GEODETSKI VESTNIK

PO USTALJENIH TIRIH NAPREJ!
OBČNI ZBOR LJUBLJANSKEGA GEODETSKEGA DRUŠTVA 2014
Peter Golob

Le zakaj si palček junak

A to je več kakor zna

Naposled le dvoje nog

palce grize?

in kot ima volje.

zmaga težavo!

E, rad bi naredil korak

To je skoraj kakor korak

In z nami sam ljubi bog

od stola do mize.

človeka v vesolje.

zaploska mu: Bravo!

(Tone Pavček: Korak)
Ljubljansko geodetsko društvo je imelo 13. februarja letni občni zbor. Na njem je bilo pregledano
delo v letu 2013 in začrtan program dela za leto 2014. Predstavljeno je bilo poročilo o poslovanju v
letu 2013, finančno poročilo, poročilo nadzornega odbora in poročilo častnega razsodišča. Članstvu
je bil predstavljen še predlog programa aktivnosti za leto 2014 in predlog višine članarine, ki ostaja
nespremenjena.
Program aktivnosti za leto 2014 je oblikovan na podlagi izkušenj pri izvedbi dogodkov v preteklih letih
in ankete o dejavnosti društva, opravljene med člani v letu 2013. Glede na udeležbo na posameznih
dogodkih je razvidno, da člane še vedno najbolj pritegnejo športni in strokovni dogodki, ki so enodnevni in ne zahtevajo previsokega finančnega prispevka posameznika, kar je glede na sedanje razmere tudi
razumljivo. Letos je Ljubljansko geodetsko društvo tudi organiziralo enega največjih dogodkov na našem
strokovnem področju – Geodetski dan. Vse to je vplivalo na oblikovanje programa za leto 2014, ki smo
ga želeli ohraniti zanimivega za najširši krog članov in simpatizerjev.
Predlog programa aktivnosti za leto 2014 vključuje organizacijo naslednjih dogodkov:
—— občnega zbora – 13. februar 2014;
—— društvenega smučarskega dneva – glede na vremenske razmere predvidoma v februarju oziroma
marcu 2014;
—— drugega (vseslovenskega) turnirja v bowlingu, ki bo namenjeno tudi srečanju s Celjskim geodetskim društvom – 11. marec 2014;
—— 42. Geodetskega dneva z naslovom Preurejanje zemljišč kot izziv za razvoj geodetskega inženirstva
– 3. in 4. april 2014, hotel Mons;
—— tradicionalnega nogometnega in odbojkarskega turnirja geodetskih društev in geodetskih podjetij
v Bevkah – 25. maj 2014;
—— izleta v južno Srbijo v soorganizaciji s sindikatom OGU Ljubljana – 28. maj 2014;
—— tradicionalnega srečanja geodetov na Krimu – 7. junij 2014;
—— tradicionalnega planinskega izleta po jadranskih otokih (predvideno je potepanje po desetih
novih otokih, najprej bomo obiskali Dugi otok) – predvidoma od 26. do 28. septembra 2014;
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—— srečanja upokojencev (nadaljevalo se bo obiskovanje zamejskih Slovencev, tokrat bomo spoznali
rojake v Italiji) – predvidoma 14. ali 16. oktobra 2014.
Društvo se zaveda, da je pomembno pravočasno in dovolj odmevno promovirati posamezne dogodke in
se medsebojno spodbujati k udeležbi, ker bo njegovo delovanje le tako imelo in upravičilo svoj smisel.
Ljubljansko geodetsko društvo prisega na osebni pristop in je odprto za nove ideje, izzive, člane.
Sledi fotoreportaža občnega zbora Ljubljanskega geodetskega društva 2014.
FOTOREPORTAŽA URADNEGA DELA
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Slika 1: Predsednica ga. Simona Čeh je zbranim predstavila
Slika 2: Predsednik nadzornega odbora g. Miloš Šušteršič
poročilo o poslovanju društva v letu 2013 in		
je zbranim predstavil poročilo nadzornega odbora
predlog programa aktivnosti za leto 2014.		
za leto 2013.

Slika 3: Predsednik častnega razsodišča g. Janez Urh je
Slika 4:
zbranim predstavil poročilo častnega razsodišča za		
leto 2013.		
			

Člani so s hvaležnostjo prejeli društven koledar za
leto 2014, na katerem bodo enako kot državne
praznike označevali tudi dneve aktivnosti
Ljubljanskega geodetskega društva v letu 2014.
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FOTOUTRINKI DRUŽABNEGA DELA

Slika 5: Zadovoljstvo nad društvenimi poročili je preraslo
Slika 6: Recitalu ljudskih napitnic je sledila gala pogostitev,
v vsesplošno navdušenje, polno obložena miza s		
kakršne se ne bi branili niti na skupščini!
kulinaričnimi dobrotami je bila le še pika na i.

Slika 7: Na občnem zboru se je spontano oblikovala
Slika 8:
komisija za državotvorna vprašanja, ki je izbrala		
najboljšega ministra za finance ta hip v državi …		
			

Slika 9: Fotoportret najboljšega ministra za finance in
kandidata za novega mandatarja. Na desni je
logotip volilne kampanje.
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Sestala se je tudi sekcija za lepotna vprašanja in
po skrajšanem ugotovitvenem postopku po
metodi »augenmas« določila kandidata za novega
mandatarja …

EPILOG
Občni zbor je uspel! Hvala vsakemu članu, ki si je vzel čas in se ga udeležil ter s tem društvu izkazal
podporo. Hvala vsakemu, ki je pomagal pri organizaciji. Hvala delovnemu predsedstvu in organom
občnega zbora za izvedbo. Hvala predsednici društva ge. Simoni Čeh, predsedniku nadzornega odbora
g. Milošu Šušteršiču, predsedniku častnega razsodišča g. Janezu Urhu in računovodkinji ge. Urši Cvetko
za pripravo in predstavitev poročil na občnem zboru. Hvala vsem članom organov društva za vztrajno
in predano delo v preteklem letu.
Hvala predsednici ge. Simoni Čeh za uspešno predsedovanje, vodenje in razvijanje društvenih potencialov.
Na občnem zboru Ljubljanskega geodetskega društva se vidimo prihodnje leto. Srečno!

Peter Golob
za Ljubljansko geodetsko društvo
e-naslov: peter.golob@luz.si
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Foto: Igor Cergolj
za Ljubljansko geodetsko društvo
e-naslov: igor.cergolj@gov.si

| 411 |

