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Ljubljansko geodetsko društvo je imelo 5. marca 2015 letni občni zbor. Na njem je bil opravljen pregled
dela v letu 2014 in začrtan program dela za leto 2015. Dnevni red je bil:
1.
2.
3.
4.
5.

imenovanje delovnega predsedstva in organov občnega zbora društva;
pregled dela v letu 2014 ter obravnavanje poročil predsednice, blagajničarke in nadzornega odbora;
sprejetje programa dela za leto 2015;
članarina za leto 2015;
razno.

Pred začetkom občnega zbora smo si v sliki in besedi ogledali utrinke društvenih dejavnosti iz preteklega
leta. Predsednica društva je predstavila bogato letno poročilo, blagajničarka pa obetavno bilanco stanja.
Predsednik nadzornega odbora je preteklo leto zapečatil s pozitivnim mnenjem ter pohvalo izvršnemu
odboru in drugim organom. Nato je bil predstavljen programa za tekoče leto. Uradnemu delu so sledili
neformalni pogovori ob druženju s pogostitvijo.
Program aktivnosti za leto 2015 je oblikovan na podlagi izkušenj iz preteklih letih. Iz udeležbe na posameznih dogodkih je razvidno, da člane še vedno najbolj pritegnejo športni in strokovni dogodki, ki so
enodnevni in ne zahtevajo previsokega finančnega prispevka. Predlog programa aktivnosti za leto 2015,
kot ga je potrdil občni zbor, je torej:
—— organizacija smučarskega dneva društva na Arehu – 12. februar 2015;
—— organizacija občnega zbora – 5. marec 2015;
—— organizacija 3. vseslovenskega turnirja v bowlingu, ki je hkrati namenjen srečanju z drugimi
geodetskimi društvi – 12. marec 2015;
—— organizacija enodnevnega izleta na Kozjansko in Bizeljsko – 16. april 2015;
—— organizacija tradicionalnega nogometnega in odbojkarskega turnirja geodetskih društev v Bevkah – 9. maj 2015;
—— soorganizacija izleta s sindikatom OGU Ljubljana v Rim – od 21. do 24. maja 2015;
—— organizacija srečanja geodetov na Krimu – 6. junij 2015;
—— organizacija tradicionalnega planinskega izleta po jadranskih otokih, letos je to Šipanj – od 25.
do 27. septembra 2015;
—— organizacija srečanja starejših članov društva, letošnja destinacija je Beneška Slovenija – 8. oktober 2015;
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—— organizacija strokovnega tematskega večera – predvidoma oktober ali november 2015;
—— izdaja društvenega koledarja za leto 2016.
Zavedamo se, da je pomemben angažma vsakega posameznika, zato Ljubljansko geodetsko društvo
prisega na osebni pristop ter je odprto za nove ideje, izzive, člane in sodelavce.

Slika 1: Predsednica društva ga. Simona Čeh je zbranim predstavila poročilo o poslovanju v letu 2014 in predlog programa
dejavnosti za leto 2015 (foto: Cergolj).

Slika 2: Pogled na avditorij občnega zbora 2015 (foto: Rijavec).
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Občni zbor Ljubljanskega geodetskega društva 2015 je uspel. Hvala vsakemu, ki si je vzel čas in se
ga udeležil. Hvala vsem, ki so sodelovali pri organizaciji. Hvala predsednici društva ge. Simoni Čeh,
predsedniku nadzornega odbora g. Milošu Šušteršiču in računovodkinji ge. Urši Cvetko za pripravo in
predstavitev poročil. Hvala vsem članom organov društva za delo v preteklem letu. Hvala vsem udeležencem društvenih dogodkov v letu 2014. Prijazno vabljeni tudi v prihodnje, posebej pa vabimo še vse,
ki se dogodkov doslej niste udeleževali.
In še zahvala predsednici ge. Simoni Čeh za uspešno predsedovanje.
Se vidimo.

Zapisal:
Peter Golob, za Ljubljansko geodetsko društvo
e-naslov: peter.golob@luz.si
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