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Redni letni obÄ•ni zbor 2010

V soboto 13.2.2009, ob 19. uri se je v dvorani gasilskega doma na Ponikvi zgodil redni letni obÄ•ni zbor naÅ¡ega druÅ¡tva.Â
Poleg naÅ¡ih Ä•lanov so bili na obÄ•nem zboru prisotni predstavniki druÅ¡tev GZ Å entjur, predstavnik GZ Å entjur â€“ tajnik Mila
KukoviÄ•, Ä•astnik poveljnik GZ Å entjur tov. ArtiÄ•ek, prejemnik priznanja MatevÅ¾a Haceta Martin Cmok st., predstavnika
sosednjih druÅ¡tev Å marje in Å entvid,.Â Ostali pomembni gostje pa so bili: domaÄ•iÂ duhovnik g. Alojz KaÄ•iÄ•nik, Å¾upan ob
Å entjur g. Å tefan Tisel, podÅ¾upan obÄ•ine Å entjur g. JoÅ¾e KorÅ¾e, predsednik KS Ponikva g. Janko PuÅ¡nik, predstavnik
PonikvaÂ g. Zevnik in predstavnik Lovske druÅ¾ine Ponikva g. VreÅ¡ak
VeÄ• utrinkov iz obÄ•nega zbora pa si lahko ogledate v Galeriji slik ali TUKAJ!
ÂÂÂ

Â
Delovno predsedstvo obÄ•nega zbora so vodili predsednik SreÄ•ko Mohor in Ä•lana Marko Pilpaher in Stanislav FilipÅ¡ek.
Zapisnikar pa je bil naÅ¡ tajnik UroÅ¡ Siter.

Â Â Naprej smo prisluhnili poroÄ•ilom predsednikaÂ Franca HrovatiÄ•a, poveljnika Ivana Buserja, blagajnikaÂ Milana FerleÅ¾
predsednika nadzornega odbora Martina MoÄ•nika,Â predsednico komisije za Ä•lanice Zinke Horvat in poroÄ•ilu predsednika
verifikacijske komije Romana Pevca. ObÄ•ni zbor je bil sklepÄ•en, prisotnih je bilo 78% Ä•lanov. Podali smo tudi plane za
prihodnost, ki jih bomo poskusili uresniÄ•i v letoÅ¡njem letu. Podelili priznanja Ä•lanom. Vsi pomembni predstavniki pa so
pozdravili navzoÄ•e. Sprejeli pa smo tudi novo Ä•lanico Benjo Krulec VidoviÄ•. ObÄ•ni zbor je kar hitro minil, po konÄ•anem
obÄ•nem zboru pa smo si vsi zasluÅ¾ili veÄ•erjo, ki so jo pripravile naÅ¡e Ä•lanice. Tukaj moram izreÄ•i posebno zahvalo naÅ¡im
kuharcam: Mariji, Darinki,Marini in Zinki, ki so imele na sam dan obÄ•nega zbora najveÄ• dela. Med veÄ•erjo pa se je na
projektorju vrtela predstavitev o delovanju naÅ¡ega druÅ¡tva v letu 2009. Prikazana je bila celotna aktivnost naÅ¡ega
druÅ¡tva kronoloÅ¡ko v letu 2009. Predstavitev pa je pripravil Andrej Kumberger.Â
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