
ZAPISNIK 

z 20. razširjene seje UO DU Puconci, ki je bila dne 6. novembra t.l. ob 10. uri v prostorih Centra za 

ravnanje z odpadki Puconci (CEROP). 

PRISOTNI:                    

člani UO in vodji skupin ter predsednik NO, predstavniki prijateljskih DU: Brezovci-Bodonci-Zenkovci 

R. Kulič, predstavnica DU Mor. Toplice – Nada Veren, Radenci – Jelka Hribar in Milena Hlabe, 

predstavnica Občine Puconci in tajnik občinske Komisije za starejše Jasmina Bogdanovič. Seznam 

prisotnih je priloga 1; 

UPRAVIČENO ODSOTNI:             

Nada Celec, tajnik DU Puconci, Jolanka Kerec, članica UO in poverjenica za Gorico 2 del vasi, Anica 

Fartelj vodja skupine za kulinariko in zimsko rekreacijo, Rudi Svetec predsednik DU Šalovci, Janez 

Hrovat, DU Šalek, Nataša Pintar, DU Šmartno pri Litiji, predstavnik DU Prelog in Zabok iz Hrvaške in 

prestavnika Zveze Slovencev Monošter in Društva slovenskih porabskih upokojencev. 

VABILU SE NISTA ODZVALA: Predsednik PPZDU in predsednica DU M. Sobota; 

Predsednik DU Puconci je pozdravil vse navzoče, posebej prijatelje prijateljskih DU in direktorja 

CEROP-a Franca Cipota. Le temu se je zahvalil za omogočitev srečanja. Povedal pa je tudi namen 

srečanja oz. čim realne sestave programa za naslednje leto. Besedo je predal direktorju Cipotu, ki se 

je zahvalno odzval domačemu društvu in povedal, da je prav, da se tudi starejši zanimamo za 

problem sodobnega časa. Kam z mnogimi komunalnimi odpadki. Vsebinsko je opisal zgodovino 

Centra ali Zelenega rudnika, ki je eden izmed najbolj urejeni v naši državi, tako okolju kot 

prebivalstvu. S tem tudi organiziranega in urejenega zbiranja odpadkov v pomurskem prostoru Zelo 

veliko zanimanje za Center. Skoraj vsakodnevno imajo mnogo obiskov, najmlajših kot tudi raznih 

drugih predstavnikov iz države in tujine. Zaželel nam je uspešno delo in dogovor.  

Po tem uvodu je predsednik predlagal naslednji dnevni red: 

 

 

V predlagani obliki je bil sprejet. 

Ad. 1             

Predstavite CEROP-a je opravil direktor Franc Cipota. 

Ad.2 

UO je vso leto sproti ocenjeval aktivnost realizirane aktivnosti. Tako v organizacijskem, vsebinskem in 

v finančnem smislu. Ocene kažejo, da smo uspešno izvedli vse planirane aktivnosti, ki so bile v 

uspešno realizirane. Preostalo jih je še nekaj in za te lahko pričakujemo uspešno realizacijo. Za delo v 

društvu in realiziran aktivnosti nihče ne sprejema plačila in tudi ne nagrad ter plačila kilometrine. 

Aktivnosti se izpeljujejo zanesenjaško – aktivistično. Razpoložljiva sredstva pa gospodarno 

uporabljamo za najpotrebnejše. Tudi letni članski prispevek v višini 7 €, od tega 1 € plačamo našima 

Zvezama, 6 € si pa razdelimo po centih za aktivnostih vse leto. 



 


