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 LOGOTIP DRUŠTVA ŠČIPEK PUCONCI  

 

OBVESTILO! 

Drage prijateljice in prijatelji lepo prijazno pozdravljeni! 

Obveščamo vas, da smo na zadnjem zboru društva na tajnih volitvah izvolili 

novo vodstvo. Katero za nov mandat postavlja nov način delovanja društva na 

področju kulturne dediščine in v skladu z društvenimi pravilih ter želja in soglasjem 

večine članstva. Z vami želimo še naprej uspešno sodelovati in s tem ohranjati našo 

bogato kulturno zapuščino. V izdelavi prečudovitih ročnih izdelkov naših pridnih in 

natančnih rok, po navadah naših babic in mamic. Le – te so se ob napornem delu 

tudi razdajale na svoj način, našle svoj notranji mir za izdelavo raznih prečudovitih 

ročnih izdelkov in koristno izrabljale svoj prosti čas. Se tudi družile, si veliko 

pomagale in si stale ob strani, tudi z iskrenostjo in odkritosrčnostjo. S tem ciljem 

bomo tudi naše društveno življenje peljale v novo mandatno obdobje, v načine in 

rezultate vseh članov in ne samo ene osebe. V naše izdelke je vloženega veliko 

naporov, natančnostih in odpovedovanj, tudi ljubezni in vztrajnosti. 

Iskreno želimo nadaljevati naše društveno delo in ga ohranjati zanamcem ter dodajati 

svoj delež k temu kulturnemu bogastvu naše lokalne skupnosti, pokrajine ob Muri. Z 

našim naslednjim novim vodstvom: 

  



 

 

1. Upravni odbor društva: 

1. Predsednica: Cvetka Grah, Gorica 11b, 9201 Puconci, e. naslov: 

cvetka.grah@ospuconci, tel. 02 5451616, mobi 040 791460; 

2. Podpredsednik: Karel Žekš, Pečarovci 90, 9202 Mačkovci, e.nasl: 

karel.zeks@gmail.com, mobi: 051 330 776  

3. Tajnik- tajnica: Gabrijela Kočar, Puconci 341, 9201 Puconci, mobi: 031 

765199, e.nasl.: feri.kocar@gmail.com  

4. Blagajnik: Irena Injac, Puconci 343, 9201 Puconci, mobi: 041 886072, e. 

nasl.: injac.irena@gmail.com     

5. Članica: Marta Jug, Gorica 12, 9201 Puconci 

      2. Člani nadzornega odbora so: 
   1. Irena Časar, Puconci 199, 9201 Puconci 
           2. Regina Horvat, Dankovci, 9202 Mačkovci 
           3. Nada Žekš, Pečarovci 90, 9202 Mačkovci 
 

3. Člani disciplinske komisije: 
1. Marko Injac, Puconci 343, 9201 Puconci 
2. Štefan Seretin, Cankarjeva 17, Rakičan 
3. Irena Fras, Vaneča 60, 9201 Puconci 

 
Sporočamo vam tudi, da je sedež društva v Puconcih štev. 80, prostori so na 

dvorišču naše občine. To pa je nekdanjih dvoriščnih prostorih arhiva. Vsak 
ponedeljek od 13.00 do 15.00 ure imamo delavnice izdelavi naših ročnih izdelkov. 
Prijazno vas vabimo, da nas obiščete in tudi pridružite ter dobite kakšno informacijo. 
Naše želje so, da bogatimo naše društveno življenje in delovanje na področju 
kulturne dediščine. 

 
Sprejmite lepe kulturne pozdrave in hvala na sodelovanju do sedaj, še boljše 

tudi v naprej! 
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