
Občni zbor in srečanje članov društva ob zaključku leta 2007 
  
Dne 22.12.2007smo se člani društva polnošteviln zbrali na letnem občnem zboru društva v prostorih 
Prostovoljnega gasilskega društva Nova Gorica. Na zboru smo pregledali poslovanje in delovanje 
društva v letu 2007, ki je bilo uspešno. Plan dela smo izvršili, finančno smo bili tudi uspešni. Veseli 
me, da smo uspeli odpreti spletno stran društva, ki jo sproti dopolnjujemo. 
Plan za januar 2008 je izdelan, za naprej ga bomo sproti sestavljali. Čaka nas kar nekaj zanimivosti ( 
Sardinija ali Sicilija; Umbrija - Terni, Assisi, slapovi Marmore, morda tudi Rim; Srbija- dolina 
Morave... Za v začetku februarja pripravljajo naši člani iz Dornberka nočni pohod. 
Vabljeni k sodelovanju! 
 
 

 

   
Zbrali smo se. Čakamo na začetek občnega zbora.   Znamo poskrbeti, da nam ni dolgčas - tudi s           
                                                                                    pomočjo Čeleste 

 
 
 

         
Delovno predsedstvo Občnega zbora:                          Vlasta Zavadlav, računovodja društva bere                                
od leve proti desni                                                          finančno   poročilo  
Mirjam Silič (za stike z javnostjo), 
Franko Sarzina (predsednik društva),  
Črtomir Rijavec (podpredsednik društva) in 
Marta Bajt (tajnica društva). 

 



                        
Uradnega dela je konec. Kot je obljubil           Otroci čakajo: Ali smo dovolj pridno hodili na pohode 
je prišel Božiček.                                              in nam bo kaj prinesel? "Seveda. A še naprej se pridno 
              udeležujte pohodov in dobro opazujte okolico!" 
 
 
 

                                                     
Božiček je bil radodaren. Na sliki z najmlajšim Markom in najstarejšo Darinko. 
 
 
 

   
Božiček je voščil tudi naši slavljenki Katjuši Keber, ki nas je počastila za svoj "okrogli" rojstni dan. 
 
 
 



   
Na zdravje in srečno v novo leto, še veliko               Na mizo smo postregli še z glavno jedjo: klobasa,  
pohodov! (Z briško penino).                                      krompir in repa. Zelo "užitno".  

     Bravo Bojan in Katjuša! 
 

                          
Kar nekaj naših pohodnik se je odrezalo s pripravo slaščic. Super so bile, ni takih v trgovini! 
  
Ne smemo pozabiti tudi na Magajne Natašo, ki za svoj rojstni dan tudi "častila"! A zbolela je in na žur 
je ni bilo. Nataša, veliko zdravja v 2008! 
 
 

   
Zarajali smo ob zvokih zamejskega ansambla.  
 
 ZAKLJUČUJEM  LETO 2007! 
  
  
Potrudila sem se, da sem s pomočjo fotografov (Bojan Berlot, Tatjana Berlot, Stanko Birsa in še 
drugi), prikazala naše delovanje v letu 2007. Upam, da vam je všeč.  
 
  
Mirjam Silič 


