
KORONARNI KLUB MEŽIŠKE DOLINE 

Ob Suhi 11,Ravne na Koroškem 

ZAPISNIK 

8. seje odbora, ki je bila 7. januarja 2015 v sejni sobi Z D Ravne 

 

Prisotni:   -člani odbora:,Ivan Žagar, Mojca Črešnik 

   -vodje skupin: Franc Tomaž, Janeta Pušpan,  Branko Šteharnik 

     Vinko Gostenčnik,Berta Mlakar in Friderik Ločičnik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

   -ostali: prim. Cirila Slemenik Pušnik dr. med., Marija Črešnik in Peter Kordež 

     -opravičeno odsotni:. Pavla Prinčič, Franc Fužir, Adi Ravtar 

Dnevni red: 

-zapisnik 7. seje odbora 

-finančno stanje Kluba   

-obravnava poročila za leto 2014 in usmeritev za 2015 

-Zbor članov za leto 2014 

 -kadrovski predlogi 

 -deseta obletnica ustanovitve Kluba 

 -družabno srečanje 

-prevzem: 

 -vabila in gradiva za Zbor 

 -GLASILO št. 13 

 -sezname za pobiranje članarine  

 -klubske majice  

 -obvestilo za šolo zdravega življenja v Zdravilišču Strunjan 

-razno    

 

Točka 1. Zapisnik 7. in dopisne seje odbora: 

-odbor je potrdil zapisnik 7. seje odbora. 

 

Točka 2. Finančno stanje Kluba: 

-stanje na TRR je 4.849,44 € 

-odbor potrjuje sklep komisije za majice, da smo naročili dodatnih 100 majic T-SHIRT za 

nove člane in 20 majic POLO za najbolj aktivne prijatelje Kluba. 

-Peter naroči 200 kom.  klubskih plakatov s popravljenim logotipom, naslovom, E- pošto in 

spletnim naslovom. Naroči tudi manjkajoče število 13. št. GLASILA v barvnem tisku.   

 

Točka 3. Stanje članstva, članarina: 

-število članov po skupinah december 2014: 

 ČRNA   MEŽ PREV ČEČ RAV KOT ČRN DRAV SKUPAJ 

Januar 2014 40 54 74 44 37 38 22 31 340 

          

Sept.     2014 40 52 74 44 37 41 22 31 341 

Dec.      2014 40 62 84 45 33 42 22 32 360 

          

          

 

-oddana članarina za 2015:  članarina prispevek za majice   SKUPAJ 

 -skupina Črna   400,00    

 -skupina Dravograd  270,00   142,00    

SKUPAJ    670,00   142,00  812,00  



 

 

 

 

Točka 4. Obravnava poročila o delu v letu 2014 in predloga usmeritev za delo v letu 2015: 

-odbor je potrdil predlagano poročilo o delu, finančno poročilo in usmeritve za leto 2015. 

-pred Zborom članov se sestane še nadzorni odbor pregleda finančno poslovanje in poroča  

 Zboru. 

 

Točka 5. Zbor članov za leto 2014 

-odbor določa naslednje kandidate za nove organe Kluba:  

 -za predsednika: Ivan Žagar 

 -za namestnika predsednika: Peter Kordež 

 -za člana odbora Mojca Črešnik in Marjan Orlič 

 -po funkciji so člani odbora še: vsi vodje skupin, strokovni mentor Kluba in vodja 

  vaditeljev rehabilitacijske telesne vadbe 

 -za predsednico nadzornega odbora: Ivico Gostenčnik 

 -za člana nadzornega odbora: Franc Pumpas in Đuro Haramija 

-v bodoče  bo odbor ustanavljal občasne ali stalne komisije za opravljanje posameznih nalog 

-vodje skupin naj Frideriku do četrtka 29. 1. 2015 pošljejo podatek o približnem številu 

udeležencev Zbora, da bomo primerno pripravili mize.(tel. 041692947, 

frici..locicnik@gmail.com ). Izražena je bila namreč želja, da se že v naprej razporedijo mize 

po skupinah članov.  

-deseta obletnica ustanovitve Kluba. Odbor je določil potek prireditve. 

-družabno srečanje bo potekalo po ustaljenem programu 

 

Točka 6. Prevzem gradiv: 

-vodje skupin so prevzeli gradivo za Zbor, sezname za pobiranje članarine, obvestilo za šolo 

zdravega življenja, naročene majice in en del GLASIL. 

-GLASILA bomo članom razdelili naslednji teden, ko pridobimo še manjkajoče izvode. 

-vodje skupin bodo pobrano članarino za leto 2015 in prispevke članov za majice oddali pred 

pričetkom Zbora v levi predsobi velike dvorane Družbenega doma  Prevalje.  

-vodje skupin Črne, Mežice, Prevalj in Dravograda bodo Županom Občin osebno predali 

vabilo za Zbor in GLASILO. 

 

Točka 7. Razno: 

-odbor ocenjuje, da se v primeru oživljanja otroka z AED lahko uporabijo elektrode za odrasle 

osebe. 

 

Ravne 8. 1. 2015                                                          Zapisal: Ivan Žagar. 

 

mailto:frici..locicnik@gmail.com

