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ZBOR ČLANOV KORONARNEGA KLUBA MEŽIŠKE DOLINE, 
SOBOTA, 4.3.2017, DRUŽBENI DOM PREVALJE 

 
- Pred pričetkom nastop pevskega zbora OŠ Prevalje 
- Peter Kordež je pozdravil vse zbrane in po sklepu Odbora Koronarnega kluba Mežiške 
doline , predlagal sestavo delovnega predsedstva Zbora: 
Đuro Haramija - predsednik 
Anica Fužir - član 
Majda Rus -član, zapisnik 
 
- Predsednik delovnega predsedstva preveri sklepčnost Zbora: 
Udeležba 176 članov (od 406 je 43,35% ali več kot 1/3, potrebna za sklepčnost) 
- Peter Kordež predlaga minuto molka za umre člane v letu 2016 (Dretnik Marica – 
Ravne-Čečovje, Novak Bernard in Čapelnik Adolf – Črneče, Šerbinek Rozalija, Vitrih 
Marija in Kordež Ana – Prevalje)  
- na poziv predsednika delovnega predsedstva, Peter Kordež poda poročilo o delu v 
preteklem letu. 
- sledi poročilo predsednika nadzornega odbora g.Đuro .Haramija 
- finančno poročilo poda ga. Jožica Germadnik za preteklo leto in plan za leto 2017 
- Člani soglasno potrdijo poročilo  finančnega in nadzornega odbora. 
- Peter predstavi usmeritve kluba za leto 2017 
 
- Predsednik delovnega predsedstva pozove morebitne kandidate za funkcije v klubu: 
predsednik, podpredsednik, člana Odbora, člane Nadzornega odbora!? Po tišini poda 
predlog, da ostanejo še naslednji dve leti na položajih v Klubu isti člani, kar Zbor 
soglasno potrdi, skupaj z usmeritvami za delo Kluba v naslednjih dveh letih!!! 
 
- pozdrav novega, starega predsednika, g.Ivana Žagarja 
 
- pozdrav prim. Cirile S. Pušnik 
 
- predsednik delovnega predsedstva, g. Đuro Haramija pozdravi medtem prispelega 
župana občine Prevalje, dr. Matica Tasiča, ki je pozdravil vse prisotne, se zahvalil za delo, 
ki ga je Klub opravil in zaželel vsem še obilo energije in kanček sreče 
 
- pozdrav predsednika društva diabetikov Mežiške doline, g. Branko Lipičnik 
 
- Gospa Tilka Dorič prebere svojo pripoved o srcu in zahvalo vsem, za delo in trud. 
- Anica Fužir in Peter Kordež podelita simbolična darila članom, ki so v letu 2016 
dopolnili 80 let: Kos Marija – Črneče, Vojinovič Marija – Dravograd, Ramšak Branko in 
Podričnik Rudolf – Prevalje! Čestitamo! 
- Zaključna beseda Petra Kordeža, ki napove gosta: g. Urbana Osvalda s Prevalj, ki v 
sodelovanju z inštitutom Jožef Štefan pomaga pri razvoju mini EKG. 
 
- Z glasbo in plesom se po večerji Zbor zaključi z odhodom avtobusov ob 21. uri! 
 

zapisala: Majda Rus, Prevalje; 04.03.2017 


