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KORONARNI KLUB MEŽIŠKE DOLINE 

Ob Suhi 11, Ravne na Koroškem 

ZAPISNIK 

1. seje odbora, ki je bila 9. marca 2015 v sejni sobi Z D Ravne 

 

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

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

    Adi Ravtar, Vinko Gostenčnik,Berta Mlakar in Friderik Ločičnik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

   -ostali: prim. Cirila Slemenik Pušnik dr. med.,  

     -opravičeno odsotni: Peter Kordež 

1. točka: 

-zapisnik 8. seje odbora in potrditev sklepa dopisne seje pred Zborom 

Odbor je potrdil zapisni 8. seje seje odbora, sklep dopisne seje odbora in zapisnik Zbora 

članov za leto 2014. 

2. točka: 

-finančno stanje Kluba, izguba, nova banka, nov TRR, bančna kartica   

Klub deluje preko nove banke:  
DELAVSKA HRANILNICA D.D. 
MIklovšičeva 5, Ljubljana exp. Ravne na Koroškem SWIFT: HDELSI22 
TRR Kluba : 6100 0000 9321 368 
Plačilna kartica je shranjena v računovodstvu in se uporablja za manjša plačila. 
Trenutno stanje na TRR je 4.459,80. Skupaj s pričakovanimi prilivi bo Klub normalno 

deloval.  

V letu 2014 je Klub ustvaril 3.000 € izgube. Odbor je sprejel ukrepe za njeno pokritje.   

 

3. točka: 

-stanje članstva, oddaja seznamov plačane članarine, nove prijavnice itd. 

Urejanje seznamov in statistike članov je prevzela članica odbora Mojca Črešnik. 

Trenutno stanje članstva po skupinah je naslednje: Črna 42 članov, Mežica 62, Prevalje 89, 

Ravne 35, Čečovje 52, Kotlje 40, Dravograd 30 in Črneče 22 članov. Skupaj 372 članov. 

Vodje skupin so predali 140,00 € članarine in 208,00 € prispevka za majice. 

 

4. točka 

-Zbor članov za leto 2014, slovesnost ob 10 obletnici, družabno  srečanje: 

Na izvedbo Zbora članov za leto 2014, slovesnost ob deseti obletnici Kluba in družabno 

srečanje odbor ni imel pripomb. 

Zbor za leto 2015 organizira skupina Kotlje. Zbor lahko pripravimo tudi februarja ali marca. 

 

5. točka 

-standardi delovanja Kluba 

Odbor je obravnaval pretekle sklepe, ki imajo trajno vrednost in jih z manjšimi popravki 

potrdil. 

6. točka 

-TeleKap 

Odbor je obravnaval problematiko izvajanja projekta TeleKap, ki zagotavlja hitrejšo in 

kakovostnejšo specialistično oskrbo bolnikov, ki doživijo možgansko kap. Odbor odločno 

podpira nadaljevanje projekta. Svoje stališče bomo posredovali tudi Ministrstvu za zdravje. 

Za polno uresničevanje projekta bomo člane in druge srčno žilne bolnike povabili na 

predavanje, kjer nas bo prim. Cirila seznanila z izvajanjem projekta in drugimi vprašanji 

možganske kapi.  
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Predavanja bomo organizirali v Črni, Mežici, Prevaljah, Ravnah, Kotljah, Črnečah in 

Dravogradu. Usklajuje Ivan.  

7. točka 

-zdravstvena predavanja, pogovori, meritve za prebivalce in člane 

V letu 2015 bodo v vseh skupinah potekala naslednja predavanja in pogovori z zdravniki: 

 -predavanja o Projektu TeleKap in možganski kapi 

 -meritve in pogovori s člani in drugimi srčno žilnimi bolniki 

 -zdravstvena predavanja zdravnikov in usposabljanje za masažo srca 

8.točka 

-teden za naše zdravje v Občini Ravne 

Potekal bo od 4. do. 8. maja 2015, zajemal bo zdravstvena predavanja, masaže, meritve, sejem 

NVO, sejem zdrave lokalne hrane, pohod itd. 

9. točka 

-praznovanje Svetovnega dneva srca 

Osrednjo kulturno -  zdravstveno prireditev ob Svetovnem dnevu srca letos organizirajo 

skupine Ravne, Čečovje in Kotlje. Ostale skupine pripravijo vsaka po vsaj en zdravstveno 

vzgojni dogodek. 

10. točka 

-poskus oblikovanja skupine za zdrav življenjski slog 

V naslednji številki GLASILA bomo članom ponudili oblikovanje skupin za zdrav življenjski 

slog. V njih bi se npr. enkrat mesečno pogovarjali o zdravi prehrani, zdravi telesni teži, 

fizično in umsko aktivnemu življenjskemu slogu, druženju, prijaznim medsebojnim odnosom 

itd.                                                             11. točka 

-strokovna konferenca 2015 
V sodelovanju z Zvezo bomo do poletja pripravili strokovno konferenco Kluba. Udeležili se 

je bodo vaditelji telesne vadbe, inštruktorji TPO in AED ter vodje skupin.  

12. točka 

-razstava o srcu 
Poskušali bomo pridobiti oziroma pripraviti razstavo o srcu. Na nekaj panojih bi prikazali 

srce, glavne srčno žilne incidente, njihove napovednike, posledice ter nujno ukrepanje ob 

srčnem infarktu in zastoju, angini pecktoris, možganski kapi, popuščanju srca, gangreni itd. 

Razstavo bi postavljali na množičnih dogodkih, kot npr. sejmih, občinskih praznikih itd. 

13. točka 

-Strunjan 2015 in letošnji izlet 

Prijave za Šolo zdravega življenja v Strunjanu se zaključujejo 5. aprila. Razpis za šolo je bil 

objavljen v 13. št.GLASILA. 

O izletu se bo odbor odločil na eni naslednjih sej. Smo pa omenili možnost, da bi zaradi 

nujnega varčevanja letošnji izlet zamenjali s piknikom, npr. v Šentanelu, Podpeci ali kaki 

drugi bližnji lokaciji.  

                                               14. točka 

-razno: 
-Seznanili smo se z delovanjem Koroškega medgeneracijskega centra Ravne. Deluje na 

naslovu Trg svobode 20, Ravne, tel. 02 82 80 880, E: kmc@ktv-ravne.net  

Članarina je 20 €, nečlani pa za vsak dogodek, ki se ga udeležijo prispevajo 2 €. 

 

Ravne 11. 3. 2015    Zapisal: Ivan. 
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