
 1 

KORONARNI KLUB MEŽIŠKE DOLINE 

Ob Suhi 11, Ravne na Koroškem 

ZAPISNIK 

1. seje odbora, ki je bila 6. januarja 2016 v ZD Ravne 

 
Prisotni:  

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

 -vodje skupin: -Marija Knez , Silvester Krajnc,   Janeta Pušpan,  Franc Fužir, 

 Branko Šteharnik,  Adi Ravtar,  Vinko Gostenčnik, FriderikLočičnik 

-drugi člani odbora:- prim. Cirila,   Peter Kordež   

-opravičeno odsotna: Berta Mlakar 

 

Dnevni red: 

-zapisnik 3. seje odbora 2015  +   korespondenčna 

-finančno stanje Kluba   

-stanje članstva, prijavnice, članarina, -klubske majice  

-predlogi prim. Cirile za boljše spremljanje srčno žilnih bolnikov, mapa za nove  

  srčne bolnike, kako vključiti več težjih srčnih bolnikov 

-dopolnitev prijavnice s srčnimi boleznimi 

-priprave na Zbor članov in družabno srečanje 20.2.2016 

-piknik 2015-ocena, 2016 izlet ali piknik ?? 

-svetovni dan srca na Ravnah-ocena, 2016 ?? 

-druge aktivnosti: telesna vadba, zdravstvena vzgoja, usposabljanje 

 šolske mladine, skupina za zdrav življenjski slog, širitev mreže AED 

-razno  

1. točka: 

-zapisnik 3. seje odbora 

Odbor je potrdil zapisnik 3. seje odbora in korespondenčne seje o datumu Zbora za leto 2015.  

Za začetek dela skupine za zdrav življenjski slog so se prijavili le štirje člani Kluba, zato ni 

pogojev za začetek dela. Je pa možnost dela odprta še naprej. Kjer koli se bo prijavilo 5 

zainteresiranih bomo pričeli z delom. Vodje skupin člane obvestijo o tej možnosti. 

Večina sklepov je uresničenih, ostali se izvajajo. 

 

2. točka: 

-finančno stanje Kluba 

Finančno stanje omogoča tudi v prihodnje normalno delo Kluba. 

 

3. točka: 

-stanje članstva, nove prijavnice itd. 
Trenutno stanje članstva je 388 članov.  

Evidenco članstva ureja Mojca Črešnik: 051 395 710, marija.cresnik@gmail.com 

 

4. točka: 

-vključevanje novih srčno žilnih bolnikov v Klub 

Povečali bomo prizadevanja za vključevanje srčno žilnih bolnikov v Klub. V Bolnišnici 

Slovenj Gradec bomo izboljšali obveščanje novih srčnih bolnikov o delu Kluba, izročanja 

map s klubskim gradivom in včlanjevanja zainteresiranih. V ta namen bomo tudi že v 

Bolnišnici organizirali pogovore zainteresiranih srčnih bolnikov s člani Kluba o njihovih 

izkušnjah življenja s srčno boleznijo. Aprila bomo spet ocenili stanje.  
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5. točka: 

-dopolnitev prijavnice s srčnimi boleznimi 

Odbor se strinja, da prijavnico dopolnimo s srčnimi boleznimi in dejavniki tveganja za srčno 

žilne bolezni. 

 

6. točka: 

-piknik 2015 

Odbor pozitivno ocenjuje udeležbo in izvedbo klubskega piknika v Šentanelu. Zahvala gre 

skupini Kotlje, ki je pripravila zabavni program. 

V letu 2016 bomo spet organizirali izlet. 

7. točka: 

-Svetovni dan srca 

Odbor pozitivno ocenjuje udeležbo in izvedbo osrednje prireditve ob Svetovnem dnevu srca v 

Kulturnem centru Ravne.  

  

8. točka 

-priprave na Zbor članov in družabno srečanje v soboto  20.2.2016 ob 16. uri v DD 

Prevalje 

-vodje skupin so prejeli vabila in gradiva (poročilo + usmeritve)  za vse člane ter sezname 

članov za pobiranje članarine 

-na zahtevo FIHA bomo na Zboru izvedli anketo o zadovoljstvu članov z delom Kluba 

-nadzorni odbor  se bo sestal v februarju in pregledal finančno poslovanje Kluba 

-skupina Kotlje poskrbi za pecivo in pripravi ter pospravi dvorano 

-Franc in  Peter z Gostiščem Rifl uredita vse potrebno za izvedbo družabnega srečanja 

-vodje skupin  bodo pobrano članarino za leto 2016 oddali v avli DD pred pričetku Zbora. 

 

9. točka 

-druge aktivnosti: 

Odbor je obravnaval tudi druge aktivnost v Klubu. 

-pri telesni vadbi je treba dokupiti vadbene gumijaste trakove. Vodje skupin pošljejo potrebe 

Petru.  

-prednostna naloga skupine za širitev mreže AED in skupine Črna je namestitev AED v 

Podpeci. Odbor podpira stališče, da sta v Podpeci potrebna dva AED in da se prvi namesti v 

spodnjem, starem naselju (zaradi starosti in slabše mobilnosti prebivalcev)   

-v januarju bomo med telovadečimi izvedli anketo o zadovoljstvu in predlogih. Besedilo 

pripravi Peter, vaditelji pa organizirajo anketiranje. 

-ob deseti obletnici namestitve prvega javno dostopnega AED na Koroškem (v Mežici) bomo 

naslednje leto (2017) pripravili Slovensko konferenco o širitvi mreže javno dostopnih AED in 

usposabljanju šolske mladine ter odraslih za prepoznavo srčnega zastoja, masaže srčne mišice 

in uporabo AED. 

 

10. točka 

-razno: 

-organizirali bomo računalniški tečaj za zainteresirane vodje skupin in njihove namestnike. 

-novi vodja skupine Črna je Silvester Krajnc, tel 070 431 229 

 

 

Ravne 7.1.2016    Zapisal: Ivan. 

 

  


