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KORONARNI KLUB MEŽIŠKE DOLINE 

Ob Suhi 11, Ravne na Koroškem 

ZAPISNIK 

3. seje odbora, ki je bila 7. Septembra 2015 v ZD Ravne 

 

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

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

          Adi Rauter, Vinko Gostenčnik, Berta Mlakar in Friderik Ločičnik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

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

     

1. točka: 

-zapisnik 1. seje odbora 

Odbor je potrdil zapisniK 2. seje odbora. Večina sklepov je uresničenih, ostali se izvajajo. 

 

2. točka: 

-finančno stanje Kluba 
Stanje na TRR:  5.270,64 €.    

Občine so nam na razpisih za leto 2015 odobrile naslednja sredstva:   
Črna 197,5 €, Mežica 362,26, Prevalje 1.019,00, Ravne 3.156,87 € (1.393,81 za  dejavnost, 
1.001,24 za teden za naše zdravje na Ravnah in 761,82 za usposabljanje šolske mladine o 
prepoznavi srčnega zastoja, masaži srčne mišice in uporabi AED). Iz Občine Dravograd še 
nismo prejeli odgovora. 
Članarina za leto 2016 ostaja 10,00 €. Članarino bomo pobirali januarja 2016. 
Člane, ki se zaradi ostarelosti ali hude bolezni ne udeležujejo naših aktivnosti lahko vodje 
skupin oprostijo plačila članarine.   
 

3. točka: 
-stanje članstva, nove prijavnice itd. 
Trenutno stanje članstva je 383 članov.  

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

Vodja skupine Mežica je predala 5,00 € članarine.  

 

4. točka 

 

-piknik 2015 

Klubski piknik je v soboto 3. Oktobra 2015 od 14. do 18. ure v Šentanelu. Povratek avtobusov 

bo ob 18. uri in ne ob 17. kot je zapisano v obvestilih.  V  primeru napovedanega dežja bomo 

piknik odpovedali. Podrobnosti glede hrane in pijače uredi Peter. Skupine pripravijo zabavni 

program.  

5. točka 

-Svetovni dan srca 

Osrednja prireditev ob letošnjem Svetovnem dnevu srca je v Občini Ravne. Kulturno 

zdravstvena prireditev bo v petek 25. Septembra 2015 ob  17. Uri v Kulturnem centru Ravne 
na Koroškem. Kulturni program bo prispevala Glasbena šola Ravne, po svečanem nagovoru 
Župana Občine Ravne bo prim. Cirila spregovorila o uresničevanju letošnjega gesla 
 »ZA ZDRAVO SRCE VSEH IN POVSOD«. Sledile bodo meritve holesterola in krvnega tlaka ter 
prikaz masaže srčne mišice v mali dvorani. V avli pa bomo ob prigrizku, ki ga bodo pripravile  
Koroške kmetice poklepetali in se družili. Vodje vseh skupin zagotovijo polno udeležbo 
članov. 
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6. točka 

-skupina za zdrav življenjski slog 

Vodje skupin bodo v septembru sprejemali prijave članov za vključitev v skupino za zdrav 

življenjski slog. Podrobnosti so v GLASILU št. 14 in obvestilih 1-15. 

 

7. točka 

-razno: 
Odbor je obravnaval še nekatera tekoča vprašanja redne dejavnosti. 

 

Ravne 8.9.2015    Zapisal: Ivan. 

 

  

 


