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Ob Suhi 11, Ravne na Koroškem 

ZAPISNIK 

6. seje odbora, ki je bila v sredo 9.1.2019 v ZD Ravne 
Prisotni:  
-člani odbora: Ivan Žagar, Mojca Črešnik, Marjan Orlič 
 -vodje skupin:  Silvester Krajnc, Janeta Pušpan, Franc Fužir, Branko 
Šteharnik,  Friderik Ločičnik in Berta Mlakar, Gostenčnik Vinko, Kos 
Berta 
-drugi prisotni: Alojz Ovnič, kandidat za novega predsednika Kluba 
-opravičeno odsotni: prim. Cirila Slemenik Pušnik, Peter Kordež 
      

1. točka: 
Zapisnik 4  seje odbora. 
Odbor potrjuje zapisnik 5. seje odbora.  
Sklepi so večinoma uresničeni ali se še uresnićujejo. 

2. točka: 
Finančno stanje Kluba. 
Finančno stanje omogoča normalno delo Kluba. 
 

3. točka: 
Stanje članstva. 
Trenutno ima Klub 436 članov.  
Vodje so oddali 98,00 € prispevkov za majice in 15,00 € članarine za leto 
2018. 

4. točka: 
Kontrolni pregledi 
Glede naročanja na kontrolne preglede pri specialistih moramo opozoriti 
osebne zdravnike naj na napotnico za specialista napiše mesec 
pregleda, kot ga je predlagal specialist na predhodnem pregledu. 
Informacijska pisarna v Bolnišnici Slovenj Gradec pa nam bo za tisti 
mesec določila termin pregleda. 
Prizadevamo pa si, da bi nam specialist že na izvidu napisal datum in 
uro naslednjega kontrolnega pregleda.     
Predlagamo tudi, da se srčno žilnim bolnikom, ki se iz drugih bolnišnic 
vračajo naravnost domov, določi kardiolog v matični bolnišnici in da se jih 
vključi v ambulantno rehabilitacijo v Bolnišnici Slovenj Gradec.  
Bolniki, ki so že zaključili ambulantno rehabilitacijo le to ocenjujejo 
izredno pozitivno in koristno za njihovo nadalnje življenje s srčno 
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boleznijo. Počutijo se veliko bolj usposobljeni, obveščeni in varni. Zato je 
nesprejemljivo, da bi katerikoli težek srčno žilni bolnik ostal brez te 
rehabilitacije. 
Vodstvu ZKDK Slovenije pa predlagamo, da se z UKC Ljubljana 
dogovori, da bodo v povabilo za vključitev v Koronarni klub Ljubljana 
dodali še kontakt KK bolnikovega stalnega bivališča. Nesmiselno se nam 
zdi bolnika s Koroške vabiti le v KK Ljubljana. 
 

5. točka: 
Zbor članov za leto 2018 
Zbor članov in družabno srečanje bo v soboto 23.3.2019 ob 16.uri v 
veliki dvorani DD Prevalje. Dvorano pripravi in pospravi ter priskrbi 
prigrizke skupina Mežica. 
Na Zboru bomo poleg obravnave in sprejema poročil o delu v letu 2018 
ter usmeritev in finančnega plana za leto 2019, tudi dopolnili statut Kluba 
in izvedli redne volitve.  
Po Zboru bo Klubsko družabno srečanje s skromno zakusko, glasbo in 
plesom. 

6. točka: 
Izlet 2018. 
Izleta v Dolino Soče se je udeležilo 134 članov. Z izletom smo bili 
pretežno zadovoljni, nekatere pa je zmotilo skrajšanje programa, ki je 
bilo posledica slabega vremena in tehničnih težav enega avtobusa. 
Na naslednji seji odbora se bomo ponovno pogovorili o možnosti 
organizacije izleta po skupinah ali občinah.  

7. točka: 
Svetovni dan srca 
Letošnjo prireditev ob Svetovnem dnevu srca organizirata konec 
septembra skupini Dravograd in Črneče. 
 

8. točka: 
Šola zdravega življenja v letu 2019 
Talaso Strunjan:  od 20.5.do 27.5.2019 
Zdravilišče Radenci: od 1.9.do 8.9.2019 
Programa in cene bomo objavili v februarskih obvestilih. 
 

9. točka: 
Razno. 
-Koroško zdravniško društvo »KOVITA« je našemu Klubu doniralo 
700,00 €. 
-Koroška razvojna agencija LAS nam nudi brezplačne začetniške ali 
nadaljevalne računalniške tečaje. Prijavite se lahko na info@srce-si.si . 
Po prejemu prijav se bomo dogovorili o poteku tečajev.  

mailto:info@srce-si.si
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Ravne 11.1.2019                                             Zapisal: Ivan Žagar  
 


