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KORONARNI KLUB MEŽIŠKE DOLINE 

Ob Suhi 11,Ravne na Koroškem 

ZAPISNIK 

3. seje odbora, ki je bila 02. decembra 2013 v sejni sobi Z D Ravne 

 
 

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

   -vodje skupin: Franc Tomaž,Franc Fužir, Adi Ravter, Branko Šteharnik 

     Vinko Gostenčnik,Berta Mlakar in Friderik Ločičnik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

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

     -opravičeno odsotni: Jožica Permanšek in Pavla Prinčič 

                 

Točka 1: zapisnik 7. seje odbora 

-odbor je potrdil zapisnik 2. seje odbora z naslednjimi opombami: 

 -na Zvezo smo nakazali 270 € za nagrado predsedniku ZKDK Slovenije 

 -praznovanje Svetovnega dneva v Črni smo ocenili kot zelo uspešno saj se je   

             prireditev udeležilo veliko občanov in tudi naših članov iz drugih skupin.  

 -ob tem je zaživela tudi INICIATIVA ZA AED,ki se uspešno širi po Sloveniji. 

 -žal pa nismo uspeli zbrati donatorskih sredstev za namestitev AED v Podpeci. Z 

  akcijo pospešeno nadaljujemo,vodi jo Peter. 

 -prireditve ob Svetovnem dnevu srca v letu 2014 pripravita skupini Dravograd in 

  Črneče. 

 -še preostali pogovori prim. Cirile s člani skupin potekajo po naslednjem razporedu:  

  januar 2014 Ravne,februar Črna in marec Čečovje.  

 -tečaji TPO/AED bodo v vseh osnovnih in srednjih šolah našega delovanja zaključeni 

  do konca decembra 2013. 
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Točka 2:  finančno stanje Kluba 

-glede na pričakovane prihodke v letu 2014 ima Klub za izvedbo programa v prvi polovici 

 leta 2014 ustreznima finančna sredstva 

-odbor dovoljuje nabavo projektorja za potrebe skupine za širitev mreže AED in 

 usposabljanje mladine ter odraslih.  

-Odbor odpisuje 500 € brezobrestnega kredita KK Dravske doline in se odreka vračilu 

 sredstev,ki jih je naš Klub namenil pokrivanju stroškov ustanavljanja oziroma zagona  

 dela KKDD. 

-finančni del prijav in poročil za FIHO bo prevzela naša računovodkinja Jožica Germadnik.  

 Zaradi povečanega obsega dela in s tem povezanih stroškov ji odbor za leto 2013 in naprej 

 priznava pokritje stroškov v višini 300 € letno. Sicer pa je Jožica članica Kluba in deluje 

 prostovoljno. 

-odbor umika povabilo za zbiranje donatorskih sredstev za nabavo AED,objavljeno na 1.  

 strani naše spletne strani. 

-odbor se je seznanil tudi s predvidenim sofinanciranjem delovanja ZKDKS, plačevanjem 

 vaditeljev rehabilitacijske telesne vadbe in predvideno donacijo Ministrstva za šolstvo. 

 

Točka 3: članarina,seznami 

-Vodje skupin so prejeli sezname svojih članov. Članarino bodo pobrali skupaj z 

razdeljevanjem zadnje številke GLASILA, do konca decembra 2013. Potem bodo čim prej 

predsedniku poslali zbirno poročilo,ki bo služilo sestavi poročila o delovanju Kluba v letu 

2013. 

 

- ZBIRNO POROČILO SKUPINE ZA LETO 2013  
SKUPINA……………………………….. ………      

ŠT. ČLANOV-JANUAR 2014   

ŠT. TEDENSKO AKTIVNIH ČL.    

ŠT. IZSTOPOV V 2013   

ŠT. BOLNIKOV PO MOŽGANSKI KAPI   

ŠT. UMRLIH V 2013   

ŠT. OPROŠČ. PLAČ. ČLANAR.ZA 2014   

PLAČANA ČLANAR. ZA 2014 ………€  

   

   

PRIIMEK IN IME UMRLIH ČLANOV: 

…………………………………….. 

……………………………………… 

…………………………………….. 

POROČILO SESTAVIL               ………………………… 

 

Točka 4: Obravnava osnutka Statuta Kluba 

Odbor je obravnaval osnutek Statuta in ga z manjšimi pripombami podprl. Na tej podlagi bo 

Odvetniška pisarna Kos pripravila predlog,ki ga bomo sprejemali na Zboru članov 25. 1. 

2014. 

 

Točka 5: Sprejem pravilnika o finančno materialnem poslovanju 

Odbor je sprejel Pravilnik o finančno materialnem poslovanju Kluba,ki ga je pripravila 

Odvetniška pisarna Kos in dopolnila naša računovodkinja. 

 

Točka 6: Šola zdravega življenja in  izlet v letu  2014 
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Pridobili bomo ponudbe od zdravilišč Šmarješke,Strunjan in Radenci. Odločali se bomo na 

naslednji seji. 

Točka 7: Izobraževanje vodij skupin 

Ker ima Zveza predvidena sredstva za izobraževanje vodij skupin se bomo prijavili na 

dvodnevni seminar v Šmarjeških toplicah. 

 

Točka 8: Strokovna konferenca Kluba. 

V prvi polovici leta 2014 bomo pripravili strokovno konferenco,katere se bodo udeležili 

vaditelji telesne vadbe, vodje skupin in strokovni svet Kluba..Na konferenci bomo dorekli in 

poenotili koncept strokovnega dela v Klubu. 

 

Točka 9: Zbor članov za leto 2013  

Zbor članov za leto 2013 bo v soboto 25. 1. 2014 ob 16. uri v Družbenem domu Prevalje. 

Poleg običajnega dnevnega reda bomo sprejeli tudi nov statut Kluba. Vodje skupin bodo 

vabilo z gradivom prejeli 15.1.2014 in ga nato razdelili vsem članom. Organizator Zbora je 

skupina Črna,ki bo poleg ostalega pripravila pecivo in postavitev ter pospravljanje miz v 

dvorani Družbenega doma na Prevaljah. 

 

Točka 10: Razno 

V decembru bodo vse skupine pripravile zabavna srečanja članov in na info@srce-si.si  

obvezno poslale kako fotko. 

 

Zapisal: Ivan Žagar,                             4. december 2013 
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