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KORONARNI KLUB MEŽIŠKE DOLINE 

Ob Suhi 11, Ravne na Koroškem 
 

ZAPISNIK 
7. seje odbora, ki je bila v sredo 20.2.2019 v ZD Ravne 

Prisotni:  
-člani odbora: Ivan Žagar, Mojca Črešnik, Marjan Orlič 
 -vodje skupin:  Jani Selišnik, Janeta Pušpan, Franc Fužir, Branko Šteharnik,  Friderik 
Ločičnik in Katarina Krajnc, Gostenčnik Vinko, Kos Berta in Marija Pečovnik-vodja 
nove skupine v Strojnski reki. 
-drugi prisotni: prim. Cirila Slemenik Pušnik, Peter Kordež in  Alojz Ovnič- kandidat za 
novega predsednika Kluba 
-opravičeno odsotni:  
      

1. točka: 
Zapisnik 6  seje odbora. 
Odbor potrjuje zapisnik 6. seje odbora.  
Sklepi so večinoma uresničeni ali se še uresničujejo. 
Ponovno smo obravnavali možnosti za prevoz srčnih bolnikov, ki sami nimajo 
možnosti prevoza na ambulantno rehabilitacijo v Bolnišnico Sl. Gr. in nazaj. Najprej 
nam bo prim. Cirila poslala dejanske potrebe za te prevoze v naprej. Nato bomo 
preverili možnosti za te prevoze po posameznih občinah in jih organizirali oziroma 
poiskali drugačne rešitve.  

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

3. točka: 
Stanje članstva. 
Trenutno ima Klub 439 članov.  
Odbor potrjuje ustanovitev nove skupine, ki smo jo ustanovili v Strojnski reki. Vodja 
supine je Marija Pečovnik. Skupino sestavljajo dosedanji člani s stalnim bivališčem v 
KS Strojnska reka in novi člani. Telesna vadba se odvija v dvorani Mladinskega 
doma. Klub pokriva stroške telesne vadbe, KS pa stroške dvorane. 
Članarino za leto 2019 bodo vodje skupin pobrali do 16.3.2019. 
Vodje skupin so pristojni, da oprostijo plačila članarine člane, ki so v zelo slabem 
socialnem ali zdravstvenem stanju 
 

4. točka: 
Vprašanja prim. Cirili. 
Prim. Cirila je odgovarjala na številna vprašanja: o kontrolnih pregledih in sploh 
čakalnih vrstah, ambulantni rehabilitaciji v Bolnišnici Sl. Gr., kongestivnem srčnem 
popuščanju, značilnostih letošnje gripe, nevarnostih obolenja prostate in testiranju 
PSA, pomenu spanja za zdravje in njenih nadaljnjih pogovorih s člani skupin. 
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5. točka: 
Zbor članov za leto 2018 v soboto 16.3.2019 ob 16.uri v DD Prevalje. 
Odbor je potrdil naslednja gradiva za zbor: 

-poročilo o delu v letu 2018 in usmeritve za leto 2019 
 -finančno poročilo za leto 2018 in plan za leto 2019 
 -predlog sprememb statuta Kluba 
 -kadrovski predlog za nove organe Kluba 
  -za tri člane odbora: Marija Črešnik, Alojz Ovnič in Ivan Žagar 
  -za predsednika Kluba: Alojza Ovniča iz skupine Prevalje 
  -za dva podpredsednika: Peter Kordež in Ivan Žagar 
  -za predsednika in člane NO bo predlog podan na zboru 
 

6. točka: 
Razno. 
 
Ravne 22.2.2019                                             Zapisal: Ivan Žagar  
 

 

Pa še sliko odbora za naših 15 let. Manjka samo Peter, ki je seveda na šihtu. 

 

 


