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ZAPISNIK 7/2017 
7. seje odbora, ki je bila v sredo 15.2.2017 v ZD Ravne 

 
Prisotni:  
-člani odbora: Marjan Orlič, Mojca Črešnik 
 -vodje skupin:  Silvester Krajnc, Janeta Pušpan, Franc Fužir, Branko Šteharnik, Adi Rautar, 
Friderik Ločičnik, Vinko Gostenčnik,  
-drugi člani odbora: Peter Kordež   
-opravičeno odsotna:  Berta Mlakar 
 
Dnevni red: 

1. -zapisnik 6. seje odbora  
2. -finančno stanje Kluba   
3. -stanje članstva, prijavnice, članarina, klubske majice  
4. -priprave na Zbor članov za leto 2017 in družabno srečanje 
5. -priprave na 2. srečanje za AED 
6. -šola zdravega življenja 2017 
7. -razno 

1. točka: 
Zapisnik 6. seje odbora. 
Odbor potrjuje zapisnik 6. seje odbora. Sklepi se uresničujejo. 

2. točka: 
Finančno stanje Kluba. 
Finančno stanje omogoča tudi v prihodnje normalno delo Kluba. 

3. točka: 
Stanje članstva. 
Trenutno ima Klub 403 člane.  
Prim Cirila in Mojca Črešnik bosta določili način zbiranja dodatnih podatkov od članov. Podatke 
bomo zbirali ob pobiranju članarine za leto 2017, pred zborom. 
Majic ni več na zalogi. Ob izkazanih potrebah bi šli ponovno v nabavo enakih majic za tiste, ki jih 
nimajo in tiste, ki želijo imeti še kakšno. Vodje enot skrbijo za zbiranje potreb in želja! 
 

4. točka: 
Zbor članov za leto 2016 in družabno srečanje. 
Zbor bo v soboto 4. marca 2017, ob 16h, v veliki dvorani Družbenega doma Prevalje. 
Organizator družabnega srečanja in priprave dvorane je skupina Prevalje. 
Pred pričetkom Zbora (15:45) bodo vodje skupin oddali pobrano članarino. 
Anica s pomočjo Mojce napravi seznam 80-letnikov, ki prejmejo simbolično darilo. 
Franc se dogovori s šolo Prevalje, da otroci pripravijo kratek program – dobijo čokoladice! 
Kulturna točka: (Adija ni???), Vinko s svojo skupino? 
Obravnava: 
-poročila o delu za leto 2016, bilanco in poročila NO 
-usmeritev za leto 2017 in finančni plan 
-delovno predsedstvo – predsednik ??? Haramija (vpraša Vinko)+ vprašati Pavlo Prinčič, 
Ločičnik 
-volitve novih organov Kluba: 
 -predsednika Kluba, namestnik predsednika in dva člana odbora 
- Peter seznani vse prisotne s pripravljenostjo Ivana, da ostane na čelu kluba, če se mu 
zdravstveno stanje popravi, sicer pa ne, zato Peter pozove vse vodje skupin in prisotne, da 
znotraj članstva poiščejo primernega kandidata za predsednika, (omenja se Ovnič Alojz), sam pa 
bi ostal podpredsednik oziroma pomočnik predsednika.  
 -predsednika nadzornega odbora in dva člana (lahko ostane isto?) 
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Družabno srečanje: 
-muzikantov, ki so v preteklosti igrali, letos ni, najti nadomestne/ga,  
- malica 5,5€ (2 kosa mesa, priloga, solata), pijača 4€ (2 piva, 0,5l vina ali soka), pecivo zagotovi 
skupina Prevalje, dvorana je rezervirana, avtobusa sta naročena,   
- vabilo župani, KKMiD, KKDD, ŠKK, DDMD, … 

5. točka: 
Srečanje za AED 
Srečanje za AED bo v soboto 1.aprila 2017 v Občini Ravne na Koroškem. 
Vsebinski in organizacijski koncept pripravijo Peter, Prim. Cirila in Ivan. Nosilec projekta je 
Peter, ki prisotne na seji seznani o pripravljenosti občine Ravne (župana), da pokrije stroške 
toplega obroka za udeležence, obvesti jih o namenu pridobitve donacijskih sredstev za potrebe 
srečanja, s čemer ne bi bilo potrebe za finančno obremenitev klubske blagajne. 

6. točka 
Šola zdravega življenja v letu 2017. 
Število možnih prijav za Strunjan je omejeno na 50. 
Za Šmarješke toplice bo brezplačni prevoz tudi za manj kot 15 prijavljenih. 
Razpis smo članom poslali z zadnjo št. GLASILA. Prijave sprejemamo do 15.marca 2017. 
Tokrat so vodje skupin prejeli tudi tabele za sezname prijavljenih. 

7. točka 
Razno. 
- Peter seznani vse prisotne z nameravanimi predstavitvami medicinsko ortopedskih 
pripomočkov, podjetja DIRS, ki bodo: 

1. skupina Mežica         10.3. ob 15. uri: Turistična kmetija Kajžar 
2. skupina Dravograd, 14.3. ob 15. uri: Hotel Dravograd 
3. skupini Ravne            15.3. ob 16. uri: Gostilna Lečnik 
4. skupina Črneče          17.3. ob 16. uri: Hotel Dravograd 
5. skupina Prevalje        20.3. ob 15. uri: Gostišče Rifel 

Dogovorimo se, da pošljemo sezname udeležencev za vsako srečanje 10 dni prej (izjemoma tik 
pred zdajci). Vodje skupin zberejo vsaj 8 parov in še vsaj 9 oseb, starejših od 21 let, za katere ni 
nujno, da so naši člani. 
- Vsaka skupina, ki organizira predstavitev, prejme 350€, ki jih porabi za svoje potrebe 
(pripomočki, majice, zaključek, družabno srečanje, …). Če bodo na prvem srečanju v Mežici 
problemi, v smislu neprijetnega »posiljevanja« z nakupi, se dogovorimo o odpovedi nadaljnih 
predstavitev. 
- Peter seznani prisotne s podpisom pogodbe med KKMD in KS Dravograd o pomoči pri 
vzdrževanju AED (7) v KS Dravograd in pri usposabljanju ljudi za njihovo uporabo. KS 
Dravograd (predsednik Ferdo Abraham) se je tudi zavezala, da pokrije stroške usposabljanja 
učencev 8. in 9. razredov na OŠ Dravograd. Posredovali so tudi pri zagotavljanju sredstev za isti 
namen v OŠ Šentjanž. 
- vodje izrazijo željo, da vaditelji/ce pravočasno sporočijo svojo odsotnost za možno zamenjavo, 
da vadba ne bi odpadla. 
- pozanimati se, koliko stane avtobus za prevoz članov na Zbor. 
- Predlogi za izlet ali piknik se  nagibajo k pikniku: lokacija Šentanel (?), lovska koča Prežihovo, 
Ajda, Ivarčko, Podpeca pri Matjažu, … Strinjamo se, da je v Šentanelu enkratno, pozanimati se o 
najemniku? Termin pa okvirno 16.09.2017 
- Vinko je seznanil prisotne o nameravani udeležbi skupine Kotlje na pustnem karnevalu v 
soboto, 25.02., za kar potrebuje transparent, predstavljali bodo »srčke«. Vabi k ogledu!!! 
- Janeta predlaga, da nekdo napiše nekaj o Klubu za glasilo »Šumc« Mežica! 
 
 
Ravne na Koroškem: 20.02.2017                                 Zapisal: Peter Kordež 
 
 


