
 

                       

ZAPISNIK 

3. seje odbora Koronarnega kluba 

Seja je bila v sredo 12. 06. 209 ob 16.30 uri v sejni sobi Zdravstvenega doma Ravne. s 

sledečim dnevnim redom: 

1) Otvoritev in pozdrav ter ugotovitev sklepčnosti 

2) Pregled in potrditev zapisnika prve seje 

3) Pregled dela po skupinah  v zadnjih dveh mesecih 

4) Ocena poteka tedna zdravja v občini Ravne na Koroškem 

5) Šola zdravja v Strunjanu 

6) Vprašanja za primarij dr. Cirilo Slemenik Pušnik 

7) Priprave na društveni izlet v mesecu septembru 

8) Razno 

Prisotni: Alojz Ovnič, Ivan žagar, Jani Selišnik, Friderik Ločičnik, Mojca Črešnik,  Katarina 

Petrič,  Janeta Pušpan in Branko Šteharnik. 

Opravičeno odsotni:  Peter Kordež in naknadno opravičena prim. dr. Cirila Slemenik 

Neopravičeno odsotni: Vinko Gostenčnik in Berta Jež 

Ad 2.)  Zapisnik prve seje so prisotni člani soglasno brez pripomb potrdili 

Ad 3.)  Ustna poročila o delu vadbenih skupin so podali prisotni vodje skupin. Vsi 

poročajo, da je delo potekalo brez posebnih zapletov. Nekatere skupine so že zaključile z 

vadbami med tem ko nekatere zaključujejo s koncem šolskega leta. 

Skupno poročilo bo podal na naslednji seji gospod Peter Kordež, ker na tej seji ni bil 

prisoten.   

Takrat bo podano tudi poročilo o delu skupine za AED . Glede na to, da so v zadnjem 

obdobju potekale obširne aktivnosti na izobraževanju v okviru Pošte Slovenije bo 

poročilo zanimivo. 

Ad.) O poteku tedna za zdravje v občini Ravne na Koroškem  je poročal Ivan Žagar, ki pa 

je že predhodno podal pisno poročilo tako, da je bila na seji samo seznanitev. 



Ad 5.)  Mimo je že tudi šola zdravja v Strunjanu. Poročal je prav tako Ivan žagar kot vodja 

skupine. Njegova ocena in ocena prisotnih je, da je vse potekalo v najlepšem redu. Plan 

so v celoti izpolnili. Malo težav so imeli v prvih dneh samo z vremenom na kar pa  baje 

niso mogli vplivati. 

Ad 6.)Vprašanja za dr. Cirilo Slemenik so zaradi odsotnosti odpadla. Bomo pa 

nadoknadili na naslednji seji. Čas za vprašanja se bo povečal na dvojno dolžino. 

Ad. 7.)  Predsednik je poročal o pripravah na izlet z več možnostmi. Obstajajo predlogi za 

Gorenjsko - 2 varianti, Kozjansko in Bizeljsko , ter Kumrovec in Bizeljsko.  

Po daljši razpravi smo se odločili za varianto Kumrovec in Bizeljsko, ki je tako cenovno 

kot po dolžini in zanimivosti poti najbolj ugodna .  

- Cena po ponudbi znaša 50 evrov na osebo ob 50 potnikih. Predsednika smo zadolžili, 

da pridobi še vsaj dve ponudbi in se bomo odločali naknadno, ko pridobimo  ponudbe. 

- Odločali smo tudi o višini prispevka na posameznika v kolikor ostane varianta 50 evrov  

in sicer smo se odločili, da vsak prisotni prispeva 20 evrov 30 evrov pa pokrijemo iz 

računa KKMD. 

Po pridobitvi ponudb se bo sestal ožji odbor v sestavi Ovnič Alojz, Ivan Žagar in Peter 

Kordež , ki bo dokončno odločal o izvedbi ekskurzije po usmeritvah članov odbora. 

Ad 8.) Pod razno je predsednik seznanil prisotne, da se je v začetku meseca junija 

udeležil posveta Nevladnih organizacij, ki ga je organiziralo ministrstvo  za javno 

upravo. Prisotni so bili predstavniki ministrstva za zdravje, ministrstva za delo družino 

in socialne zadeve, ter ministrstva okolje. Iz ministrstva za Javno upravo in ministrstva 

za zdravje sta bile prisotni glavni sekretarki.  

Povedati je treba, da je bila udeležba s strani predstavnikov državnih organov v popolni 

zasedbi, dočim je bila zelo slaba udeležba s strani uporabnikov oziroma nevladnih 

organizacij, če samo povem, da sem bil s strani Koronarnih društev edini, da ni bilo 

nobenega s strani ZDUS itd. Močno pa je bila zastopana Kultura in prostovoljstvo. 

- Dana je bila tudi informacija o prisotnosti  Koronarnega kluba na Jesenskih srečanjih v 

mesecu septembru na Prevaljah. Kot dan zdravja v občini Prevalje je določena sreda 11. 

Septembra, kjer bomo imeli stojnico z meritvami krvnega tlaka in holesterola. 

Dogovarjamo pa se tudi o prisotnosti specialista Kardiologa, kjer bi bil  pripravljen 

kotiček kjer bi lahko posamezniki postavljali tudi morebitna vprašanja, ki se jim 

porajajo. 

Seja je bila zaključena ob 18. uri. 

Zapisal : Alojz Ovnič       Predsednik KKMD 

 Alojz Ovnič 


