
KORONARNI KLUB 
MEŽIŠKE DOLINE
Ob Suhi 11, 2390 Ravne na Koroškem

                                                                  Z A P I S N I K

8. seje koronarnega kluba Mežiške doline, ki je bila v ponedeljek 20. 01 2020 ob 17 uri v mali 
sejni sobi KZD

             Dnevni red

1. Pozdrav in ugotovitev sklepčnosti
2. Pregled in potrditev zapisnika 7. seje
3. priprave na občni zbor KKMD
4. Priprave na izdajo glasila društva
5. Šola zdravega življenja v Strunjanu in Zdravilišču Radenci
6. Supervizija 2020 – 20. 01 
7. Morebitna vprašanja za našo mentorico prim. dr. Cirilo Slemenik Pušnik
8. Finančno stanje kluba na dan 20. 01. 2020
9. Razno

Ad 1. Na seji je bilo prisotnih 10 članov odbora in pomočnica vodje Gospa Anica Fužir
Prisotni: Dr. Cirila Slemenik Pušnik, Franc Fužir, Majda Pečovnik, Alojz Ovnič,  Katarina Krajnc,    
Janeta Pušpan, Branko Šteharnik, Branko Junger, Friderik Ločičnik in Jani Selišnik.
Opravičeno odsotni: Ivan Žagar, Peter Kordež in Berta Jež

Ad.2   Zapisnik 7. seje je bil sprejet z dopolnitvami : 
– Na sedmi seji smo se dogovorili za izdelavo klubskih izkaznic, ki je izpadlo v zapisniku.
– Sprejet je bil sklep o višini članarine za leto 2020, ki znaša 10 evrov.
– V evidenci prisotnih sem pomotama izpustil g. Friderika Ločičnik za kar se mu tudi 

opravičujem.
S temi dopolnitvami je bil zapisnik potrjen brez pripomb.

Ad3.   Predsednik je prisotne obvestil o poteku priprav na zbor članstva. Datum je določen na 14. 
marec 2020. Dogovorili smo se sledeče:

– Predsednika se zadolži za pripravo kulturnega programa in sicer dogovor teče z 
osnovno šolo Franja Goloba Prevalje in z manjšo žensko pevsko skupino.

– Dogovor za večerjo je v teku s Slorest – om
– Za prevoze članov iz Črne in Dravograda pa je varianta, če bo udeležencev premalo 

bomo organizirali osebne prevoze v dogovoru s člani, k i se bodo prijavili za 
udeležbo na srečanju. Vodje skupin  naj pravočasno zberejo prijave . Rok za prijave 
je najkasneje 20. februar 2020.



– Za zabavo po zaključku uradnega dela  je dogovorjena zabava z „oneman bandom“ 
Dušan Božank. Gospod Božank je tudi zadolžen za ozvočenje med uradnim delom.

– Ob večerji in potem je na razpolago na vsakega udeleženca 2 dcl vina ali pivo. Na 
razpolago  bo tudi dovolj brezalkoholnih pijač, ( voda sokovi).

– Dvorano pripravlja skupina Črna na Koroškem ob pomoči sosednjih skupin (Mežica , 
Prevalje, Ravne , po potrebi  bomo poklicali na pomoč še koga).

Ad 4.  Kot vsako leto je tudi letos v teku priprava glasila. Vsi zadolženi za pripravo tekstov so v polni 
pripravljenosti in krepko delajo na izvedbi. Glasilo bo na razpolago najkasneje na občnem zboru. 
Tam ga boste dobili vsi. Odsotni pa ga bodo dobili na dom. Vsebina naj bo še skrivnost.

Ad 5.  Pridobili smo ponudbe za letovanje oz. odeležbo na šoli zdravega življenja. Šola zdravega 
življenja bo potekala enako kot lansko in pretekla leta v Strunjanu v pomladanskem delu in v 
jesenskem delu v zdravilišču Radenci. Termini so naslednji: Strunjan 17. 05. do 24.05. 2020, V 
Radencih pa je določen termin od 9. 9. do 16. 9. 2020. Prijave zbirajo vodje skupin ali pa lahko 
pokličete tudi predsednika na tel. 040 799 690. 

Ad 6.   Dne 12. januarja je potekala supervizija v mali telovadnici na O.Š. Prežihovega Vranca. 
Supervizije se je udeležilo 23  članov in vaditeljic iz KK Mežiške doline in Mislinjske doline,nekaj  
vodij skupin, Fantje iz skupine za prikaz uporabe AED in demonstracijo TPO.
Organizator je bil Peter Kordež. Po izjavah udeleženk je bila izvedba in vsebina supervizije pohvalno
izvedena in kvalitetno vsebinsko dorečena.

Ad 7.  Glede na to, da je bila točka dnevnega reda samo „morebitna“ se ni razvila kakšna posebna 
razprava o naših težavah in je bila tudi temu primerno kratka. Naj pa povem, da je primarij Cirila 
Slemenik Pušnik pripravljena odgovarjati na vprašanja kadar koli se ji vse eno zahvaljujem za 
pripravljenost in vso pomoč pri delu.

Ad 8. Najkrajše je bilo poročilo o stanju na TRR in sicer naše bogastvo poseduje 11292,40 evra.

Ad 9.  Pod razno smo obravnavali obrobna pa vseeno pomembna vprašanja in sicer:
– Dogovorili smo se , da pridobimo nekaj strokovne literature o superviziji s prikazom vaj-
– Dogovorili smo se, da članarina 10 evrov ostane za vse člane, tudi za starejše od 80 let, 

Oprostijo se posamezniki, ki zaradi socialnih razmer niso v stanju plačevanja članarine. O 
tem odloči odbor.

– Analizirali smo rast števila članov v  letu 2019. Trenutno stanje na področju članstva je 465 
ljudi. Naš cilj je, da se vključi v članstvo Koronarnega kluba čim več predvsem že obolelih pa 
tudi zdravih mlajši ljudi.

Seja je bila zaključena ob 19.00 uri

Zapisal: Alojz Ovnič Predsednik KKMD

Alojz Ovnič


