
DRUŠTVO SRČNIH BOLNIKOV 

KORONARNI KLUB MEŽIŠKE DOLINE 

Ob Suhi 11 a, 2390 Ravne na Koroškem 

                                                     

ZAPISNIK  9. SEJE KKMD 

9. seja odbora KKMD je bila v ponedeljek 24. 02. 2020 ob 17. Uri v mali sejni sobi 
Zdravstvenega doma  na Ravnah na Koroškem. 

Predlagan  je bil naslednji dnevni red: 

1. Pozdrav in ugotovitev sklepčnosti 

2.  Pregled in potrditev zapisnika 8. Seje 

3. Priprave na občni zbor KKMD 2020 

4. Obravnava pravilnika o priznanjih ZKDKS 

5. Obravnava pravilnika o volitvah in imenovanjih ZKDKS 

6.  Informacija o poteku aktivnosti za darovanje organov v okviri Slovenija transplant 

7. Razno 

Ad .1.   Na sestanku je bilo prisotnih 10 članov odbora in sicer: Peter Kordež, Ivan Žagar, 
Fužir Franc, Jani Selišnik, Janeta Pušpan, Alojz Ovnič, Friderik Ločičnik, Branko Junger, 
Branko Šteharnik,  in Predstavnica skupine Čečovje. 

Opravičeno odsotni: Dr. Cirila Slemenik Pušnik, Marija Črešnik in  Katarina Krajnc. 

Ad .2.   Pod točko pregled zapisnika je predsednik zapisnik popravil glede na pripombe, 
ki so bile podane. Vse pripombe so se nanašale na izpad določenih aktivnosti , ki so bile 
izvedene tekom preteklega časa.  

Glede na pripombo, ki je bila upravičeno podanana in se nanaša na finančno stanje kluba 
pa je predsednik povedal, da v bodoče teh podatkov ne bo več vnašal v zapisnik, ker so 
internega značaja in namenjene samo okvirom upravljanja kluba in odločanja članom 
odbora. 

Ad. 3. - V okviru priprav na letni občni zbor smo se dogovarjali in predlagali organe 
zbora in sicer: 

Delovno predsedstva predlagamo:     Đuro Haramija, Berta jež in Katarina Krajnc 

Verifikacijska komisija :                          Martin Blatnik, Branko Šteharnik, Janeta Pušpan 

Komisija za sklepe:   Friderik Ločičnik, Ivan Žagar, Anica Fužir 

Zapisnikar:    Milka Blatnik 
 



Kar se tiče ostalega uradnega dela pa poteka po standardnem protokolu in sicer podaja 
poročil,  

(Predsednik, računovodja, vodja vaditeljev) razprava po poročilih. 

Sprejem poročil 

.- Glede kulturnega programa je sklenjen dogovor s pevsko skupino, ki deluje še samo za 
posebne priložnosti. To je bivša pevska  skupina Karantanke, ki bodo zapele štiri ali pet 
pesmi.  

Poleg pevske skupine bo nastopila še kulturna skupina osnovne šole Franja Goloba - 
podružnična šola Šentanel s krajšim skečem in pesnijo. 

.  V okviru priprav na občni zbor je predsednik informiral potek opravil in člane seznanil, 
da je dogovorjeno glede zakuske s Firmo Slorest, ki bo izvedla vse kar je v okviru tega 
potrebno. Kot meni je predlagano: Svinjski zrezek v gobovi omaki, Zdrobov cmok,pražen 
krompir,  mešana solata in limonova rezina. Cena 7 € na osebo je potrjena. 

- Več debate je bilo okrog gostinskega dela v zvezi s pijačo. Ker smo se odločili ponašati 
racionalno smo se odločili poiskati možnost nabave pijače v lastni režiji in lastni 
postrežbi. Dogovor je, da vsaka skupina določi svojega člana, ki bo poskrbel za pijačo 
svojih članov. 

Za iskanje možnosti lastne nabave se zadolži predsednika, da poišče možnosti nabave 
pijače preko grosista Davidov Hram. 

 Naj dodam, da je dogovor izveden in najdena rešitev, da nam Davidov Hram pripelje 
določeno količino pijače. Po zaključku občnega zbora v roku najkasneje treh dni 
preostanek pijače vrnemo in se nam izstavi račun za porabljeno pijačo. 

Glede priprave dvorane pa je dogovor, da se povežejo vsi vodje skupin in s skupnimi 
močmi postavijo mize in uredijo kar bo potrebno 

Ad 4.   - Predsednik je člane odbora seznanil s potekom sprejemanja pravilnika o 
priznanjih v ZKDKS. Do sedaj je skupina v sestavi  Alojz Ovnič - Koroška, Metka Okršlar - 
Gorenjska in Peter Cvitkovič - Gornja Radgona pripravila osnutek predloga pravilnika, ki 
naj bi ga sprejemal zbor članov na svojem zasedanju dne 27. 02. 2020 v Strunjanu. Glede 
nato, da niso vsi klubi vzeli dela dovolj resno in se je nabralo še nekaj pripomb po 
preteku roka se je sprejemanje pravilnika preložilo na jesenski zbor članov v mesecu 
Oktobru. 

-Ad. 5. Prav tako smo preložili sprejemanje pravilnika o volitvah in imenovanjih, ki bo 
sprejet tudi na jesenskem zboru  članov. 

Ad. 6. - Predsednik je seznanil člane odbora o poteku aktivnosti  v zvezi  pospeševanja 
opredeljevanja za darovalce organov. Na KTV Uršlja so posneti vsi prispevki  za 
predstavitev možnosti opredeljevanja za darovalce organov. Na KTV sta sodelovali poleg 
predsednika še prim. dr. Danica Avsec in prim dr. Cirila Slemenik Pušnik z 20 minutnim 
prispevkom in Gospod Herman Kumprej z dvakrat presajenim srcem ter Gospod Boris 
Pušnik s presajeno ledvico. Prispevek bo predvajan v kratkem na TV Uršlja. Aktivnosti 
bomo razširili na celotno slovensko področje. 



Ad. 7. -  Pod razno smo obravnavali probleme z prestavljanjem terminov rehabilitacijske 
šole zdravja v Strunjanu. Problem je v trojni prestavitvi termina. Prvotni termin je bil 17. 
Maj 2020, nato je bil premaknjen na 10. Maj in končno na tretji maj 2020, ki je tudi 
dokončen termin.  

Glede prestavljanja se bo predsednik pogovoril v Strunjanu dne 27. 02. 2020 z Gospo 
Natašo Novina - vodjo BOOkinga v Zdravilišču Krka. 

Predsednik je omenil možnost letovanja v spomladanskem terminu na Dugem otoku v 
kraju Mlini. Obvezal se je za dogovarjanje o možnosti letovanja v naslednjem letu. 

-  V letu 2020 imamo določeno število osemdeset in devetdeset letnikov, ki jih bomo 
skromno obdarili. Točno številko ima Anica Fužir. 

-  Iznesena je bila potreba po določenih rekvizitih za vadbo kot so elastični trakovi in 
žoge. Zadolžili smo Petra Kordež, da stanje uredi ( Jani Selišnik ) 

Sestanek je bil zaključen ob 18,30 uri. 

 

Zapisal:         Predsednik KKMD: 

Alojz Ovnič        Alojz Ovnič L. R.  

 

 

 


