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 S P O M L A D A N S K E    I N F O R M A C I J E   

-  ZA VAS ! 
 
 
Iz programa dela društva 
 
1.Upravni odbor društva deluje na korespondenčnih sejah.  
Sprejel je naslednje ključne dokumente: 

- Poročilo o izvajanju programa v letu 2020, 
- Finančno poročilo društva za leto 2020, 
- Program dela za leto 2021, 
- Finančni plan za leto 2021. 

Glede letne članarine za leto 2020 sprejel naslednji sklep:  
 
Ker zaradi ukrepov v zvezi s pandemijo koronavirusa  Covid -19 nekatere  aktivnosti iz 
Programa dela društva v letu 2020 niso bile izvedljive  v celoti,  UO društva pri plačilu 
veljavne članarine za leto 2020 določa  splošno oprostitev dela plačila članarine tako, da  
zneski članarin za leto 2020 znašajo: 
1. 40,00 EUR za člane in članice, ki obiskujejo program vadbe dvakrat tedensko, 
2. 20,00 EUR za člane in članice, ki obiskujejo program vadbe enkrat tedensko, 
3. 10,00 EUR za prijatelje društva. 
Preveč plačane ali premalo plačane obveznosti iz naslova članarine za leto 2020 se 
poračunajo pri prvem obroku za leto 2021. 
 
Upravni odbor je tudi imenoval Uredniški odbor za izdajo biltena ob 10- letnici društva, ki 
jo bomo praznovali v mesecu oktobru 2021. V ta namen je že pripravljenih pet strokovnih 
prispevkov, ostala gradiva še nastajajo. 
 
Upravni odbor je soglašal z realizacijo projekta »Za naše zdravje gre«, s katerim je članom 
in članicam omogočeno izvajanje telesne vadbe na domu preko tv programa TV GALEJA. 
Projekt teče od 22. marca dalje in »nadomešča« redno vadbo po skupinah. 
Projektu so se pridružila še Društvo invalidov, Društvo upokojencev in Društvo diabetikov, 
kot partnerji pa nastopajo še štiri koronarni klubi in društva iz drugih delov Slovenije. 
 
2. Nadzorni odbor je sprejel poročilo o poslovanju društva v letu 2020. 
 
3. Društvo se je prijavilo na tri javne razpise za leto 2021: 
-  Fundacije FIHO preko Zveze koronarnih društev in klubov Slovenije; 



-  Občine Ilirska Bistrica za področje humanitarnih dejavnosti, 
-  Občine Ilirska Bistrica za področje športa. 
4. Preloženo je bilo februarsko javno preventivno zdravstveno predavanje z naslovom »Moja 
diagnoza : rak. Kaj sedaj?«. Nosilka predavanja s pogovorno delavnico je  mag. Andreja 
Cirila Škufca Smrdel, vodja oddelka za psihoonkologijo na Onkološkem inštitutu v Ljubljani. 
5.Preložen je bil sklic občnega zbora 
6. Sistem medsebojnih stikov in »obveščanja« ter »druženja« po telefonu dobro teče v vseh 
skupinah. 
7. Teden obnovitvene rehabilitacije v Šmarjeških toplicah je rezerviran v novembru 2021. 
 
 
Iz programa dela Zveze koronarnih društev in klubov Slovenije 
 
1. Dne 15. aprila 2021 je v Laškem potekal volilni Zbor članov. 
Za novega predsednika Zveze je bil izvoljen prim. dr. Janez Poles, dr. med., spec. kardiologije, 
za podpredsednico pa je bila ponovno izvoljena ga. Alenka Babič. 
V imenu društva smo 18.4.2021 uradno čestitali k izvolitvi novemu predsedniku. 
V Izvršni odbor Zveze je bil izvoljen kandidat našega društva in naš podpredsednik  
g. Ivan Barba, tako da ima v novem mandatnem obdobju naše društvo svojega predstavnika v 
pomembnem organu Zveze. 
Ob izvolitvi in ob prevzemu dolžnosti mu iskreno čestitamo! 
 
2. Zveza nadaljuje z izdajanjem glasila SKUPAJ ZA NAŠA SRCA, ki jih prejemate na dom. 
 
3.Novi predsednik Zveze prim. dr. Janez Poles je te dni vsa društva in klube ter  vse članstvo 
nagovoril v prijaznem pismu, ki je priloženo tem informacijam. 
 
 
 
V Ilirski Bistrici, 7. maj 2021 


