
 

Na podlagi Zakona o društvih in Zakona  o humanitarnih organizacijah je občni zbor Društva 
srčnih bolnikov koronarni klub Dravske doline na zasedanju dne 19.6.2012 sprejel svoj 
STATUT v naslednjem besedilu: 
 

STATUT  
DRUŠTVA SRČNIH BOLNIKOV -  

KORONARNI KLUB DRAVSKE DOLINE 
 
 
I. SPLOŠNA DOLOČBA 
 
1. člen 
 
Društvo srčnih bolnikov - Koronarni klub Dravske doline je prostovoljno, dobrodelno, 
samostojno in nepridobitno združenje fizičnih oseb, ki se združujejo zaradi preprečevanja 
koronarnih bolezni in rehabilitacije po teh boleznih in delujejo na področju zdravstva, izven 
zdravstvenega sistema in na socialno humanitarnem področju.  
 
Društvo srčnih bolnikov - Koronarni klub Dravske doline deluje v sestavu Zveze koronarnih 
društev in klubov Slovenije. Povezuje in sodeluje lahko tudi z drugimi sorodnimi društvi ali 
zvezami. 
 
 
II. IME, SEDEŽ IN OBMOČJE 
 
2. člen 
 
Ime društva je: Društvo srčnih bolnikov - Koronarni klub Dravske doline (v nadaljevanju 
besedila: Klub).  
Deluje na območju občin Dravske doline (Radlje ob Dravi, Vuzenica, Muta, Podvelka in 
Ribnica na Pohorju).  
Sedež društva je: Mariborska cesta 37, Radlje ob Dravi. 
 
3. člen 
 
Klub ima pečat okrogle oblike, premera 34 mm, z napisom ob robu: DRUŠTVO SRČNIH 
BOLNIKOV - KORONARNI KLUB DRAVSKE DOLINE, v sredini pa je stilizirana slika srca z 
obrisom tekača na njem. 
 
 
III. NAMEN KLUBA IN NJEGOVE NALOGE 
 
4. člen 
 
Dejavnost Kluba je humanitarnega in zdravstveno-preventivnega značaja, ki temelji na 
strokovno dognanjih in splošno sprejetih sodobnih načelih rehabilitacije srčnih bolnikov in je 
nadaljevanje rehabilitacije, začete v bolnišnici ali zdravilišču, oz. ambulantne rehabilitacije. 
S tem si Klub prizadeva preprečevati nastanek in napredovanje srčnih bolezni in sicer z 
navajanjem na zdravo in uravnoteženo prehrano, s spodbujanjem in organiziranjem redne in 
trajne telesne aktivnosti, z opustitvijo kajenja, z izobraževanjem, z izmenjavo izkušenj, z 
prijateljskim in veselim druženjem, z medsebojno pomočjo itd. 
 
Med temeljne dejavnosti  in naloge Kluba zato štejemo zlasti: 

- organiziranje in izvajanje vadbe v skupinah, 



- medsebojna pomoč članov, skrb drug za drugega, skrb za dobro počutje vseh  
članov, 

- izmenjava koristnih izkušenj in nasvetov, 
- s pomočjo Zveze koronarnih društev in Klubov usposabljanje strokovnih kadrov, 
- organiziranje predavanj in razprav za člane in druge zainteresirane o  spoznavanju, 

preprečevanju, zdravljenju in rehabilitaciji bolezni srca in ožilja ter zdravem načinu 
življenja, 

- sodelovanje s strokovnimi institucijami, zlasti z Zdravstvenim domom Radlje ob Dravi, 
Splošno bolnišnico Slovenj Gradec in Zdravstvenim zavodom Ravne na Koroškem, 

- organiziranje šole zdravega življenja v zdravilišču ali na morju, 
- organiziranje drugih preventivnih dejavnosti in družabnega življenja, ki ugodno 

vplivajo na zdravje in počutje članov Kluba, 
- organiziranje prireditev in dejavnosti v korist boja proti srčnim boleznim, 
- zunanje, zlasti zdravstvene institucije opozarja na problematiko srčnih bolnikov in si 

prizadeva izboljšati odnos do njih. 
 

 
IV. ČLANSTVO 
 
5. člen 
 
Članstvo v Klubu je prostovoljno, vsak lahko pod istimi pogoji vstopi ali izstopi iz Kluba. 
Član Kluba lahko postane občan, ki je dopolnil 15 let starosti. 
Vsak lahko postane član Kluba, je pa Klub namenjen predvsem koronarnim bolnikom, ki se 
vanj vključujejo po prestani koronarni bolezni oz. končanem zdravljenju, kakor tudi bolnikom 
z zvišanimi dejavniki tveganja za koronarne bolezni ter njihovim svojcem. 
Članstvo začne s podpisom prijavnice, preneha pa s pisno ali ustno izjavo o izstopu, s 
črtanjem iz članstva zaradi neplačevanja članarine po predhodnem opominu ali z izključitvijo 
po sklepu odbora Kluba. 
Tudi tujec lahko pod enakimi pogoji postane član Kluba. 
 
6. člen 
 
Pravice člana Kluba so: 

- da se aktivno udeležuje aktivnosti Kluba v skladu s svojimi potrebami in interesi, 
- da daje pobude za delo Kluba, 
- da sodeluje v organih Kluba in pri delu občnega zbora, 
- da je obveščen o vseh aktivnostih in se jih udeležuje, 
- da voli in je izvoljen v organe Kluba. 

 
Dolžnosti člana Kluba so: 

- da skrbi za lastno zdravje in se drži zdravnikovih navodil ter priporočil, 
- da se vključi v vadbene skupine na podlagi svoje telesne zmogljivosti in spoštuje 

pravila, 
- da redno plačuje članarino, 
- da se druži z ostalimi člani in jim prenaša lastne izkušnje in znanje, 
- da z osebnim zgledom in aktivnostmi prispeva k ugledu in napredku Kluba, 
- da spoštuje in izvaja statut Kluba in sklepe odbora. 

  
 
7. člen 
 
Klub deluje pretežno preko skupin članov, ki se organizirajo v krajih bivanja članov Kluba. 



Take skupine so: v Radljah ob Dravi, na Muti, v Vuzenici, v Podvelki in v Ribnici na Pohorju. 
Če se pokaže interes članov Kluba, lahko odbor ustanovi skupine tudi v drugih krajih v 
Dravski dolini. 
 
V skupini potekajo vse glavne aktivnosti Kluba:  redna telesna vadba, pogovorna srečanja, 
meritve holesterola, tlaka, utripa, telesne teže itd., predavanja za člane Kluba in prebivalstvo, 
prijateljsko druženje, medsebojna pomoč, klepeti z zdravniki, delavnice psihičnega 
sproščanja, zdrave prehrane, zdravega hujšanja, nordijske hoje itd. 
  
 
8. člen 
 
Vsaka skupina vsaki dve leti z javnim glasovanjem izvoli svojega vodjo in njegovega 
namestnika. 
 
Naloge vodje skupine so: 

- organizira delo skupine in vodi evidenco o njenem delu, 
- člane skupine seznanja s sklepi organov Kluba in jih informira o drugih aktivnostih 

Kluba, 
- od članov skupine pobira članarino in jo odvaja blagajniku, 
- med člani skupine si prizadeva ustvarjati prijateljsko in prijazno vzdušje, 
- organom Kluba posreduje predloge,želje in druge pripombe članov skupine. 

Namestnik vodje skupine nadomešča vodjo v času njegove odsotnosti, sicer pa opravlja 
dela, za katera se dogovorita z vodjo skupine. 
 
 
 
 
9. člen 
 
Odbor Kluba lahko občanom, ki dobrodelno prispevajo k delu in razvoju Kluba, podeli naziv 
prijatelj kluba. To so zlasti zdravniki, mentorji, medicinske sestre, donatorji, nekdanji vaditelji 
itd. Prijatelji kluba lahko sodelujejo pri delu zbora članov in vseh aktivnostih kluba, nimajo pa 
pravice glasovanja. 
 
 
10. člen 
 
Članu ali prijatelju kluba lahko občni zbor na predlog odbora kluba dodeli naziv častnega 
člana kluba. Naziv se lahko dodeli tudi drugim posameznikom, ki so z znanjem in vztrajnim, 
večletnim prostovoljnim delom pomembno prispevali k razvoju Kluba. Predlog za imenovanje 
lahko z obrazložitvijo podajo organi in skupine Kluba.     
 
 
V. ORGANI KLUBA 
 
11. člen 
 
Organi Kluba so: 

- zbor članov kluba (zbor) 
- predsednik kluba 
- odbor kluba 
- nadzorni odbor kluba 
- komisija za obravnavo disciplinskih prekrškov 
- strokovni mentor kluba 



- drugi organi, ki jih odbor kluba ustanovi, ko se za to pokaže konkretna potreba. 
 

Mandatna doba članov organov Kluba je dve leti in so lahko ponovno izvoljeni. 
Vsi člani vseh organov Kluba opravljajo svoje delo v Klubu dobrodelno brez denarnega ali 
kakršnega koli drugega nadomestila. Prejmejo lahko edino nadomestilo za morebitne 
dejanske materialne stroške, ki so nastali v zvezi z njihovim delom v Klubu. Izplačilo teh 
nadomestil odobri predsednik Kluba. 
 
 
VI. ZBOR ČLANOV  KLUBA 
 
12. člen 
 
Zbor članov kluba sestavljajo vsi člani Kluba. Je najvišji organ Kluba, ki so mu za svoje delo 
odgovorni vsi drugi organi Kluba. 
Zbor je sklepčen, če se ga udeleži več kot polovica vseh članov Kluba. Sklep je sprejet, če 
zanj glasuje več kot polovica prisotnih članov. O sklepih Zbora se piše zapisnik, ki ga poleg 
predsednika Kluba podpiše tudi predsednik delovnega predsedstva Zbora. Če se Zbora ne 
udeleži več kot polovica članov Kluba, se po 15 minutah čakanja zbor lahko prične, če je 
tedaj prisotnih vsaj eno tretjino vseh članov. Sklepe sprejema z večino prisotnih članov.   
 
13. člen 
 
Zbor članov Kluba enkrat letno skliče odbor Kluba.  
Zbor obravnava in odloča o naslednjih vprašanjih: 

- o spremembah temeljnega akta Kluba (statuta) 
- o poročilu o delu in poslovanju Kluba v preteklem letu 
- o smernicah organom Kluba za prihodnje obdobje 
- vsaki dve leti izvoli organe Kluba: predsednika kluba, člane odbora kluba in 

predsednika ter člane nadzornega odbora 
Izredni zbor članov kluba lahko skliče odbor Kluba na lastno pobudo, pobudo nadzornega 
odbora, strokovnega mentorja ali pisno pobudo ene petine vseh članov Kluba. Dnevni red in 
gradivo za sklic pripravi pobudnik sklica. Odbor mora zbor sklicati v roku 60 dni od prejema 
pisne pobude. Po tem roku lahko pobudnik sam skliče in izvede Zbor. 
 
 
14. člen 
 
Naloge občnega zbora so: 

- na predlog predsednika Kluba izvoli delovno predsedstvo, zapisnikarja in dva 
overitelja, 

- sklepa o dnevnem redu, ki ga predlaga odbor Kluba, 
- obravnava in sklepa o poročilu odbora,  
- razreši člane organov Kluba, 
- odloča o načinu volitev predsednika Kluba, odbora in nadzornega odbora (javno ali 

tajno), 
- voli predsednika Kluba, ki je istočasno tudi predsednik odbora Kluba, 
- voli člane odbora in predsednika ter 2 člana nadzornega odbora, 
- sprejema statut Kluba in njegove spremembe ali dopolnitve, 
- določa smernice za letni program dela, ki ga sprejema odbor Kluba, 
- sprejema finančni načrt in zaključni račun, 
- odloča o pristopu k zvezi društev ali klubov s podobnimi interesi in izvoli svoje 

predstavnike. 
 
 



VII. ODBOR KLUBA 
 
15. člen 
 
Odbor Kluba je izvršilni organ zbora članov Kluba, ki mu za svoje delo tudi odgovarja. 
Opravlja organizacijsko - operativne naloge, nujne za delovanje Kluba. 
Zbor izvoli predsednika, namestnika predsednika in enega člana odbora. Poleg tega odbor 
sestavljajo še vsi vodje skupin, vodja vaditeljev in strokovni mentor. Vsi imajo enake pravice 
in dolžnosti. 
Seja odbora Kluba je sklepčna, če na njej sodelujeta dva člana, ki jih je izvolil zbor članov. 
Sklep je sprejet, če zanj glasuje več kot polovica prisotnih članov odbora. 
Člani odbora si lahko razdelijo naloge po posameznih področjih kot npr.: izobraževanje, 
telovadba, investicije, družabno življenje, organizacija počitnic itd. 
Za posamezna področja ali za občasne naloge lahko odbor imenuje stalne ali občasne 
komisije. 
 
 
16. člen 
 
Naloge odbora Kluba so: 

- organizira delo Kluba, 
- organizira telovadbo in skrbi za njen nemoten potek, 
- organizira strokovna predavanja za člane in skrbi za strokovno izpopolnjevanje 

vaditeljev, 
- pripravlja predloge za občne zbore, kot npr.: letni program dela, finančni načrt, 

poročila o delu, predloge sprememb statuta kluba itd. 
- imenuje komisije, jim določi naloge in nadzira njihovo delo, 
- odloča o članstvu tujcev, prijateljih kluba in občnemu zboru predlaga kandidate za 

častne člane kluba, 
- skrbi za redno plačevanje članarine in dotok drugih sredstev za delo Kluba ter za 

smotrno gospodarjenje s sredstvi Kluba, 
- izvaja sklepe občnega zbora, 
- določa višino članarine in nagrade za vaditelje ter predavatelje, 
- določa podpisnike za finančno poslovanje, 
- ugotavlja interes za pristop Kluba v zveze društev z istimi ali podobnimi interesi ter 

daje ustrezni predlog občnemu zboru, 
- imenuje strokovnega mentorja Kluba, 
- odloča o spremembi naslova sedeža Kluba. 

 
 
VIII. NADZOR NAD DELOM KLUBA 
 
17. člen 
 
Nadzor nad delom Kluba vrši nadzorni odbor. Nadzor zajema zakonitost dela Kluba in 
njegovo finančno, blagajniško in materialno poslovanje. Najmanj enkrat letno nadzorni odbor 
pregleda blagajniško poslovanje, preveri knjigovodske evidence in obravnava zaključno 
poročilo. S tem opravlja nadzor nad delom predsednika Kluba, blagajnika, računovodje in 
vseh, ki kakor koli odločajo o pridobivanju in porabi sredstev Kluba. 
Nadzorni odbor ima tri člane, od katerih naj imata najmanj dva člana znanje o blagajniškem 
poslovanju oziroma financah. 
Nadzorni odbor je sklepčen, če sta prisotna vsaj dva člana, sklep je sprejet,če zanj glasujeta 
dva člana. 
V primeru suma nepravilnosti lahko nadzorni odbor pridobi zunanjo strokovno pomoč. 



Nadzorni odbor o svojih ugotovitvah obvešča odbor Kluba, v primeru ugotovljenih 
nepravilnosti pa zbor članov Kluba. 
 
 
IX. OBRAVNAVA DISCIPLINSKIH PREKRŠKOV 
 
18. člen 
 
Disciplinske prekrške članov Kluba na predlog predsednika ali drugih članov obravnava in o 
njih odloča odbor kluba. Dokončno o zadevi na osnovi pritožbe kršitelja odloča občni zbor 
Kluba. Odbor sprejme disciplinski pravilnik Kluba. 
 
X. STROKOVNI MENTOR KLUBA 
 
19. člen 
 
Za obravnavo vprašanj, ki so vezana na zdravstveno strokovno področje, ima klub 
strokovnega mentorja (v nadaljevanju mentor). Mentor je iz vrst zdravnikov. Mentor sodeluje 
pri delu Kluba tako, da ocenjuje primernost aktivnosti, ki se odvijajo v Klubu in o morebitnih 
pomislekih obvešča predsednika Kluba. Organom Kluba lahko svetuje pri oblikovanju 
programov dela in sodeluje pri pripravi izobraževalnega programa. Sodeluje z vaditelji in jim 
po potrebi svetuje. 
Mentor ne organizira dela v Klubu, organi kluba pa so dolžni njegova strokovna mnenja 
upoštevati pri svojem delu. 
Mentor naj bi delo Kluba populariziral med zdravstvenimi delavci in jih pritegnil k delu Kluba. 
Če se pokaže potreba, lahko mentor predlaga odboru Kluba ustanovitev strokovnega sveta 
Kluba, ki bi mu pomagal pri njegovem strokovnem delu v Klubu.    
 
XI. PREDSEDNIK KLUBA 
 
20. člen 
 
Predsednik Kluba je istočasno tudi predsednik odbora Kluba. Njegove naloge so:  

- sklicuje seje odbora Kluba, jih vodi in skrbi za uresničevanje njegovih sklepov ter 
sklepov občnih zborov, 

- koordinira delo v Klubu, 
- razpolaga s finančnimi in materialnimi sredstvi Kluba v skladu z letnim programom 

dela, 
- zastopa in predstavlja Klub, 
- sodeluje in usklajuje delo z zvezo koronarnih društev in klubov Slovenije. 

 
XII. NAMESTNIK PREDSEDNIKA KLUBA 
 
21. člen 
 
Namestnik predsednika Kluba opravlja vse naloge predsednika v njegovi odsotnosti. 
 
 
XIII. TAJNIK KLUBA 
 
22. člen 
 
Klub lahko ima tudi tajnika,ki skrbi za administrativno funkcioniranje Kluba. Izvaja 
administrativno delo v Klubu, vodi evidenco in statistiko članstva, skrbi za pisno 
dokumentacijo o delu Kluba in jo arhivira, piše zapisnike občnih zborov in odbora itd. 



 
 
XIV. BLAGAJNIK KLUBA 
 
23. člen 
 
Klub ima blagajnika. Njegove naloge so: 

- administrativno izvaja finančno poslovanje Kluba, 
- vodi ustrezne finančne, materialne in druge knjige s tega področja, 
- skrbi za redno pobiranje članarine in drugih prispevkov članov Kluba, 
- pripravlja potrebna finančna poročila, 
- opozarja odbor na probleme s področja financ. 

 
 
XV. FINANČNO POSLOVANJE 
 
24. člen 
 
Klub pridobiva sredstva za svoje poslovanje iz naslednjih virov: 

- z letno članarino in drugimi prispevki članov Kluba, 
- z dotacijami darovalcev, 
- z darili, 
- iz javnih sredstev, 
- iz drugih virov. 

Klub ima svoj transakcijski račun, odprt pri banki, preko katerega opravlja finančne posle. 
 
 
25. člen 
 
Pridobljena denarna sredstva Kluba se porabijo za izvajanje nalog Kluba, določenih v tem 
statutu in letnih planih dela Kluba. Zlasti pa za: 

- najemnine za prostore v katerih se odvija dejavnost Kluba, 
- nagrade vaditeljem vadbe, predavateljem in drugemu strokovnemu kadru, 
- nabavo in vzdrževanje naprav in opreme, potrebne za delovanje Kluba, 
- materialne stroške delovanja Kluba (stroški obveščanja, potni stroški, pisarniški 

material itd.), 
- druge izdatke, vezane na izvajanje programa in za razvoj dejavnosti Kluba. 

 
Denarna sredstva se okvirno razporedijo z letnim programom dela,ki se tekom leta lahko 
spremeni s sklepi odbora Kluba. 
 
 
26. člen 
 
Finančno-materialno poslovanje se vodi po veljavnih predpisih in v skladu z letnim planom. 
Način zagotavljanja podatkov o finančnem in materialnem poslovanjem je določen v 
pravilniku. Vsi podatki se izkazujejo v skladu s pravili računovodskih standardov za društva. 
Finančne listine podpisuje predsednik oz. namestnik v njegovi odsotnosti. Sredstva Kluba se 
hranijo na računu pri pristojni finančni instituciji. Javnost finančnega poslovanja je 
zagotovljena tako, da ima vsak član pravico vpogleda v finančno-materialno dokumentacijo. 
Letno poročilo o finančnem poslovanju, ki ga pripravi blagajnik Kluba, je sestavni del letnega 
poročila o delu Kluba v preteklem letu. Sestavljeno mora biti v skladu z računovodskimi 
standardi za društva in mora prikazati resnično stanje o premoženju in poslovanju Kluba. 
Odbor Kluba mora v roku šestih mesecev sprejeti pravilnik o finančnem poslovanju Kluba. 
 



 
27. člen 
 
Nadzor nad zakonitostjo, namembnostjo in gospodarnostjo razpolaganja s sredstvi Kluba 
opravlja nadzorni odbor. O svojih ugotovitvah poroča odboru in zboru članov Kluba. 
Nadzor nad zakonitostjo porabe javnih sredstev, ki jih je prejel Klub za svoje dejavnosti, 
opravlja organ, ki ga določa zakon. 
 
 
XVI. JAVNOST  DELA 
 
28. člen 
 
Delo Kluba je javno. Javnost dela se zagotavlja tako: 

- da so vse seje organov Kluba javne, 
- da se vsem članom Kluba omogoča vpogled v zapisnike in finančno dokumentacijo 

Kluba, 
- da organi Kluba vse člane obveščajo o dejavnosti Kluba, 
- da občasno o svojem delu obvestijo tudi ustrezne zunanje institucije in medije. 

Za javnost dela v Klubu je odgovoren predsednik Kluba. 
 
XVII. PRENEHANJE KLUBA 
 
29. člen 
 
Klub lahko preneha: 

- s sklepom občnega zbora, sprejetim z večino vseh članov Kluba, 
- če pade število članov pod 10, 
- po samem zakonu. 

 
Postopek prenehanja Kluba se izvede skladno z zakonodajo. 
Morebitno premoženje ob prenehanju društva se prenese na Zvezo koronarnih društev in 
klubov Slovenije. 
 
 
XVIII. PREHODNA DOLOČBA 
 
30. člen 
 
V fazi registracije Kluba lahko odbor Kluba sprejme potrebne spremembe statuta, da bi se 
opravila registracija. Takšne spremembe potrdi občni zbor na svoji prvi naslednji seji. 
Spremembe in dopolnitve statuta sprejema občni zbor. 
 
 
XIX KONČNA DOLOČBA 
 
31. člen 
 
Ta statut začne veljati 19.6.2012. 
 
Radlje ob Dravi, 19.6.2012 
 
Predsednik: Marjan Ternik 
 


