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Z A P I S N I K ! 

 

24. seje odbora KKMD, ki je bil v sredo 24. 11. 2021 ob 17.30 uri preko videokonferenčne 

povezave. 

Za sejo je bil predlagan naslednji : 

D N E V N I  R E D : 

1. Pozdrav in ugotovitev sklepčnosti 

2. Pregled in potrditev zapisnika 23. seje odbora 

3. Potek vadb v skupinah v času koronakrize 

4. Priprave na izdajo naše revije GLASILO 

5. Informacija o sodelovanju v projektu ČLAS Mežiške doline (SKUPAJ ZA VARNI JUTRI) 

6. Informacija o pridobitvi novega partnerja za sofinanciranje nabave zdravstvenih pripomočkov 

(očala, slušni aparati) 

7. Informacija o možnostih ureditve vodenja članskih evidenc 

8. Razno 

Prisotni: Peter Kordež, Ivan Žagar. Berta Jež, Martin Blatnik, Branko Junger, Branko Šteharnik, Alojz 
Ovnič in prim. Cirila Slemenik Pušnik – telefonski vklop pri točki 4. zaradi službene odsotnosti. 

Opravičeno odsotni: Hedvika Gorenšek, Irma Rebula, Milan Merkač, Boža Novak, Silva Ban, Marija 
Črešnik in Jani Selišnik. 

Od odsotnih, trije člani nimajo možnosti vključitve v videokonferenco. 

Ad 1.  Ugotovili smo, da smo sklepčni, tako, da smo s sejo lahko nadaljevali. 

Ad 2. Zapisnik 23. seja odbora je bil predhodno posredovan vsem članom odbora in je bil soglasno 
sprejet brez pripomb. 

Ad3.  Zaradi težav s koronavirusom smo ugotovili, da v vseh skupinah potekajo vadbe na prostem oz. v 

dveh skupinah tudi izmenjaje preko video povezave  (Prevalje, Mežica) 

Ad4.  Predsednik je člane odbora seznanil s potekom priprav na izdajo 24. številke glasila. 

Do seje je pripravljenih 7 prispevkov in sicer: 

- Poročilo predsednika KKMD o delu v letu 2021 

- Prim. Cirila Slemenik Pušnik, dr. med., članek o aktualnih razmerah v zdravstvu, na 

področju Koroške. 

- Predstavitev člana in do pred kratkim vodje skupine na Prevaljah Franca Fužir. 

- Adi Breznik – članek Irme Rebula (Predstavitev dela člana skupine iz Mežice) 

- Prispevek Anice Kumer, o vtisih iz Portoroža in nekaj iz njenega življenja (skupina Črna 

na Koroškem) 

- Dogodki iz preteklosti. Anka Plevnik, članica skupine Prevalje 

- GLASILO bo opremljeno z veliko fotografijami, iz dela KKMD v letu 2021. 
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Ad 5.  Pod to točko je Peter Kordež podal informacijo o poteku projekta »SKUPAJ ZA VARNI 
JUTRI«, ki poteka v organizaciji LAS Mežiške doline, kamor so vključene občine Mežica, Prevalje 
in Ravne na Koroškem. Projekt zajema predvsem predavanja, v vseh treh občinah, ki jih izvajajo 
zdravnice: Prim. Cirila Slemenik Pušnik, dr. med., spec. internist, s predavanjem o bolečinah v 
prsnem predelu in s tem povezanimi posledicami. Maja Pušnik Vrčkovnik, dr. med., spec. 
Internist, s predavanjem o pljučni emboliji in dogodkih ob obolenju s koronavirusom ter Vesna 
Stropnik, dr. med., spec. družinske medicine, s predavanjem o ukrepih za preprečevanje srčnega 
infarkta. 

Posebej so se izkazali naši inštruktorji za TPO in AED, saj so imeli cel niz predavanj in tečajev o 
TPO in AED. Glavna akterja sta bila predvsem Peter Kordež in Primož Krajnc. 

Ad 6.  Predsednik je seznanil člane odbora o pridobitvi novega partnerja za možnost cenejše 
nabave optičnih in slušnih pripomočkov. Kot novi partner nastopa OPTIKA PARADIŽ, s Prevalj. 
V Optiki Paradiž je možno na osnovi članske izkaznice nabavljati očala in slušne aparate z 10 % 
popustom. 

Članska izkaznica bo v bodoče spremenjena. Na hrbtni strani bomo črtali logotip ZKŠTM in ga 
nadomestili z logotipom Optike Paradiž. Vse članske izkaznice izdane do sedaj, ki nosijo logotip 
ZKŠTM, prav tako veljajo v omenjeni optiki. 

Ad 7.  Predsednik je seznanil člane odbora z nastalo situacijo v primeru vodenja evidence 
članstva, ker je dosedanja evidentičarka zaradi zdravstvenih težav v stanju, ko zelo težko 
opravlja to funkcijo. 

Predsednik je iskal več možnosti med drugim tudi pri naši računovodji Jožici Germadnik in Silvi 
Ban- novi vodji skupine v Strojnski reki. 

Gospa Silva Ban je po predhodnem razgovoru delno pristala na prevzem teh del. Odbor je bil 
mnenja, da v kolikor bo pristala, se z njo dogovarjamo o prevzemu vodenja kadrovskih evidenc.  
V primeru prevzetja, bomo speljali postopek prenosa programa in vseh podatkov iz računalnika 
Marije Črešnik na računalnik Silve Ban. Prenos mora izvesti skrbnik serverja, gospa Meta Dolenc, 
iz Radovljice. 

Ad 8.  Predsednik je obvestil člane odbora, da je predvideni skupni sestanek odbora, vaditeljev 
in inštruktorjev, ki je bil napovedan za 26. november, preložen do umiritve krize s 
koronavirusom. Takoj, ko bodo razmere ugodne, bomo ta sestanek izvedli. 

Vodja skupine Ravne Berta Jež je vprašala, kako je z organizacijo zaključkov leta, zaradi 
koronavirusa. Obstaja mnenje, da se zaključki naj organizirajo skladno s predpisi NIJZ, kar 
pomeni strogo upoštevanje vseh zahtev PCT in ostalih določil, kot je razkuževanje in zračenje 
prostorov. 

Seja je bila zaključena ob 19.30 uri. 

Zapisal: predsednik KKMD 

    Alojz Ovnič l.r. 

Prevalje 25. 11. 2021 
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