
 
Društvo srčnih bolnikov, Koronarni klub Mežiške doline, Ob Suhi 11, 2390 Ravne na Koroškem, www.srce-si.si, info@srce-si.si, 040 799 690 

 

Društvo srčnih bolnikov, Koronarni klub Mežiške doline, 
Ob Suhi 11, 2390 Ravne na Koroškem, www.srce-si.si, info@srce-si.si, 040 799 690 

 
Z A P I S N I K 

 
25. seje odbora KKMD, ki je bila v petek, 21. 01. 2022, ob 19.30 uri, preko spletne povezave 
G-TEEM 
Predlagan je bil naslednji: 
 

D N E V N I  R E D 
 

1. Otvoritev in pozdrav ter ugotovitev sklepčnosti 

2. Pregled in potrditev zapisnika 24. seje 

3. Poročilo o pripravi 24. številke DLASILO 

4. Pobiranje članarine za leto 2022 

5. Redna tedenska rehabilitacijska vadba in morebitni problemi 

6. Priprave na organizacijo rednega letnega občnega zbora 

7. Dogovor o izvedbi skupne seje z vaditelji, inštruktorji in ostalimi sodelavcev ki so 
sodelovali pri delu KKMD v letu 2021. 

8. Dogovor o možnosti nabave enotnih jopic za vaditelje, vodje skupin, strokovnega 
vodjo in vodjo vaditeljev ter inštruktorje. 

9. Razno 
 

Prisotni člani odbora: Prim. Cirila Slemenik Pušnik, Martin Blatnik, Robert Pečnik, Irma 
Rebula, Berta Jež, Branko Šteharnik,  Alojz ovnič in Peter Kordež 
Opravičeno odsotni: Ivan Žagar, Jani Selišnik, Hedvika Gorenšek, Branko Junger in Boža 
Novak. 
Ad 1.   Po nekaj minutah zamude zaradi težav s povezavo smo ugotovili, da je prisotnih 
osem članov odbora kar zadostuje za sklepčnost pri polni zasedbi 13. članov odbora. 
 
Ad 2.   Zapisnik 24. seje odbora so dobili vsi člani že predhodno, tako, da so ga lahko 
pogledali. Na sami seji ni bilo pripomb in smo ga soglasno potrdili. 
 
Sklep št. 1: Odbor soglasno potrdi zapisnik 24. seje odbora 
 
Ad 3.   Predsednik je obvestil člane odbora o izidu naše revije GLASILO, ki naj bi izšlo 20. 
januarja. Da je prišlo do krajše zamude in bo izšlo do ponedeljka 24. januarja. Takoj po 
izidu jo bomo dostavili vsem vodjem skupin, da jo bodo razdelili našim članom. 
 
Ad 4.  Odbor je razpravljal o višini članarine za leto 2022 in se dogovoril, da ne 
spreminjamo višine članarine in ostane do nadaljnjega 10 € na člana. Predlagamo, da se 
članarino pobira skupaj z razdeljevanjem glasila. 
 
Sklep št. 2. Odbor je soglasno sprejel sklep, da ostane višina članarine za leto 2022 
v vrednosti 10,00 €. 
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Ad 5.   Predsednik je odprl razpravo o usmeritvah in načinu vodenja redne tedenske 
rehabilitacijske vadbe. Po poročanju prisotnih vodij skupin smo ugotovili, da se vadba po 
vseh skupinah odvija po planu in ne nastajajo  posebne težave. Glede na še vedno prisotne 
probleme zaradi koronavirusa predlagamo čim več vadbe na prostem ali preko kakršne 
koli video povezave. 
 
Ad 6.   Zaradi omejitev združevanja in zahtev NIJZ po strogem upoštevanju PCT 
predlagamo, da z organizacijo občnega zbora počakamo do ugodnejšega trenutka v 
pomladanskem času. Možna je tudi kombinacija z organizacijo piknika, kjer bomo sprejeli 
vse potrebne dokumente. Za dokumente, ki morajo biti sprejeti do oddaje dokumentacije 
za AJPES pa bo odbor na razširjeni seji razpravljal in jih potrjeval (Poročilo o delu KKMD, 
Finančno poročilo, plan dela za leto 2022 in poročilo nadzornega odbora) 
 
Ad 7. Člani odbora so sprejeli predlog predsednika, da izvedemo skupno sejo s člani 
odbora, vaditelji, inštruktorji ter sodelavci, ki so sodelovali v času vodenja projekta 
SKUPAJ ZA VARNI JUTRI v jesenskem delu. To so predavateljice, prim Cirila Slemenik 
Pušnik, dr. medicine spec. internist, dr. Maja Pušnik spec. interne medicine in dr. Vesna 
stropnik specialist družinske medicine. Seja naj bi se organizirala v zato primernem 
prostoru. Za iskanje lokacije je zadolžen predsednik KKMD. 
 
Sklep št 3:  Izvede se skupna seja v razširjeni sestavi takoj, ko bodo dovoljevale 
COVID razmere. 
 
Ad 8.   Predsednik je predlagal odboru, na osnovi predhodnega dogovora s Petrom 
Kordežem, da pristopimo k nabavi primernih jopic za vse vaditelje, inštruktorje, vodje 
skupin in sodelavce, ki so sodelovali pri izvajanju izobraževalnih dejavnostih za naše 
članstvo in vse občane. Izobraževalni program bo potekal tudi v spomladanskem in 
jesenskem delu z vsebinami, ki bodo zanimive in aktualne za slehernega občana. Po 
razpravi je bil odbor soglasen, da organiziramo zbiranje naročil. 
Za vsako skupino je odgovoren vodja skupine, da pridobi konfekcijsko številko za 
vaditelja, ki deluje v njegovi skupini in seveda svojo številko. 
 
Sklep št. 4: Nabavi se jopice za vse člane navedene v obrazložitvi predloga v 
zapisniku. 
 
Ad 9.    -  Pod razno je predsednik prisotne seznanil o poteku ankete ZKDKS, o vplivu 
pandemije na vadbo in počutje članov. Vsi vodje so anketo že dobili in jih je prosil, da resno 
pristopijo k izpolnitvi ankete. Predsednik je članom, katerih ima e-naslove, anketo že 
razposlal. Razposlanih je bilo preko 100 anket. Rok za izpolnjevanje je kratek, ker 
predsednik ZKDKS rabi rezultate že v prvih dneh meseca februarja. 
Člani so bili seznanjeni tudi o pregledu finančnega poslovanja s strani nadzornega odbora 
KKMD. Člane je obvestil, da je bil pregled poslovanja pozitiven in ni bilo kakšnih pripomb. 
Peter Kordež je prisotne seznanil s pripravami na predavanja v pomladanskem delu. 
Dolžnost vodij skupin je, da zagotovijo udeležbo, z obveščanjem tudi širše javnosti. 
Peter Kordež je tudi seznanil člane o pripravi kartice, ki bi vsebovala podatke o zdravilih, 
alergijah in bistvenih podatkih, ki so nujni ob nudenju pomoči. Pobudo za sestavo kartice 
je dala dr. Vesna Stropnik, ki deluje kot zdravnica reševalka na terenu in dobro pozna 
stanje in ve kakšni so problemi če pacient ne pozna svojih zdravil. Še huje pa je, če je 
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pacient nezavesten . Dogovorili smo se, da bomo pristopili k izdelavi kartice. Predsednik 
je zadolžen za nabavo plastičnih ovitkov, ki bodo v takšni velikosti, da bo poleg kartončka 
vložena tudi zdravstvena izkaznica in bo primerna za nošnjo v denarnici. 
Vodja skupine Dravograd Robert Pečnik je postavil vprašanje ali je možno nabaviti majice 
z Logotipom KKMD. Dogovorili smo se, da naj vsi vodje zberejo naročila za majice, da 
bomo skupno naročili majice. Moj predlog je, da ob pobiranju naročnine isto časno 
vprašamo člane, če so zainteresirani za naročilo majic. Obstajajo majice  v dveh krojih in 
sicer brez ovratnika in polo majice. 
Cena doplačila navadnih majic je 3 €, polo majico pa se doplača  5 € za komad. Velikosti 
so od S, M, L, XL in XXL (ženske in moške) 
 
Zapisal: A. Ovnič         
Predsednik KKMD 
Alojz Ovnič 
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