Ob Suhi 11, 2390 Ravne na Koroškem
Zadeva: ZAPISNIK 16. SEJE ODBORA KKMD (Seja po video povezavi)
Seja je bila sklicana dne: 06. 01. 2021 ob 18.00 uri
Prisotni člani: Ivan žagar, Branko Junger, Berta Jež, Irma Rebula, Peter Kordež, Alojz Ovnič,
Prim. Cirila Slemenik Pušnik, Friderik Ločičnik, Marija Črešnik, Martin Blatnik
Odsotni zaradi težav z video povezavo: Jani Selišnik, Branko Šteharnik, in Majda Pečovnik.
Za sejo je bil predlagan naslednji:
DNEVNI RED
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvoritev in pozdrav
Pregled in potrditev zapisnika 16. seje odbora (dopisna seja)
Pregled opravljenega dela po zadnji seji odbora
Obravnava dokumentov ZKDKS za sklic zbora članov ZKDKS
Priprave na izdajo 23. številke GLASILA DSB KKMD
Predlogi za aktivnosti na področju rehabilitacijske vadbe
Nekaj misli prim, Cirile Slemenik Pušnik dr. med. ob pogojih COVID-19
Vprašanja in pobude
Razno

Ad 2. Zapisnik 15. seje je bil posredovan vsem članom odbora v dneh po zaključku sejePredsednik je poročal, da so bili vsi sklepi 15. seje izvršeni. Na zapisnik ni bilo pripomb in je
bil soglasno potrjen.
Ad 3. Glede na razmere, ki so bile pogojene s COVID-19 so bile vse aktivnosti omejene na
nujne sprotne dejavnosti. Predvsem se je delo nanašalo na urejanje razmer, ki so nastale v
vodstvu ZKDKS. Med tem časom je bilo največ aktivnosti usmerjeno v pripravo izrednega
zbora članstva, na katerem je bila razrešena predsednica ZKDKS prof. dr. Irena Keber. Vodenje
Zveze pa je do volitev prevzela podpredsednica Alenka Babič. Naslednja zadeva, ki se je
spremenila je to, da je bil prenesen sedež zveze iz Ljubljane na Štepanjskem nabrežju 38 v
Celje na Gledališki trg 7, 3000 Celje. S tem je zveza dobila stalno prostore z neomejenim
dostopom in prostori za hrambo arhiva.
V KKMD smo prenehali z izvajanjem rehabilitacijske telesne vadbe v vseh skupinah.
Ad 4. Pri ZKDKS do slej ni bilo pravilnika, ki bi urejal postopke in način izvajanja vseh volilnih
postopkov. Zaradi tega je v sprejemanju predlog pravilnika, ki je bil posredovan vsem članom
odbora, ki so ga imeli priložnost preučiti. Po kratki obrazložitvi smo sprejeli naslednji sklep:



Potrdi se predlog pravilnika o volitvah in imenovanjih v ZKDKS in pooblasti
predsednika dana zboru članstva potrdi pravilnik z glasovanjem ZA.

Obravnava aneksa k statutu ZKDKS:
Prav tako je bil posredovan predlog aneksa k statutu ZKDKS. Aneks se nanaša na poglavje, ki
določa sedež in štampiljko ZKDKS.
Oboje, se spremeni v smislu prenosa sedeža iz naslova Štepanjsko nabrežje 38, 1000
Ljubljana, na novi naslov Gledališki trg 7, 3000 Celje.
Odbor DSB KKMD v celoti soglaša s spremembami in pooblašča predsednika, da ga na dopisni
seji zbora članstva potrdi in glasuje ZA.
Ad 5. Predsednik je obvestil člane odbora o nujnosti s pričetkom priprav na izdajo »GLASILA«.
Dogovorili smo se, da se glasilo izda v enaki obliki kot 22. številka – v obliki revije. Vsi vodje
skupin so naprošeni, da napišejo nekaj misli o delu skupine in njihovih razmerah. Članki se
lahko nanašajo tudi na kakšno zanimivo dogodivščino v življenju. Rok za oddajo člankov je 20.
januar.
Ad 6. Zaradi kar dolge prekinitve z redno vseživljenjsko rehabilitacijsko vadbo in sicer od
oktobra 2020 smo se dogovorili, da Peter Kordež stopi v stik z vaditelji ( Nevenka Lednik,
Maja Pečovnik, Berta Jež in Barbara Koren), da poizkušajo organizirati vadbo preko video
prenosov. Vadba je lahko organizirana tudi večkrat tedensko, vsakokrat z drugo vaditeljico.
Vodje skupin so zadolženi, da pridobijo čim več kontaktov svojih članov za možnost
organiziranja vadbe na domu.
Rok izvedbe je do konca meseca januarja,
Ad 7. Zelo na kratko povzemam misli prim. Cirile Slemenik Pušnik: Poudarek je na strogem
izvajanju vseh preventivnih ukrepov, ki jih izdaja NIJZ. Isto časno pa poziv vsem članom k
organiziranemu pristopu za cepljenje proti COVID:19
Ad 8. Podan je bil predlog, da se organiziramo v smislu čim večje aktivacije vseh članov za
udeležbo na organizirano vodenem pristopu k cepljenju tako, da bi vodje skupin pridobili
prijave, da se lahko zagotovi zadostno število doz cepiva.
Ad 9. Pod točko razno ni bilo nobene zadeve in je bila seja zaključena ob 19.00 uri z
ugotovitvijo, da je tudi video način zadeva, ki omogoča kvalitetno delo.
Zapisal: Predsednik KKMD
Alojz Ovnič Alojz ovnič L.r.

