
 

Ob Suhi 11, 2390 Ravne na Koroškem 

Zadeva:  

Z A P I S N I K 

17- seje odbora KKMD, ki je bila v torek 02. 02. 2021 ob 18.00 uri. (Seja po video 
povezavi.) 

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 16. seje odbora 
3. Dogovor in sprejem pogojev za letovanje (Šola zdravja Strunjan, in zdravilišče 

Radenci) 
4. Sprejem kriterijev za oprostitev plačila članarine za socialno ogrožene člane. 
5. Razno 

Prisotni člani odbora: Ivan Žagar, Branko Šteharnik, Branko Junger, Irma Rebula , Prim, 
Cirila Slemenik Pušni dr. med., Berta Jež, Alojz Ovnič, Martin Blatnik, Marija Črešnik. 

Opravičeno odsotni člani (tehnične ovire za videokonferenco) Friderik Ločičnik, Majda 
Pečovnik, Jani Selišnik, in Boža Novak. 

Ad 2. Na zapisnik 16. seje ni bilo pripomb, vsi sklepi so izvršeni, zato je bil soglasno 
potrjen. 

Ad 3. Predsednik je podal informacijo o prijavah za udeležbo na šoli zdravega življenja v 
Strunjanu od 09. 05. do 16. 05. 2020.  

Do danes je prijavljenih 56 članov. Kapacitete v Strunjanu pa so 30 članov ali 15. sob. 
Zaradi potrebnega izločanja članov moramo sprejeti določene kriterije, ki nam bodo 
omogočili sestaviti listo udeležencev. 

Predsednik je predlagal, da se dogovorimo o izključitvi najprej tistih članov, ki so že 
večkrat letovali in sicer po številu letovanj. V nadaljevanju pa je treba ugotoviti tako 
zdravstvene razmere kot socialni položaj posameznega člana. 

Glede na to, da v naši korespondenci obstajajo podatki O letovanjih v preteklih letih se 
bomo poslužili le te. Predsednik pregleda vse podatke in jih na osnovi le teh razporedi. 



Sigurno pa se nam bo po tej razporeditvi pokazal presežek prijav, zato smo se dogovorili, 
da po tej razporeditvi skličemo sestanek kjer bodo podali vodje skupin svoje mnenje in 
glede na to, da vodje bolje poznajo razmere v svojih sredinah pomagali določiti 
prednostno listo in končno listo udeležencev za šolo zdravega življenja v Strunjanu v 
prej navedenem terminu. 

Sklep št. 1 Prednost pri letovanju imajo člani, ki še niso letovali 

Sklep št. 2 Pred končno določitvijo seznama se ponovno skliče seja odbora za skupno 
izdelavo liste za letovanje 

Vsi postopki potekajo v upanju, da se bo letovanje lahko izvedlo in , da nas bo COVID-19 
spustil iz oklepa epidemije. 

Ad 4 Oprostitev plačila članarine. Predsednik je izpostavil vprašanje možnosti in 
upravičenosti plačila članarine za člane, ki so zdravstveno hudo prizadeti ali drugače 
socialno ogroženi.  

Po krajši razpravi, ki je bila bolj monolog predsednika smo se dogovorili , da oprostimo 
plačila članarine vse starejše člane, ki so hudo zdravstveno prizadeti in člane za katere bi 
se ugotovilo, da bi jih članarina kakor koli socialno ogrožal, kar pa mislim, da vtem 
trenutku še ni slučaj. 

Druga zadeva pa je bila izpostavljena v smislu nedejavnosti kluba, poudariti je treba, da 
v letu 2020 dejansko ni bilo skoraj nič aktivnosti, ki so zahtevale fizične prisotnosti in so 
bile odpovedane zaradi zakonsko in na osnovi priporočil NIJZ. )Predavanja, letovanja. 
Telesne vadbe, pikniki, izleti, dnevi zdravja po občinah, aktivnosti na področju 
izobraževanja AED in še veliko tega je odpadlo) 

Vsa ta dogajanja so nekatere, ti so v zelo malem številu, tudi prepričal, da nima smisla, da 
so še člani KKMD. Vsak se odloča po svoji glavi, nihče ni član na prisilo pač pa zaradi 
mnogoterih ugodnosti predvsem v smislu zdr. izobraževanja in druženja. Ko nas bo 
osvobodila korona bomo zaživeli s polno paro pa še nekaj bomo dodali. 

Ad 5. Razno 

Primarij Cirila Slemenik Pušnik je izpostavila potrebo po izdaji brošure o postopanjih 
srčnih bolnikov ob prebolelem srčnem infarktu po odpustu iz bolnišnice. Ker je to strogo 
strokovna zadeva smo se dogovorili, da prevzame pobudo in oblikovanje brošure 
primarij Cirila Slemenik Pušnik s svojimi sodelavci.  

Sklep št. 3 KKMD pristopimo k izdelavi brošure, vodja projekta je prim. Cirila Slemenik 
Pušnik dr. med. specialist interne medicine in kardiologije. 

Stem je bila seja zaključena ob 18.45 uri 

OSTANIMO ZDRAVI !!!!!! 

Zapisal predsednik: Alojz Ovnič Alojz Ovnič l.r. 



Prevalje 02. 02. 2021 


