
 

Ob Suhi 11, 2390 Ravne na Koroškem 

Zadeva:  

ZAPISNIK  

18. seje odbora KKMD, ki je bila 11. 02. 2021 ob 18.00 uri po povezavi G-MEET 

Dnevni red: 

1. Otvoritev pozdrav in pregled sklepčnosti 

2. Obravnava in potrditev zapisnika 17. seje odbora 

3. Pregled prijav za šolo zdravega življenja v Strunjanu 

4. Možnost najetja dodatnih kapacitet za letovanja 

5. Informacija i vključevanju v IPO 

6. Možnost vpeljevanja dodatnih ur rehabilitacijske vadbe  

7. Priprave na Zbor članov ZKDKS 

8. Razno 

Prisotni člani odbora: Alojz Ovnič, Ivan žagar, Marija Črešnik, Irma Rebula, Branko 

Šteharnik, Branko Junger, Peter Kordež, in Friderik Ločičnik 

Opravičeno odsotni: Jani Selišnik, Majda Pečovnik, Prim. Cirila Slemenik Pušnik in Boža 

Novak. Berta Jež 

Ad2. Zapisnik 18. seje je po krajši razpravi soglasno potrjen 

Ad3 in 4  Predsednik je predlagal združitev točk 3 in 4, ker se problematika nanaša  na 

isto temo. Ugotovili smo, da so kapacitete za silo zadoščale samo za člane, ki še niso 

letovali v organizaciji KKMD. Zaradi pomanjkanja števila postelj je predsednik stopil v 

kontakt z Zdraviliščem Radenci, ki razpolagajo s prostimi kapacitetami v Hotelu Salinera 

v Strunjanu. Preko Zdravilišča Radenci imamo na razpolago še dodatnih 15 

dvoposteljnih sob za katere se lahko prijavijo tudi drugi člani.  

Dogovorili smo se, da prijavljene člane , ki so že večkrat letovali razporedimo v dogovoru 

s preostalimi člani v Hotel Salinera ali pa v zdravilišče Radenci kjer je čas prijave do 

konca meseca marca. Na razpolago imamo tudi nekaj prostih kapacitet v Zdravilišču 

Šmarješke toplice. Trenutno so za Šmarješke toplice prijavljeni štirje člani in za 

Zdravilišče Radenci 10 članov. 

Predsednik je zadolžen, da kontaktira še ostale in uskladi zasedenost kapacitet. 



Ad 5 in 6.  Glede na možnost vključitve v program IPO je podal širšo informacijo vodja 

vaditeljev Peter Kordež. Poudaril je, da moramo glede na pogoje vključitve v IPO uvesti 

redno telesno vadbo v vključeni skupini dvakrat tedensko in izvajati vaje glede na 

predpise, mi jih določa razpis. Razpis pogojuje tudi vadbo z vaditelji, ki imajo opravljen 

izpit za vaditelje pod pogoji zveze društva vaditeljev pri ZKDKS. 

Sprejet je bil dogovor, da se vodja vaditeljev sestane z vaditelji in se dogovori o 

možnostih vadbe dvakrat tedensko za skupine kjer bo možna dvakratna vadba. 

Ad 7.  Ker se v vodstvu ZKDKS izteče mandat določenim članom IO ZKDKS in je leto 

2021 volilno leto potekajo priprave na izvedbo volilnega zbora članov v mesecu aprilu 

2021. Peter Kordež j e podal osnovne smernice za pristop k volilnim opravilom kot je 

evidentiranje članov za nosilne funkcije in organe Zveze ter ostale organe v ZKDKS. 

Razpis je bil izdan v sredo 12. 02. 2021.  

V odboru smo se odločili, da bomo poizkušali najti člana za eno od funkcij ali vsaj člana 

odbora. 

Ad 8. Pod razno je predsednik podal informacijo o izdaji GLASILA. Trenutno je glasilo v 

tisku in bo izšlo po 25. februarju. Možno bi bilo nekaj prej, toda zaradi dejstva, da je 

ravno v teh dneh izšla revija SKUPAJ ZA NAŠA SRCA, vsebine pa se v strokovnem delu 

rahlo podvajajo smo se odločili, da za nekaj dni počakamo. Takoj, ko bo izšla iz tiska jo 

dobite vsi vodje, da jo razdelite med člane. 

- Predsednik je obvestil vse člane odbora o nabavi torbe za prenosni računalnik v 
vrednosti 17, 70 € in naglavnih slušalk za računalnik, ki jih rabimo pri izvedbi 
sestankov ali rehabilitacijske vadbe. Vrednost slušalk je bila 15 €. Tako, da je 
skupna v rednost nabave znašala 32,70 €. 

Drugih zadev ni bilo, tako, da je bila seja zaključena ob 18.55 uri. 

 

Zapisal: Alojz Ovnič                                                                                         Predsednik KKMD 

               Alojz Ovnič  

               Alojz Ovnič l.r. 

Prevalje 02. 02. 2021 


