
 

Ob Suhi 11, 2390 Ravne na Koroškem 

Zadeva:  

Z A P I S N I K 19. seje odbora KKMD, ki je bila v četrtek 25. 02. 2021 ob 17.30 

uri po video povezavi (G-MEET) 

Predlagan je bil naslednji: 

D N E V NI R E D 

1. Otvoritev pozdrav in ugotovitev sklepčnosti 
2. Pregled in potrditev zapisnika 18. seje odbora 
3. Predlogi kandidatov za funkcije v ZKDKS (Volilni zbor v aprilu 2021) 

 Predlog za NO ZKDKS 
 Predlog podpredsednika/co ZKDKS 
 Predlog za člana IO ZKDKS 

1. Razno 

Prisotni člani: Prim. Cirila Slemenik Pušnik, Ivan žagar, Marija Črešnik, Boža Novak, 
Martin Blatnik, Branko Junger, Branko Šteharnik, Friderik Ločičnik, Irma Rebula, Alojz 
Ovnič, Majda Pečovnik, Berta Jež 

Opravičeno odsotna: Peter Kordež, Jani Selišnik. 

Ad2. Vsi člani so dobili zapisnik 18. seje. Na zapisnik ni bilo pripomb, zato smo ga 
soglasno potrdili. 

Ad3. Uvodoma je predsednik podal obrazložitev o poteku priprav na Volilni zbor ZKDKS 
in o kadrovskih zadevah.  

Sprejeti so bili naslednji sklepi: 

Sklep 1.: Za podpredsednico ZKDKS ponovno predlagamo dosedanjo podpredsednico 
Alenko Babič. 

Obrazložitev: Gospa Alenka Babič je do sedaj opravljala funkcijo podpredsednice en 
mandat in zato ima po statutu možnost ponovne kandidature. Ker je do sedaj opravljala 
funkcijo vestno in zelo uspešno smo bili enotni, da jo ponovno evidentiramo za mesto 
podpredsednice in po funkciji tudi za članico IO ZKDKS. 



Sklep št. 2. Za člana NO in morebiti tudi za predsednico NO, predlagamo gospo Marjetko 
Okršlar. 

Obrazložitev: Gospa Marjetka Okršlar je opravljala funkcijo predsednika NO prvi 
mandat in po statutu lahko ponovno kandidira. Vlogo predsednika NO je opravljala zelo 
vestno in pokazala vse kvalitete dobrega vodje NO. Vsi člani so soglasno potrdili 
kandidaturo Marjetke Okršlar za imenovano funkcijo. 

Sklep št.3 Za člana IO ZKDKS odbor KKMD predlaga Alojz-a Ovnič-a 

Po krajši razpravi se je odbor odločil, da predlaga za člana IO ZKDKS Alojza Ovniča, 
predsednika KKMD. Izhajali smo iz stališča, da bi bilo primerno, da po dolgem času 
dobimo svojega predstavnika v IO ZKDKS in s tem tesnejšo povezavo z Zvezo koronarnih 
klubov in društev Slovenije. S kandidaturo se strinja in je pripravljen aktivno sodelovati 
v organu Zveze KDKS. 

Ad 4. Pod razno je Irma Rebula postavila vprašanje možnosti pridobiti prioriteto srčnim 
bolnikom za cepljenje proti COVID-19 .  

Na postavljeno vprašanje odgovorila prim. Cirila Slemenik Pušnik in opozorila na 
težavno vzpostavljanja dvojnih evidenc za prioritete pri cepljenju, ker popolne evidence 
že vodijo splošne ambulante in bi bilo težko posegati v že obstoječe evidence, ker bi 
prihajalo do določenih zmešnjav. Isto časno pa družinski zdravniki poznajo potrebe po 
cepljenju, tako, da itak lahko že oni naredijo razpored glede na potrebe. 

Skupna ugotovitev je, da je pametno počakati na vzpostavljen vrstni red in prioritete, ki 
so skupno določene.. 

 Predsednik je obvestil člane odbora na izid GLASILA, ki ga Koronarni klub 
občasno izdaja. Glasilo izide v petek 26. februarja. Vsi vodje skupin ga bodo dobili 
v naslednjih dneh, ki ga bodo razdelili med svoje člane. 

 Predsednik je pozval vse člane – vodje skupin, da v čim večjem obsegu 
organizirajo udeležbo na predavanju z naslovom:  

KO STISKA (PSIHIČNA) STISKA IN ME ZATO STISKA PRI SRCU -TESNOBA ALI ŽE 
BOLEZENSKA ANKSIOZNOST PRI SRČNEM BOLNIKU 

Zavedamo se, da bo nekaj tehničnih težav pri vzpostavljanju povezav. Po potrebi bomo 
vsem zainteresiranim članom nudili pomoč pri vzpostavljanju povezav. 

Glede na to, da ni bilo dodatnih vprašanj je bila seja zaključena ob 17.55 uri. 

 

Zapisal: Alojz Ovnič,  Predsednik KKMD 

Alojz Ovnič Alojz Ovnič L.r. 


