
 

ZAPISNIK 4. SEJE ODBORA KKMD 

Seja je bila 11. Septembra 2019 ob 16.30 uri v sejni sobi Koroškega zdravstvenega doma na 

Ravnah na Koroškem. 

DNEVNI RED: 

1. Otvoritev in pozdrav ter ugotovitev sklepčnosti 
2. Pregled in potrditev zapisnika 4. Seje 
3. Informacija o zapidniku 11. Redne seje IOZKDKS 
4. Informacija o poteku dneva zdravja na Prevaljah 
5. Informacija o poteku priprav na svtovni dan srca v Dravogradu 
6. Informacije o pričetku telesne vadbe po skupinah 
7. Prijave za izlet - Kumrovec in Bizeljsko 
8. Minute za dr. Cirilo Slemenik pušnik 
9. Razno 
 
Prisotni člani:  Alojz Ovnič, Ivan Žagar, Dr. Cirila Slemenik pušnik, Franc Fužir, Frici Ločičnik. 

Jani Selišnik, Branko Šteharnik, Vinko Gostenčnik, Branko Junger, Janeta Pušpan, Berta jež,in 

Majda Pečovnik. 

Opravičeno odsotni: Katarina Klemenc in Mojca Črešnik. 

Ad2. - Glede na to, da so zapisnik 4. Seje dobili vsi člani odbora v pisni obliki z e-mailom  

zapisnika nismo čitali, ker so se z zapisnikom v celoti strinjali in ga soglasno potrdili z 

izjemo, da se vnese napačna informacija o prispevkih občine Dravograd. 

Ad3. - Od zveze Koronarnih društev Slovenije smo dobili zapisnik 11 seje IO je bila podana 

informacija o vsebini, ki so jo člani odbora vzeli na znanje in jo potrdili. 

Ad3a: Podana je bila informacija o stanju na transakcijskem računu  KKMD pri Delavski 

hranilnici. Stanje na dan 10. Septembra je bilo 9152,16 evra. Istega dne je bilo položeno 140 

evrov tako, da se stanje poveča za ta znesek in znaša 9292,16 evra.  

Vsa dodatno pridobljena sredstva se sprotno nakazujejo na TR. Na računu je deponirano 

7000.00 evrov. Sredstva so vezana za dobo 6. Mesecev. 

Izpisek TR je priloga zapisniku. 

Ad4. - Informacijo o poteku dneva zdravja na Prevaljah, ki je potekal v okviru prireditev ob 

jesenskih srečanjih na Prevaljah je podal predsednik, ki je povedal, da je potekalo normalno. 

Opozoril je, da je bila udeležba predvsem šolske mladine, ki pa jo naša problematika ne 

zanima preveč. Splošna ocena je, da je dan za zdravje uspel dobro in se bo s tem nadaljevalo. 

Ad5. -  Informacijo o poteku priprav na svetovni dan srca v Dravogradu je podal vodja 

skupine Dravograd Ločičnik Frici, povedal je, da priprave za praznovanje potekajo skupaj z 



občino Dravograd in potekajo normalno. V kratkem bo znan celoten protokol poteka 

praznovanja. 

Informacija je bila sprejeta brez pripomb z priporočilom, da se pravočasno pridobi program 

zaradi objave na Koroškem radiu in lokalnih sredstvih obveščanja. 

Ad6. - Po poročanju vodij skupin so z vadbami pričele vse skupine. Posebnih težav nimajo. 

Udeležba na vadbah je v začetku sezone skromnejša, kar pa je baje običajno. V Kotljah 

pridobivajo nove prostore v novem domu krajanov. Trenutno pa je še nekaj zmede zaradi 

samega urnika vadbe oz. prezasedenosti dvorane. Obljubljeno je, da se bo situacija uredila do 

konca leta 2019. 

Ad7. - prijave za izlet v Kumrovec in Bizeljsko so zbrane. Ugotavljamo, da je število 

prijavljenih sorazmerno visoko. In znaša 15 prijavljenih, kar pomeni, da so trije polni 

avtobusi. Po skupinah pa so prijave sledeče: 

-  Črna na Koroškem  15 prijavljenih 

-  Mežica    21 Prijavljenih 

-  Prevalje    41 prijavljenih 

-  Ravne na Koroškem  40 prijavljenih (Čečovje. Trg, Kotlje, Strojnska reka) 

-  Dravograd   15 prijavljenih 

-  Črneče    14 prijavljenih 

- Kotlje    9 Prijavljenih 

Izlet je kot že dogovorjeno v sredo 25 septembra z odhodom ob 6.00 iz Črne na Koroškem. 

Dokončno časovnico poteka poti bodo izdelali na TA Solis Celje in bo pravočasno 

posredovana vsem vodjem skupin za obveščanje prijavljenih članov. 

Ad.8 - Pod točko vprašanja dr. Cirili Slemenik Pušnik, specialistki kardiologije  smo bili 

skromnejši z vprašanji. Predsednik se je pozanimal kakšno je stanje v zvezi z otroško 

kardiologijo v SB Slovenj Gradec. Dr Pušnikova je podala informacijo in sicer je povedala, da 

občasno hodi v SB SG Dr. Vesel iz UKC Ljubljana, ki skrbi za male paciente v Bolnišnici 

Slovenj Gradec. 

Ad9. - Pod točko razno je Peter Kordež podal informacijo o izobraževanju in uporabi AED na 

pošti Slovenije, kar sam ocenjuje pozitivno in je zadovoljen z udeležbo, uporabniki pa so tudi 

zadovoljni z izvedbo usposabljanja. 

Po finančni plati pa so stroški nekaj evrov nižji od pridobljenih sredstev za usposabljanje.  

 

Zapisal: Predsednik KKMD 

Alojz Ovnič  

 


