Sklepi 88. redne seje uprave UMV dne 08.06.2021, opravljena preko spletnega Zoom portala
Začetek seje: ob 17.00, zaključek ob 20.15
Predlog dnevnega reda:
1. Ugotovitev sklepčnosti seje in potrditev zapisnika 87. redne seje.
2. Dogovor glede razpisov štipendij in predstavitev štipendistke Vanese Medved.
3. Dogovor glede postopkov ob prijavah na letovanja malih vitezov in pregled predlogov za
letovanje: športni teden v Tolminu, Pinesta Novigrad in Terme Olimia.
4. Razno
Sklep 1: Zapisnik 87. seje je potrjen.
Sklep 2: Po pridobljenem predračunu se namesti potrebna dodatna oprema za računalnik na sedežu
ustanove (kamera, slušalke z mikrofonom).
Sklep 3: V bodoče zapisnikar sprotno zabeleži na seji sprejete sklepe pri vsaki točki dnevnega reda.
Najkasneje v roku enega tedna posreduje prisotnim na seji celoten zapisnik v pregled. Sklepi seje se
nato objavijo na spletni strani UMV, na Facebook strani pa link do objave.. Sklepe za objavo pripravi
tajnica.
Sklep 4.: Predstavnik sveta MV je dolžan prenesti malim vitezom vsebino, obravnavano na seji UO
UMV, ki se nanaša na njih.
Sklep 5: UMV za šolsko leto 2021/2022 razpiše 2 novi štipendiji najkasneje do septembra 2021.
Sklep 6: Predlog nove pristopne izjave oblikuje svet vitezov. Predstavnica sveta zaprosi M.N. Milovića
(pravnik), da njihov predlog pomaga uskladiti z določbami GDPR.
V razpravi so bili izpostavljeni predlogi za postopke ob organizaciji letovanj in skupinske
rehabilitacije.
Sklep 7:
1. Vsaka skupina, ki se prijavlja za letovanje, mora imeti koordinatorja in njegovega namestnika
2. Pobudniki določenega letovanja/rehabilitacije se med seboj dogovorijo, koga predlagajo za
koordinatorja skupine in njegovega namestnika. Potrdi ju svet malih vitezov, upravi pa ju predlaga
predstavnik sveta malih vitezov.
3. Koordinator (oz. namestnik) poskrbi za administrativne zadeve:
- seznam interesentov, ki se prijavijo na razpis za letovanja,
- v času omejitev zaradi COVID pridobi podatke glede precepljenosti, prebolelosti zainteresiranih
udeležencev.
- preveri izpolnjevanje pogojev zainteresiranih za udeležbo na letovanju
- skrbi za poročanje upravi (preko tajništva), o morebitni upravičeni pravočasni odpovedi (ko se le-ta
še lahko upošteva s strani ponudnika).
- Obvešča prijavljene viteze o planiranih skupinskih aktivnostih in druženjih in
- ob koncu letovanja poskrbi za poročilo o letovanju, katerega posreduje v tajništvo UMV.
4. Tajnica poizve glede zavarovanj za rizik odpovedi pri ponudnikih tovrstnih zavarovanj.
5. Razpis za letovanja se objavi v začetku leta. Pred tem se pridobi več ponudnikov, da se lahko izbere
najugodnejšega.

6. Skupina vitezov, ki predlaga letovanje ali skupinsko rehabilitacijo v določenem kraju in času, o tem
obvesti predstavnika sveta in mu posreduje seznam zainteresiranih. Zaželeno je, da pobudniki
predlagajo več ponudnikov storitev, po možnosti s podatki o:
- ceni storitve in kaj je v njo vključeno,
- plačilnih pogojih in določilih za primer odpovedi rezervacije in
- možnosti zavarovanja za primer odpovedi rezerviranih storitev s strani ponudnika.
Predstavnik sveta zbrane predloge o zaželenih letovanjih/rehabilitacijah posreduje v tajništvo uprave
v začetku koledarskega leta.
7. Uprava izbere ustrezne ponudnike in v primeru morebitnih nejasnosti naroči tajnici, da pridobi še
dodatna pojasnila pred sklenitvijo pogodb. Po odobritvi letovanja/rehabilitacije, se na web in Fb
strani objavi razpis za prijave vitezov.
Razpis za letovanja se objavi, ko uprava izbere in potrdi ustrezne ponudbe. Razpis se objavi na
Facebooku in na spletni strani
8. V izogib večjemu številu stikov v času trajanja omejitev zaradi COVID skupina naj ne bi presegala 15
udeležencev.
9. Po koncu epidemije naj bi člane skupin na letovanjih ali skupinskih rehabilitacijah obiskal socialni
delavec, psiholog in delovni terapevt.
Sklep 8: Tajnica povpraša Azimut o možnosti namestitve vitezov v »varne mehurčke« v apartmajski
ponudbi Orhideje v jesenskem terminu, ker ni možna ocena o varni realizaciji letovanja v časovnem
okviru ponudbe. Letovanje mora biti varno za vse udeležence.
Sklep 9: V trenutni epidemiološki situaciji je nujno upoštevanje pogojev PC (prebolel kovid-19 znotraj
zadnjih 6 mesecev ali dvakratno cepljenje) za varno izvedbo skupinskega letovanja. Tajnica pošlje
dopis na NIJZ za pojasnilo o dovolj varnem nameščanju udeležencev, ki niso družinski člani, a
»potujejo skupaj« oziroma so »tesno skupaj«. Ali pri njih negativen izvid PCR / antigenskega testa
interpretiramo kot varen kriterij za namestitev v skupno spalnico?
Sklep 10.: Pogoj za udeležbo na letovanju v Pineti je zaščita s cepljenjem ali prebolel kovid-19 za
zaščito posameznika in vseh v skupini. Koordinator naj opozori udeležence, da si preskrbe ustrezna
potrdila za prehod meje. Pravočasno naj tudi obvesti ustanovo o morebitnih odpovedih in razlogih
zanje.
Ponudba za letovanje v Pineti se potrdi v primeru zadostnega števila prostih sob za potrebne
posamične namestitve.
Sklep 11: Število udeležencev posamične skupinske rehabilitacije v termah Olimia naj ne preseže 15
udeležencev dokler trajajo omejitve zaradi situacije s covid-19. Po pridobitvi mnenja NIJZ o
potrebnih »mehurčkih« se tajništvo pozanima o kapaciteti in ceni za varno namestitev udeležencev v
termah. Koordinator naj obvesti zainteresirane viteze o PC pogojih za udeležbo in podatke posreduje
tajnici UMV. Ta se pozanima tudi o možnostih rezervacije za več manjših skupin v različnih
terminih. Pogoji za udeležbo na letovanjih bodo zapisani na prijavnicah in v razpisu za prijave.
Sklep 12: V primeru, da ima kdo med vitezi – invalidi zdravstveno kontraindikacijo za cepljenje in se
zato ne more udeležiti skupinske rehabilitacije/letovanja, mu/jim je uprava pripravljena plačati
stroške individualne namestitve in stroške za potrebno testiranje.
Sklep 13: Za letovanje v Pineti ustanova doplača razliko in prošenj ni potrebno pisati. Mali vitezi lahko
tako letujejo samo enkrat letno.
Seja je bila zaključena ob 20.15.

