Slovensko društvo hospic
Gosposvetska 9
Ljubljana

ZAPISNIK REDNE LETNE SKUPŠČINE SLOVENSKEGA DRUŠTVA HOSPIC,
ki je potekala v ponedeljek, 30.03.2015 v prostorih Območnega odbora v Celju,
Kocenova ulica 4-8, s pričetkom ob 17,00 uri.
Prisotnih je bilo 35 članov društva, od tega 22 pooblaščenih poslancev iz območnih
odborov: Majda Brumec (MB), Tatjana Ozmec MB), Božena Mastinšek (MB), Erika Lešnik
(MB) Jožica Čolak (CE), Barbara Pirš (CE), Andreja Zore (LJ), Mojca Pavšič (LJ), Beata
Akerman (LJ), Urška Cvetković (LJ) Natašo Petrovič (LJ), Damjana Čampa (LJ), Lidija
Oblak (LJ), Jana Runtič (NN), Alenka Pečenko (NN), Anica Kotnik (MS), Stanka Pihlar
(MS), Darja Fale (VE), Marjetica Stojanovič Verdinek (KO), Janez Kramar (DPBK), Mira
Stušek (GO), Nada Tošič (GO), 4 članic UO: Nada Wolf, Tatjana Žargi, Vera Kuzmič,
Renata Jakob Roban, predsednica NZ Vesna Žigon in članica Častnega razsodišča Joža
Hođar.
Po uvodnem pozdravu predsednice društva Renate Jakob Roban, je sledilo poročilo iz
katerega je bilo razvidno, da je imelo društvo na dan 20.03.2015, 675 članov, da je bilo
v skladu s statutom (12. člen: vsak Območni odbor verificira na 25 članov 1 poslanca)
določenih 22 poslancev od katerih se jih je 22 udeležilo zasedanja, da je imelo volilno
pravico tudi 13 članov organov društva, od katerih se je udeležilo zasedanja 6 članov. Z
28 člani z volilno pravico je bila skupščina sklepčna.
Ad 1. Renata Jakob Roban je prebrala dnevni red in ga dala v potrditev:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Potrditev dnevnega reda
Poimenovanje delovnega predsedstva
Poročilo o delu društva v letu 2014
Potrditev zaključnega računa za leto 2014
Sprejem sklepa o spremembah 25. in 33. člena statuta z dne, 12.07.2010
Razno

Sklep: Poslanci so soglasno z 28 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI sprejeli predlagani
dnevni red.
Ad 2. Renata Jakob Roban je predlagala izvolitev delovnega predsedstva:
Predsednica delovnega predsedstva: Heda Zimšek
Članici delovnega predsedstva:
Andreja Zore, Mateja Kotar

Zapisnikarica:
Overovateljici zapisnika:

Alenka Pečenko
Urška Cvetković, Jana Runtič

Sklep: Poslanci so soglasno z 28 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI sprejeli predlagane
člane delovnega predsedstva skupščine
Ad 3. Predsednica delovnega predsedstva Heda Zimšek je pozvala vse vodje, da
predstavijo delovanje svojih programov v preteklem letu: Mojca Pavšič - program
Hospic, Nada Wolf - program Žalovanje odraslih, Urška Cvetković - program Žalovanje
otrok in mladostnikov, Nataša Petrovič - programa – Prostovoljstvo in Detabuizacija
smrti, Renata Jakob Roban – program Hiša hospica.
V razpravi je večina menila, da je Hiša hospica simbol odnosa do umirajočih, da
delovanje hiše ne sme ogroziti ostalih programov da pa se moramo potruditi, da je ne
zapremo. Vemo, da hiša nima zagotovljenih virov financiranja in da je soc. zbornica
zavrnila verifikacijo programa. Zanimalo jih je tudi, zakaj se zopet ne uvede plačilo
oskrbe. Potočnik Silva je menila, da je hiša prerazkošna, da naj bi bilo to zavetje za tiste,
ki nimajo nikogar in ni pravično da deluje samo v Ljubljani. Po mnenju Tatjane Žargi so
stroški hospic paliativne oskrbe za državo predragi, ne priznava se mednarodnih
standardov namestitve bolnikov v Evropi. Hišo hospica se primerja z domovi za stare in
se ji očita elitizem. Do 31.07.2015, naj se razjasni, kaj s hišo v bodoče.
Sprejet je bil sklep:
Sklep: Poslanci so soglasno z 28 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI sprejeli in potrdili
poročila vodij programov.
Ad. 4 Heda Zimšek je zaprosila Vesno Žigon, predsednico Nadzornega odbora, da je
podala poročilo seje NS z dne, 11.03.2015, Jano Runtič pa za pregled zaključnega računa
za leto 2014. Izkaz poslovnega izida v obdobju od 1.1. do 31.12.2014 prikazuje prihodke
v vrednosti 993.586,96 in odhodke v vrednosti 1.137.761,82 EUR, pokritje iz preteklih
obdobij znaša 136.728,58 EUR in končni izid je 7.446,28 EUR minusa. Podano je bilo tudi
finančno poročilo posameznih programov. Ugotovljeno je bilo, da noben program ni
podprt s strani države in drugih institucij 100 %, za končno delovanje je potrebno
zbirati donacije. Največji minus izkazuje program Hiša hospica, 133.970,52 EUR.
(preglednice so priloga arhivskega zapisnika)
Sprejet je bil sklep:
Sklep: Poslanci so soglasno z 28 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI sprejeli in potrdili
zaključni račun za leto 2014.
Ad. 5 Heda Zimšek je prebrala predlog sprememb statuta z dne 12.07.2010 v 25. in 33.
Členu. Sprejet je bil sklep:
Poslanci so soglasno z 28 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI sprejeli in potrdili:

-

-

V 25. členu se doda nova alineja:" V kolikor pride do odstopa člana
Nadzornega odbora v času mandata, nadomestnega člana iz katerega koli
območnega odbora predlaga območni odbor iz katerega je odstopljeni
kandidat, potrdi pa ga Upravni odbor."
V 33. členu se črta zadnja alineja in se nadomesti z novo: " Za svoje delo je
odgovoren Upravnemu odboru."

Ad 6. Sledilo je povabilo na druženje in sladek prigrizek.
Skupščina se je zaključila ob 19,30 uri.
Predsednica društva
Renata Jakob Roban
Zapisala:
Alenka Pečenko
Overovateljici: Urška Cvetković
Jana Runtič

Ljubljana, 10.04.2015

