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ZAPISNIK REDNE LETNE SKUPŠČINE SLOVENSKEGA DRUŠTVA HOSPIC
ki je potekala v ponedeljek, 19.3.2018 na sedežu Območnega odbora Celje, Kocenova ulica 4-8, 3000
Celje, s pričetkom ob 17. uri.

Prisotnih je bilo 16 pooblaščenih poslancev iz območnih odborov, 4 poslanci so poslali svoja pooblastila
in vnaprej glasovali, da se strinjajo z vsemi točkami dnevnega reda ter z izvolitvijo/razrešitvijo
kandidatov v Upravni in Nadzorni odbor.
Prisotni: OO Celje (2): Zdenka Kosaber, Dunja Kočevar Rezar, OO Gorenjska (2): Mira Stušek, Nada
Tosić, OO Koroška (1): Majda Kerčmar Laznik, OO Ljubljana (4): Ema Gradišar Kodat, Miralem Zec,
Tatjana Sedlar, Edin Duraković, OO Maribor (4): Diana Klarič, Božena Mastinšek, Vesna Žigon, Tamara
Zemlič Radović, OO Murska Sobota (2): Aleksandra Horvat, Vera Kuzmič, OO Severno Primorska (1):
Darko Šfiligoj.
Pooblastila: OO Celje (1): Hedvika Zimšek, OO za Dolenjsko, Posavje in Belo krajino (1): Janez Kramar,
OO Slovenska Istra (1): Nina Legat Čož, OO Velenje (1): Admira Robin
K 1. K2. V uvodnem pozdravu in nagovoru se je predsednica društva, Renata J. Roban, najprej zahvalila
vsem za udeležbo na skupščini. Predsednica društva je v nadaljevanju prebrala dnevni red in ga
predlagala v potrditev:
1. Pozdrav predsednice.
2. Potrditev dnevnega reda skupščine.
3. Predlogi in volitev članov v organe skupščine (verifikacijska komisija, delovno predsedstvo in
dva overovatelja, zapisnikar in volilna komisija).
4. Poročila o delu za leto 2017 po programih.
5. Finančno poročilo in poročilo NO Slovenskega društva hospic.
6. Poročilo verifikacijske komisije.
7. Volitev nadomestnih kandidatov v Upravni in Nadzorni odbor.
8. Potrditev statuta, usklajenega z zahtevami Upravne enote MOL-a.
9. Zaključek skupščine – beseda predsednice društva.

Sklep: poslanci so soglasno s 16 glasovi ZA sprejeli predlagani dnevni red.

K 3. Predsednica nadaljuje s predlogi in izvolitvijo članov v organe skupščine.
Predsednik delovnega predsedstva:
Člani delovnega predsedstva:
Volilna komisija:
Zapisnikar:

Edin Duraković
Darko Šfiligoj in Majda Kerčmar Laznik
Diana Klarič, Božena Mastinšek in Aleksandra Horvat
Dunja Kočevar Rezar
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Verifikacijska komisija:
Overovatelja zapisnika:

Andreja Cilenšek in Vesna Žigon
Martina Košar in Tina Štupar

Sklep: poslanci so soglasno s 16 glasovi ZA potrdili predsednika in člane delovnega predsedstva
skupščine, zapisnikarja, verifikacijsko in volilno komisijo ter overovatelja zapisnika.
K 4. Predsednica prosi, da delovno predsedstvo zaseda in nadaljuje z delom. Predsednik delovnega
predsedstva tako nadaljuje s četrto točko dnevnega reda. Sledi predstavitev poročil za leto 2017 ter
vizij za leto 2018.
Strokovna vodja programa Hospic-spremljanje, Tamara Zemlič Radović, poda poročilo za leto 2017.
Pove, da je delo na programu potekalo v vseh 11 odborih po Sloveniji. S tem se nudi podpora in pomoč
vsem prebivalcem v Republiki Sloveniji ne glede na stan, spol, nacionalnost ali versko usmerjenost.
Program so še vedno izvajale in bodo še naprej izvajale strokovne delavke, socialne delavke ter
koordinatorke oskrbe-diplomirane medicinske sestre. Aktivnosti programa: psihosocialna in duhovna
podpora umirajočim ter njihovim svojcem; Zdravstveno, vzgojno delo namenjeno svojcem ter
povezovanje in koordinacija s strokovnimi in drugimi zdravstvenimi službami. Delo na programu:
evidentiran manjši upad uporabnikov v letu 2017, glede na leto 2016.; Uporabnikom v letu 2017 smo
namenili več časa; V program Hospic-spremljanje umirajočih in njihovih svojcev je bilo v letu 2017
vključenih 1376 uporabnikov; Od tega je bilo 288 umirajočih bolnikov in 761 svojcev, 327 pa je bilo
ostalih uporabnikov, ki so jim nudili telefonsko ali osebno svetovanje, kjer pa ni prišlo do spremljanja;
Tako so povprečno mesečno obravnavali kar 232,42 uporabnikov in jim namenili 2,32 ure. Plan dela za
leto 2018: vsi odbori se bodo potrudili narediti več in povečati število uporabnikov. Vizija za leto 2018:
nadaljevati mreženje, koordinacijo in sodelovanje z zdravstvenimi delavci, osebnimi zdravniki,
specialisti, patronažno službo in ostalimi za bolnika in svojce pomembnimi institucijami; Povečati
število uporabnikov; Pridobiti nazaj koncesijo v Ljubljani in mogoče podporo za koncesijo še na drugih
manjših odborih kjer bi bila medicinska pomoč zelo dobrodošla; Izpolnjevati zahtevan plan storitev
ZZZS-ja; Usposobiti in vpeljati čim več novih prostovoljcev; Podpreti strokovne delavce v smislu izvedbe
kvalitetnih zunanjih in notranjih izobraževanj. Ugotovitev: upad števila uporabnikov je bil povezan z
vpisovanjem v program EVAPRO, saj je bilo beleženje neenotno. Zato v letošnjem letu dodajamo nove
šifre, po katerih se sedaj vpisujejo storitve z namenom enotnosti prikaza. Podatki bodo tako bolj realni;
Poenotenje obrazcev za vodenje uporabnikov na nacionalni ravni; Povezovanje s patronažno službo –
naš cilje je pokazati, da skupaj delamo bolje, da ne predstavljamo konkurence pač pa stremimo k boljši
oskrbi naših uporabnikov.
Vodja programa Žalovanje odraslih, Martina Košar, poda poročilo za leto 2017, predstavi tudi poročilo
za program Žalovanje otrok in mladostnikov (vodja, Neža Kotnik, odsotna zaradi bolezni). Program
Slovenskega društva hospic se deli na žalovanje odraslih in žalovanje otrok in mladostnikov. Martina
najprej predstavi program žalovanja odraslih. Ta program se izvaja v vseh 11 odborih v obliki
individualnih pogovorov, skupin za samopomoč, telefonsko svetovanje,… Te skupine (zunanje skupine)
so zaživele že skoraj v vseh odborih. Aktivnosti programa: Tabora za starše Levjesrčnih, ki se je izvedel
v letu 2017 vzporedno s taborom za žalujoče otroke; Vikend skupina za žalujoče se je lani izvedla v
mesecu aprilu in je planirana tudi letošnje leto in sicer v maju. Odbori so bili o tem že obveščeni, prijave
se že zbirajo; Spominska slovesnost ob koncu leta, ki še sodi med projektno delo; Nujna pomoč in
terensko delo - povečuje se število storitev namenjenih marginalni skupini prebivalcev, torej tistih ljudi,
ki ne morejo do nas; Komunikacija po elektronski pošti in literatura, promocijsko gradivo; Izdelali smo
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novo zloženko za program žalovanje, za katero smo dobili tudi donacijo za tiskanje. Preventivna
dejavnost: predavanja, delavnice za strokovno in splošno javnost je v teku na vseh odborih. Delo na
programu: v letu 2017 smo zabeležili porast skupnega števila žalujočih. Teh je bilo skupaj 971 (765
zunanjih žalujočih in 206 notranjih žalujočih). Zaznati je porast znanjih žalujočih, torej žalujočih, ki so
izgubili bližnjega pa prej nismo imeli z njimi stika z družino, nismo spremljali. Te žalujoče k nam
usmerjajo zdravniki in socialne službe. Ta porast je tudi razlog za razvoj programa žalujočih, usmerjen
na individualne pogovore, vikend bivalno skupino, ter dodatne storitve. V letu 2017 smo opravili 1.460
storitev in 1.009 opravljenih ur – število opravljenih ur se je zmanjšalo v primerjavi s preteklim letom.
Specializirali smo se glede svetovanja – telefonsko svetovanje smo omejili – uporabnika povabimo na
individualni pogovor. Vizija na programu za leto 2018: Izvajanje različnih oblik pomoči in podpore
žalujočim; Strokovni kadri, prostovoljci na vseh območnih odborih; Posebna pomoč/podpora pri
dostopnosti marginalni skupini prebivalcev; Interno izobraževanje za strokovne delavce in prostovoljce
-letos bo to izobraževanje potekalo aprila/maja v Celju, Vsi ki delajo z žalujočimi (prostovoljci in
strokovni delavci) so vabljeni na to izobraževanje za žalovanje; V teku so tudi mesečna supervizijska
srečanja– namenjena deljenju izkušenj, izobraževanju in učenju. Izvajanje le te je omogočeno z
pridobitvijo razpisa na ministrstvu za socialo. To je tudi velik uspeh, finančna podpora in spodbuda za
naprej. Vizija za leto 2018: po pregledu poslanih planov iz vseh območnih odborov, se predvideva
skupaj 600 uporabnikov –žalujočih odraslih po izgubi bližnjega. Predvidevamo, da bomo plan za leto
2018 presegli; Projektno načrtujemo skupna srečanja, žalujoči starši in otroci na projektu na
Norveškem; Specifična skupina žalujočih staršev ob izgubi otroka v nosečnosti ali takoj po rojstvu;
Spominska slovesnost ob koncu leta, v odborih kjer se še ne izvaja; Info točke na pogrebnih službah.
Ugotovitve: vikend skupina za žalujoče odrasle je bila lani uspešna in dobro sprejeta - letos jo
ponovimo; Nismo po vseh odborih enako uspešni, kar se tiče pridobivanja uporabnikov in dela z
uporabniki. Namen je da spremljamo, podpiramo in spodbujamo k uspešnemu delu na vseh odborih.
Imamo namreč obveznosti do financerja (ta projekt se financira) in se zato tudi zahteva pričakovano
število uporabnikov; Prioritetna skrb za izobraževanje; Aktivna pomoč – novo predlagani načrti dela
morajo biti dogovorjeni in preverjeni z vodjem programa. Posebej poudarjamo – vsi načrti, želje in
ideje po odborih se dogovarjajo na nacionalni ravni z vodjo odborov.
Mira Stušek (OO Gorenjska) predlaga sodelovanje z društvom Solzice.
V nadaljevanju Martina Košar predstavi še delo na programu Žalovanje otrok in mladostnikov v letu
2017. Število uporabnikov: 321 - ta številka je iz kreativnih delavnic. Vsi žalujoči otroci in mladostniki
so vključeni na kreativni mesečni delavnici. Na nekaterih odborih so te delavnice zelo zaživele, na
drugih malo manj, nekje se še ustanavljajo. Individualnih pogovorov z otroci praktično ni, saj je način
dela z žalujočimi otroci in mladostniki skozi igro in delavnice. Aktivnosti programa: tabor, ki je bil
izveden v letu 2017, vanj je bilo vključenih 22 otrok in 15 spremljevalcev. Ta se je uspešno zaključil in
dobili smo pozitivne odzive. Tudi za leto 2018 smo se že prijavili , termin je že rezerviran in zbirajo se
prijave; Lutkovna predstava Jesen listka Timija je detabuizacijski projekt. Tu so v ospredju prostovoljci
s svojimi idejami za igranje in izvedbo, v letu 2017 je bilo izvedenih 32 predstav. Vizija: pridobiti
finančna sredstva (v marcu nam je uspelo pridobiti razpis); Vzpostavitev novega načina beleženja
podatkov - dobro in sprotno beleženje vseh odborov v to bazo pomaga pri zbiranju podatkov za
poročilo, ki se morajo oddati na ministrstvo; Pridobivanje donacijskih sredstev za izvedbo tabora za
žalujoče otroke in mladostnike- tabori namreč niso vključeni v razpisu za žalovanje zato se zbirajo
donacijska sredstva; Priprava in izvedba internega izobraževanja– usposabljanje za delo z žalujočimi
odraslimi, otroci in mladostniki bo, kot že rečeno, potekalo od aprila do maja v Celju; Na manjših
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odborih se je potrebno bolj aktivirati glede pridobivanja novih uporabnikov ter za večje povezovanje v
lokalnem okolju z drugimi institucijami; Pomembno je povezovanje z vrtci in šolami, to poteka
predvsem preko predstave Jesen listka Timija. V Celju smo se povezali z gimnazijo, kjer bomo prisotni
v njihovem izvirnem predmetu. Tudi z namenom osveščanja strokovnih delavcev na šoli, da vedo kam
napotiti starše in mladostnike v primeru izgub; Izvajamo redne mesečne supervizije in intervizije; Redni
timski sestanki po odborih.
Vodja programa Prostovoljstvo in Detabuizacija smrti, Andreja Cilenšek, predstavi aktivnosti
programa prostovoljstvo: v letu 2017 smo izvedli 4 začetna usposabljanja za prostovoljce; Vsak odbor
ima redna mesečna srečanja, v povprečju 10-12 srečanj letno; Z zunanjo supervizorko smo izpeljali 7
supervizij, s tem nadaljujemo tudi v letu 2018; Ostale aktivnosti kot so različni kongresi, festivali; V letu
2017 smo praznovali kar 4 obletnice (Primorska, Gorenjska, Velenje in Koroška). Obeležiti se trudimo
svetovni dan Hospica in paliativne oskrbe z različnimi dogodki; Aktivni smo z različnimi mediji: na
stojnicah in z lutkovno igrico Jesen listka Timija; Razširili smo Hospickafe še po ostalih odborih, ponekod
na obdobje treh mesecev, odvisno od zmožnosti in idej. Delo na programu: imeli smo 4 začetna
usposabljanja (v Šempetru pri Novi gorici, dvakrat v Ljubljani in Celju). Povpraševanje po teh
usposabljanjih je konstantno; V letu 2017 smo pridobili 45 novih prostovoljcev in konec leta tako
beležili 138 prostovoljcev; V letu 2017 smo opravili manj ur kot v prejšnjih letih. Še vedno izstopa
program prostovoljstva, nekaj teh ur bi se še dalo razporediti na druge programe. V letu 2018 bomo
tako namenili več pozornosti, da se opredeli kaj je tisto kar je bilo opravljeno in da le to uvrstimo v
pravi program, ker s tem lažje pridobimo sredstva na razpisih. S tem namenom smo posodobili tabelo.
Kot program izstopa detabuizacija, sledi spremljanje in šele nato žalovanje odrastlih in otrok. Vizija:
predvsem povezovanje in motiviranje celotnega tima, torej vodi prostovoljcev, predsednikov odborov
z rednimi srečanji, vsaj trikrat letno; Spodbujanje samoiniciativnosti in kreativnosti prostovoljcev,
spoznavanje prostovoljcev je ključnega pomena; Iskanje dodatnih finančnih virov, prek raznih razpisov;
Povezovanje odborov-skupna srečanja, motivi, delavnice; Nova usposabljanja prostovoljcev bodo
izvedena predvsem glede na potrebe posameznih odborov, predvidevamo usposabljanja na
Gorenjskem, Ajdovščini in Murski soboti; Pomembnost vloge vodij prostovoljcev, predsednika odborov
in strokovnih na odboru te tri vloge je nujno povezovati in gradi naprej ker bomo s tem lažje motivirali
prostovoljce za naprej, cilje je ohranjanje prostovoljec. Slovenska Istra je prišla do nove skupine
prostovoljcev, skupaj so takoj prišli na idejo o gledanju filmov na temo paliative oziroma umiranja to
je lep primer povezanosti po zaključenem ZUPu; Skupno planiranje aktivnosti; Individualni pristop
sodelovanja s prostovoljci - zavedanje da je vsak prostovoljec dragocen, da vsi ne pridejo zaradi
spremljanja in žalovanja ter da lahko vsak nekaj da, tako on nam kot mi njemu.
Namen programa detabuizacije je z vsemi aktivnostmi, dogodki in izobraževanji ozaveščati in razblinjati
tabuje, ki se še vedno držijo smrti in umiranja. Opazen je trend ljudi, ki so se začeli zanimati o
duhovnosti, življenju, delajo na osebni rasti in so s tem bolj odprti k razmišljanju o samem tabuju smrti.
Namen je izboljševati kakovost oskrbe v procesu umiranja in žalovanja. Aktivnosti programa: v letu
2017 smo organizirali razne oblike izobraževanj, osveščali splošno in strokovno javnost ter mladino da
spremeni odnos do smrti in žalovanja; Osveščali tudi bolnike in njihove svojce o potrebah v času
umiranja in žalovanja; O možnostih in pravicah umirajočih z možnostjo podpore in dostopnosti Hospica
ter paliativne oskrbe. Delo na programu: Izobraževanje za splošno javnost beleži upad, tudi strokovna
javnost je zalo upadla v primerjavi s prejšnjim dvema letoma. Pri vseh področjih je zaznati številčno
manj s tem da smo več naredili skupno na drugih področjih; Začeli smo razmejevati medije in ostale,
prej je bilo to kar skupaj; Aktivni smo bili na tem področju, mogoče bi lahko bili več sploh kar se tiče
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strokovne in splošne javnosti ker je tu tudi velik potencial ker je tako težko dobiti donacije. Tu imamo
možnost narediti več in si pomagati za obstoj. Za naprej bomo začeli spremljati primerjalno koliko
prostovoljcev je v sami detabuizaciji od skupnega števila. Če pogledamo število opravljenih ur je bilo
le teh komaj 13% v celoti od vseh opravljenih ur v prostovoljstvu. Vizija: velik poudarek na izkustvenih
usposabljanjih, ker zaznavamo da nas na ta način čedalje bolj sprejemajo oziroma so željni teh
izkustvenih delavnic; Sodelovanje v razpisih (npr z Europa Donna); »Tržni ZUP« – cilje je izvedba
usposabljanja, ki ne bo izključno za prostovoljstvo temveč tržno; Pridobiti ambasadorja za
promoviranje Slovenskega društva Hospic.
K 6. Pred nadaljevanjem s 5. točko dnevnega reda, predsednica prosi za poročilo verifikacijske komisije.
Verifikacijska komisija poroča, da se je od 23 poslancev seje udeležilo 16 poslancev, 4 so poslali
pooblastila po pošti . S 16 člani z volilno pravico je bila ugotovljena sklepčnost skupščine, zaradi katere
se je nadaljevalo z delom.
K 5. Vodja ekonomskega in tehničnega področja, Tina Štupar, predstavi finančno poročilo. Poročilo
finančnega poslovanja v letu 2017: prihodki so se v letu 2017 povečali za 42.694€ predvsem zaradi
pridobitve novega razpisa na področju žalovanja; Občutno so se znižali prihodki iz naslova javnih del,
imeli smo samo dva delavca preko javnih del. Vzrok: v času prijave na prvi razpis, društvo ni imelo
poravnanih vseh obveznosti do države iz naslova plačanih prispevkov. Zaradi tega prijava na razpis ni
bila mogoča; Donacije so ostale približno na enaki ravni kot leta 2016, razlika je pri članarinah. Uvedli
smo drugačen način izstavljanja računov ker je bilo veliko neplačanih članarin iz leta 2015 in 2016.
Društvo je najprej pošiljalo položnice in tistim ki so plačali, kasneje izstavilo račune, s tem smo se
izognili večjemu minusu pri poslovnem izkazu; Imeli smo za 6.304€ večji prihodek od izobraževanja
prostovoljcev (ZUPa); Znižali so se prihodki od ZZZS, zaradi nedoseganja kvote; Društvo je občutno
znižalo stroške najema poslovnih prostorov, ker nima več odbora na Gerbičevi; Znižali so tudi ceno za
kilometrino za potne stroške zaposlenih; Stroški odvetniških, računovodskih in svetovalnih storitev so
še razmeroma visoki; Povečala se je postavka odpis vrednosti zaradi odpisa neplačanih članarin. V letih
2015 in 2016 je bilo za 12.006€ neplačanih članarin, ta vrednost se je odpisala saj je terjatev zastarala;
V postavki finančni in drugi odhodki je znesek, ki ga je društvo plačalo Fink Tatjani; Presežek prihodkov
nad odhodki je v letu 2017, 15.000€; Društvo beleži pozitiven rezultat, kar je prvič po dveh letih.
Vrednost osnovnih sredstev se je znižala ker ni bilo nabavljenih novih osnovnih sredstev, torej je
znižanje posledica amortizacije; Postavka kratkoročne poslovne terjatve se je znižala zaradi članarin, ni
več vnaprej izdanih računov pač pa društvo izdaja račun glede na plačilo članarine; Minus društvenega
sklada se je zmanjšal, predvsem iz naslova pozitivnega rezultata v letu 2017 (tj. postavke presežkov
prihodki nad odhodki); Kratkoročne poslovne obveznosti so se znižale, ker smo lahko, zaradi boljšega
poslovanja v letu 2017, poravnali kar nekaj zapadlih obveznosti. Tina pozove k angažiranosti za
pridobitev donacij in sledenje javnim razpisom po vseh območnih odborih.
Predsednica opomni, da je država pripravlja/podpisuje nov zakon za nevladne organizacije, ki pravi, da
bi se sredstva, ki bi ostala iz naslova dohodnin, razporedila za delo nevladnih organizacij. Teh sredstev
je ogromno in na društvu ter njenih članih je, da nagovori ljudi, ki jih pozna in ki niso še razporedili
svojih sredstev, da nameni društvu teh svojih 0,5% dohodnine. Posamezniki namreč tu nič ne izgubijo,
ta denar država tako ali tako vzame, mi kot posamezniki pa imamo možnost, da se odločimo komu ta
denar namenimo. Predsednica tako poziva, da se potrudimo, saj je to denar, ki ga lahko dobimo samo
če se angažiramo.

__________________________________________________________________________________
Sklep: poslanci so s 16 glasovi ZA sprejeli in potrdili predstavljena poročila in načrte ter potrdili
sklepčnost skupščine.
Sledilo je poročilo o delu Nadzornega odbora. Predsednik delovnega predsedstva prosi predstavnico
nazornega odbora, gospo Mileno Stres Jamnikar, da predstavi sklepe nadzornega odbora. Ti so sledeči:
na 1. redni korespondenčni seji dne 13.3.2018 je NO ugotovil, da poročilo vsebuje vse formalne
računovodske izkaze, ki so skladni z zakonskimi določili ter sprejel naslednje ukrepe: v skladu s 26.
členom Statuta SDH NO izjavlja, da pri preverjanju letnega poročila za poslovno leto 2017, ki mu ga je
posredovala uprava društva ni imel pripomb; NO daje pozitivno mnenje k letnemu poročilu za leto
2017, ki ga je pripravila računovodkinja Dragica Jerina in predlaga skupščini, da ga potrdi; NO ugotavlja
pozitivno poslovanje društva; NO nalaga vodji za ekonomsko področje in informacijsko-komunikacijsko
tehnologijo v društvu pod nadzorom predsednika, da društvo v najkrajšem možnem času poravna
obveznosti do svojih članov; Zaključek: vse tri članice NO SDH so na 2.redni korespondenčni seji dne
16.3.2018 v skladu s 27.členom Statuta SDH enoglasno potrdile zapisnik korespondenčne seje ter s tem
potrdile sklepe in ga po predhodnem dogovoru predale skupščini.
Sklep: poslanci so s 16 glasovi ZA potrdili seznanitev s sklepi nadzornega odbora SDH.
K 7. Volitev nadomestnih kandidatov v Upravni odbor in Nadzorni odbor. Upravni odbor slovenskega
društva hospic je prejel odstopno izjavo Irene Planko iz osebnih razlogov in odbor prosila za razrešitev.
Upravni odbor namesto imenovane predlaga kandidatko, Nino Legat Čoš. Predsednik delovnega
predsedstva prebere kratko predstavitev kandidatke: Nina Legat Čož, rojena 21.9.1954, je upokojena
magistra znanosti in magistra prava. Delovne izkušnje ima s področja državne uprave, pedagoškega
dela, novinarstva, izkušnje z organizacijami dogodkov, organizacijske in vodstvene kompetence. Ima
veliko organizacijskih in predavateljskih izkušenj in izkušenj dela z ljudmi, je dobra sogovornica, rada
predava iz državne ureditve, rada tudi igra klavir. Izkušnje s prostovoljstvom: Slovensko društvo hospic
že pred davnimi leti, SOS telefon za žrtve nasilja, Emma, brezdomci – DPVZD; Ostala zanimanja, interesi
in hobiji: branje, pisanje, druženje s psom, izleti in hoja v naravi, ročna dela.
Sklep: poslanci so s 16 glasovi ZA potrdili razrešitev kandidatke Irene Planko ter potrdili izvolitev
nove kandidatke, Nine Legat Čoš, v Upravni odbor SDH.
K 7. Sledi volitev nadomestne kandidatke v Nadzorni odbor SDH. Namesto bivše nadomestne članice
Anamarije Tomaževič, Upravni odbor predlaga Andrejo Cilenšek. Predsednik delovnega predsedstva
prebere predstavitev kandidatke: Andreja Cilenšek, rojena 27.12.1976, po izobrazbi tehnik trgovske
akademije, v zadnji fazi pisanja diplomske naloge za program Organizator socialne mreže. Trenutno
vodja programa Prostovoljstvo in Detabuizacija smrti. Delovne izkušnje ima s področja prodaje,
administracije, nabave, vodenja programa v nabavi. Ima tudi izkušnje s so-vodenjem meditacijskih
delavnic, predava o minljivosti in pripravi na smrt skozi vodnik Knjiga Življenja, ki ga je tudi izdala.
Izkušnje ima z vodenjem skupin za samopomoč v domu starostnikov. Izkušnje s prostovoljstvom:
Slovensko društvo Hospic in Dom ob Savinji Celje. Prioritetno ji je delo na sebi za osebno rast, ki prinese
večji fokus, jasnost in motivacijo za delo; ostala zanimanja, interesi in hobiji: meditiranje, branje,
pisanje bloga, pohodi v hribe, sprehodi.
Sklep: poslanci so s 16 glasovi ZA potrdili razrešitev Anamarije Tomaževič ter potrdili izvolitev nove
nadomestne kandidatke, Andreje Cilenšek, v Nadzorni odbor SDH.

__________________________________________________________________________________
K 8. Potrditev statuta Slovenskega društva hospic, usklajenega z zahtevami Upravne enote MOL-a v
Ljubljani. Predsednik delovnega predsedstva pove, da so poslanci predloženi usklajeni Statut prejeli
po elektronski pošti v vednost in pregled.
Sklep: poslanci so s 16 glasovi ZA sprejeli in potrdili usklajeni predlog Statut-a SDH.
Zaključek skupščine z besedami predsednice društva, ki se je zahvalila vsem prisotnim za sodelovanje,
udeležbo in jih povabila k neformalnemu druženju.
Skupščina se je zaključila ob 1825 uri.

Zapisnik pripravila: Dunja Kočevar Rezar

Overovateljici:
Tina Štupar ________________
Martina Košar ______________

Priloge:
1. Pooblastila poslancev
2. Zapisnik dela Nadzornega odbora društva
3. Statut Slovenskega društva hospic z dne 19.3.2018

Celje, 19.3.2018
Predsednica društva,
Renata J. Roban

