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ZAPISNIK REDNE LETNE SKUPŠČINE SLOVENSKEGA DRUŠTVA HOSPIC
ki je potekala v ponedeljek, 28.03.2019 na sedežu Območnega odbora Celje, Kocenova ulica 4-8,
3000 Celje, s pričetkom ob 17.uri.

Skladno s statutom društva je bilo prisotnih 17 poslancev iz območnih odborov, kot sledi: OO Celje (3):
Zdenka Kosaber, Peter Čepin Tovornik, Miha Zimšek; OO Gorenjska (2): Nada Tosić, Mira Stušek; OO
Dolenjska, Posavje in B. Krajina (1): Janez Kramar; OO Koroška (1): Janez Verdinek; OO Ljubljana (4):
Miralem Zec, Tatjana Sedlar, Edin Duraković, Radmila Pavlovič Blatnik; OO Maribor (3): Diana Klarič,
Nada Kunstek, Veronika Lipar; OO Murska Sobota (2): Aleksandra Horvat, Albin Polak; OO Velenje (1):
Admira Robin.
Poslanci s pooblastili: Miha Zimšek, Mira Stušek, Janez Verdinek, Veronika Lipar ter Albin Polak.
K1. 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 in zapisnikar).
4. Poročila o delu za leto 2018 po programih in plani za leto 2019
5. Finančno poročilo in poročilo NO Slovenskega društva hospic.
6. Poročilo verifikacijske komisije.
7. Zaključek skupščine – beseda predsednice društva.
8. Druženje in pogostitev.
Sklep: poslanci so soglasno s 17 glasovi ZA sprejeli predlagani dnevni red.

K3. Predsednica nadaljuje s predlogi in izvolitvijo članov v organe skupščine.
Predsednik delovnega predsedstva:
Člani delovnega predsedstva:
Verifikacijska komisija:
Zapisnikar:
Overovateljici zapisnika:

Mira Stušek
Miralem Zec in Janez Kramar
Peter Čepin Tovornik in Admira Robin
Marija Mlakar
Kristina Kveder in Tina Štupar

Sklep: poslanci so soglasno s 17 glasovi ZA potrdili predsednika in člane delovnega predsedstva
skupščine, zapisnikarja, verifikacijsko komisijo ter overovateljici zapisnika.

K4. Predsednica prosi, da delovno predsedstvo zaseda in nadaljuje z delom po dnevnem redu.
Predsednik delovnega predsedstva tako nadaljuje s skupščino po 4. točki dnevnega reda in povabi
vodje k predstavitvi poročil za leto 2018 ter vizij oz. načrtov za leto 2019:
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področje Raziskave in razvoj društva (vodja področja: Martina Robnik): v odsotnosti vodje
poročata predsednica društva, Renata Jakob Roban in Edin Duraković, vodja kadrovanja in
razvoja zaposlenih.
področje Kadrovanje in razvoj zaposlenih: Edin Duraković nadaljuje s poročilom za leto 2018
in načrt dela za 2019.
program Hospic-spremljanje umirajočih in njihovih svojcev na domu: strokovna vodja,
Tamara Zemlič Radović, poda poročilo za leto 2018 in načrt dela za 2019.
program Žalovanje odraslih, otrok in mladostnikov: vodja programa, Radmila Pavlovič Blatnik,
poda poročilo za leto 2018 in načrt dela za 2019.
program Detabuizacija smrti, vodja programa Andreja Cilenšek, poda poročilo za leto 2018 in
načrt dela za 2019.
program Prostovoljstvo, vodja programa, Miha Zimšek, poda poročilo za leto 2018 in načrt
dela za 2019.

Gradivo poročanja je priloga zapisnika.
Sklep: poslanci so s 17 glasovi ZA sprejeli in potrdili predstavljena poročila in načrte za leto 2019.

K5. Vodja ekonomskega in tehničnega področja, Tina Štupar, predstavi finančno poročilo in načrt dela
za 2019.
Članica Nadzornega odbora društva, Milena Stres Jamnikar, poda poročilo za leto 2018.
Sklep: poslanci so s 17 glasovi ZA potrdili in sprejeli predstavljeno finančno poročilo in načrt dela za
leto 2019 ter poročilo nadzornega odbora SDH.

K6. Predstavnik verifikacijske komisije, Peter Čepin Tovornik, poda poročilo komisije. Poroča, da se je
od 20 poslancev seje udeležilo 17 poslancev. S tem je bila ugotovljena sklepčnost skupščine.
Sklep: poslanci so s 17 glasovi ZA potrdili in sprejeli verifikacijsko poročilo.

Zaključek skupščine z besedami predsednice društva, ki se je zahvalila vsem vodjam za predstavitve,
prisotnim delegatom za sodelovanje in udeležbo ter vse prisotne povabila k neformalnemu druženju.
Zasedanje skupščine se je zaključilo ob 1835 uri.

Zapisnik pripravila: Marija Mlakar

Overovateljici:
Tina Štupar ________________
Kristina Kveder _________________
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Priloge:
1.
2.
3.
4.

Lista udeleženih poslancev
Pooblastila poslancev
Poročila po področju oz. programu
Zapisnik dela Nadzornega odbora društva

Celje, 28.03.2019
Predsednica društva,
Renata J. Roban

