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ZAPISNIK SREČANJA IN ZBORA ČLANOV DRUŠTVA TREPETLIKA 

Sestanek:  Srečanje in Zbor članov Društva Trepetlika 

Datum: 15.3.2019 Čas:  16:00 – 18:00 Lokacija: Hotel Arija, Debeli rtič 

 

POTEK 

Vodenje srečanja: Branko Šmid 

Povezovanje srečanja: Cvetka Pavlina Likar 

Delovno predsedstvo zbora: Branko Šmid, Marijan Mohorič, Valerija Hrženjak 

Zapisnik: Mirjam Martini Gnezda 

Overovatelja: Anica Lipar in Lidija Hojč 

 

K točki 1 

Zbor članov je pričela predsednica, pozdravila udeležence in predlagala organe zbora. Delovno 

predsedstvo v sestavi: Branko Šmid, Marijan Mohorič in Valerija Hrženjak. Zapisnik ureja  Mirjam M. 

Gnezda. Overovatelja zapisnika: Anica Lipar in Lidija Hojč 

Zbor članov je sklepčen, če je prisotnih več kot polovica članov društva. Po preteku 30 minut od časa 
sklica, je Zbor sklepčen, če je prisotnih najmanj 10 % vseh članov. Članov je več kot 10%, zato smo po 

16.30 uri sklepčni. 

SKLEP 1: Prisotni so sprejeli sestavo organov zbora, za vodenje zbora pa določili Branka Šmida 

Predsednik zbora je predlagal naslednji dnevni red: 

Dnevni red: 

1. Izvolitev organov zbora 

2. Pregled delovanja društva v letu 2018 finančno in vsebinsko-

poroča predsednica ter poročilo Nadzornega odbora za leto 2018 

3. Poročilo po enotah- predstavijo regijski vodje 

4. Kje smo z vlogo za obnovitveno rehabilitacijo 

5. Statut  

6. Volitve 

7. Pobude in predlogi 

 

Prisotni na zboru so dnevni red soglasno sprejeli. Predsednik je predlagal, da začnemo s pregledom 

finančnega delovanja društva. 

 

K točki 2 

Predsednica je predstavila poslovanje v letu 2018; tako  finančno kot vsebinsko vključujoč smernice 
za leto 2019. Vse priloge so bile na voljo na zboru ter bodo hranjene na sedežu društva 

 

SPREJET je bil SKLEP št. 2, da se v celoti se sprejme: 

• poročilo o delu v letu 2018 in smernice za 2019, 

• bilanco stanja za leto 2018 ter  
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• finančno poročilo za leto 2018, ki izkazuje PRIHODKE v višini                        84.128,83 € 

in ODHODKE v višini  94.146,89 €. Društvo Trepetlika je v letu 2018 imelo PRESEŽEK 
POSLOVNIH ODHODKOV   v višini 10.058,02 €. 
 

Na osnovi nalog, ki jih nadzor nad finančno-materialnim poslovanjem društva določa statut društva 
Trepetlika, je Nadzorni odbor opravil notranji nadzor nad finančnim in materialnim poslovanjem za   

leto 2018. Pregledana je dokumentacija, ki je podlaga za nastanek stroškov za leto 2018. Ugotovljeno 

je, da je društvo v letu 2018 delovalo transparentno z veliko dejavnostmi za člane -bolnike  v okviru 

finančnih možnosti .  
Nadzorni odbor društva Trepetlika potrjuje poročila in poslovne rezultate poslovanja v letu 2018- v 

prilogi. 

SPREJET JE BIL SKLEP št. 3, da se v celoti se sprejme poročilo nadzornega odbora. 

 

K točki 3 

 

KRANJ: Dvakrat mesečno so potekale vaje pod vodstvom fizioterapevtke, tedensko plesne delavnice. 

Izveden je bil piknik s kuharsko delavnico v septembru in prednovoletno druženje v decembru.  Letos 

so poleg že ustaljenih dejavnosti  izvedli plesne delavnice enkrat tedensko. Srečanje, na katerem so 
bolniki z duodopo in GMS predstavili specifično zdravljenje ter 5-dnevno hidroterapijo v Topolšici. 
Dvakrat so bili člani na plavalnem preverjanju na Debelem rtiču, konec junija smo izvedli delavnico o 

zdravi prehrani. Člani so  aktivno sodelovali pri večjih razstavah. Študentka logopedije je izvedla med 

člani raziskavo o govoru. Imeli smo tudi srečanje s parkinsonsko sestro.  Naši člani se udeležujejo tudi 

tabora za nove bolnike. Enkrat mesečno je organizirano srečanje ob kavi, ki se ga člani zelo radi 

udeležujejo. CILJ je pridobivanje novih članov, ki se bodo aktivno vključevali v delovanje društva.  

LJUBLJANA: Celo leto so se člani srečevali ob ponedeljkih na telovadbi, ob četrtkih so izvajali pilates 
in plesno delavnico (vse to na sedežu društva). Vsak drugi torek so imeli člani možnost hidroterapije v 

Atlantisu. V pomladnih in jesenskih mesecih je ob sredah potekala hoja z nordijskimi palicami. Vodja 

enote je izpostavil upadanje aktivnih članov. V letošnjem letu so tako še naprej potekale iste 
dejavnosti. V pomladnih mesecih smo  delovanje ljubljanske regije nadgradili s »Srečanji s konji«, 
obiskali smo tabor, srečanje bolnikov z GMS, dvakrat smo bili na preverbah plavanja na Debelem 

rtiču. Udeležili smo se tudi srečanja bolnikov, ki se zdravijo z kontinuiranim zdravljenjem duodopo. 

Imeli smo tudi delavnice, namenjene posebej skrbnikom. 

PRIMORSKA:  Je svoj program lansko leto izvajala občasno v MGC. Je zelo malo članov. Zelo velika 
težava je raztresenost le teh. Člani so starejši in se na potencialne redne dogodke ne zmorejo voziti, 
svojci so obremenjeni že z drugimi stvarmi. V lanskem letu smo izvedli srečanje članov konec aprila, 

kjer se nam je pridružila parkinsonska sestra.  V maju smo šli na preverbo plavanja, v juniju na 
srečanje bolnikov z GSM. V septembru smo imeli srečanje duodoparjev in petdnevno hidroterapijo v 

Dobrni. 

DOLENJSKA: Vodja Vlado Čižmek odsoten 

MARIBOR: V Mariboru so lansko leto redno izvajali dvakrat mesečno fizioterapijo v domu Pod Gorco, 

skupinsko hidroterapijo v MTC Fontana. Člani so se udeležili skupinske hidroterapije v Topolšici ter 
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regijskega srečanja s preverbo plavanja na Debelem rtiču. Obiskali smo tabor, srečanje bolnikov z 
GMS. Udeležili smo se tudi srečanja bolnikov, ki se zdravijo z kontinuiranim zdravljenjem duodopo. 

Gospa Žunec pove, da po devetih letih z gospodom Žuncem zaključujeta mandat. 

SKLEP št. 4 : Zbor soglasno potrdi poročilo o delovanju regijskih enot v letu 2018 in smernice za 

delovanje v letu 2019. 

 

K točki 4 

Zadeva Obnovitvena rehabilitacija se od novembra, ko smo o temi razpravljali, ni premaknila in čaka 

na obravnavo Zdravstvenega sveta. Gospa Katarina Filipovič z Ministrstva za zdravje nam je v 

telefonskem pogovoru povedala, da je naša vloga na prvem mestu za obravnavo, vendar bo 

Zdravstveni svet zaradi odstopa ministra razpuščen. Novi ZS z delom  predvidoma ne bo začel prej kot 

v treh mesecih. 

 

K točki 5 

Statut- spremembe smo sprejeli na zboru članov 23.11.2019, vendar še vedno čakamo odgovor z 

ministrstva za delo dom in socialne zadeve. Tako da ta zadeva miruje. 

 

K točki 6  

Volitve-  razreši se vse člane izvršnega, nadzornega in regijskega odbora ter strokovnega sveta. 

Predlagan je nov izvršni odbor v sestavi : Cvetka Pavlina Likar, Franci Kolman (zadolžen za logistiko in 
javna dela), Anica Lipar (zadolžena za prostočasne dejavnosti in nadzor prejetih računov), Mojca 

Purger Drašler (zadolžena za zdravstveno plat delovanja), Ljuba Brajnik( kultura) in Branko Šmid 

( mladi bolniki). Člani glasujejo in v izvršni odbor so vsi predlagani izvoljeni soglasno. 

 

SKLEP št. 5 :  V izvršni svet so izvoljeni  vsi zgoraj našteti predlagani člani. 
 

Ker je članov izvršnega odbora šest se v primeru neodločenega glasovanja glas predsednika društva 
šteje dvojno. 
 

SKLEP št. 6: Pri neodločenem glasovanju izvršnega odbora se glas predsednika šteje dvojno. 

 

Predlagani so člani za nadzorni odbor: Ana Farkaš, Marija Boruta in Lucija Novak. Soglasno so bile 

izglasovane. 

 

SKLEP št. 7:  Soglasno se v nadzorni svet izvolijo vse tri zgoraj naštete  predlagane članice. 

 

 

Za regijske vodje so predlagani: Marijan Mohorič gorenjska; Sašo Skledar osrednjeslovenska; 
Elizabeta Blažič goriška; Vlado Čižmek dolenjska in Vinko Kurent štajerska regija.  
Z glasovanjem so vsi vodje potrjeni. 

 

SKLEP št. 8:  Soglasno se izvolijo vsi predlagani vodje regij. 

 

Naslednje leto bo 30 obletnica ustanovitve društva, ki jo bomo proslavili. V ta namen smo ustanovili 

odbor za proslavo. Vanj so predlagani: Slavko Stošicki, Ljuba Brajnik, Mirjam Šprohar, Dragica Bernik, 
Franček Kramberger, Marijan Mohorič, Magda Kastelic Hočevar in Mirjam Martini Gnezda kot vodja – 

koordinator skupine. Člani skupino z dvigom rok soglasno izglasujejo. 
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SKLEP št. 9:  Soglasno se izvolijo vsi predlagani člani Skupine za organizacijo proslave ob 30 letnici 

Društva Trepetlika. 
 

Izvršni svet je na svoji seji dne 11.2.2019 sprejel sklep, da v Strokovni svet predlaga za imenovanje  

Prof. dr. Zvezdan Pirtošek, dr. med., spec. nevrologije  in prim. Dušan Flisar, dr. med., spec. nevrologije . Kot 

tretji član Strokovnega sveta je po svoji funkciji predsednik Društva Trepetlika.  
 

SKLEP št. 10:  Soglasno se izvolita v Strokovni svet prof. dr.  Zvezdan Pirtošek, dr. med. spec. 

nevrologije in prim. dr. Dušan Flisar, dr. med. spec. nevrologije. 

 

Pod točko 6 

 

- Pod točko predlogi in pobude predlaga članica, naj vsakdo naredi en izdelek in ga pokloni 

Društvu Trepetlika, le to pa ga bo razstavilo in ga nato ponudilo v zameno za prostovoljne 

prispevke javnosti. 

- Članica iz Maribora bi želela tudi vadbo za um. Predlagano je, da se pozanima v Dom pod 

gorco, če imajo kak prost termin in bi ona izvajala delavnico za krepitev uma. 

- Spodbudi se člane, da zastavljajo vprašanja zdravniku 

- Člane se prosi, naj predlagajo nove dejavnosti in ideje za proslavo ob 30 obletnici društva. 
 

 

Predsednica se na koncu zahvali vsem za sodelovanje in pomoč. 
 

 

Zapisnik zapisala: Mirjam Martini Gnezda 

 

 

Overovatelja zapisnika: Anica Lipar                                                             Lidija Hojč 


