
 

KOLEDAR AKTIVNOSTI 

SLOVENSKEGA DRUŠTVA HOSPIC,  FEBRUAR 2020 

 

Vse aktivnosti so BREZPLAČNE. 
 

 

Območni odbor Ljubljana 
 

Termin Aktivnost 

Vsako sredo 

13:00 – 15:00 
Info točka; Svetovanje in nudenje ustrezne podpore bolnikom in njihovim svojcem za lažje soočanje z 

neozdravljivo boleznijo in pomoč pri načrtovanju nadaljnje oskrbe. 

Kje: Onkološki inštitut, avla D, E, H stavbe. Dodatne in formacije: Radmila Pavlovič Blatnik, 051 419 558, 

zalovanje@hospic.si 

4. februar  

20:15 
Zaprta skupina za žalujoče odrasle; Skupina se izvaja v sodelovanju s Frančiškanskim družinskim 

inštitutom. Predvidenih je 12 srečanj, srečanja potekajo na 14 dni (1. in 3. torek v mesecu ) 

Kje: Frančiškanski družinski inštitut, Nazorjeva 1, 1000 Ljubljana. Dodatne informacije: Radmila Pavlovič Blatnik, 

051 419 558, zalovanje@hospic.si 

11. februar 

17:00 
Levjesrčna druženja; kreativne delavnice, igre, pogovori, ki so namenjeni žalujočim otrokom in 

mladostnikom.  

Kje: Gosposvetska cesta 9, Ljubljana. Predhodne najave in dodatne informacije: Radmila Pavlovič Blatnik, 051 419 

558, zalovanje.otrok@hospic.si 

11. februar 

17:00 
Zaprta skupina za starše Levjesrčnih; je namenjena žalujočim staršem otrok in mladostnikov - 

udeležencev Levjesrčnih druženj.  

Kje: Gosposvetska cesta 9, Ljubljana. Predhodne najave in dodatne informacije: Radmila Pavlovič Blatnik, 051 419 

558, zalovanje.otrok@hospic.si 
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17. februar 

17:00 
Klub za žalujoče. Dobrodošli vsi tisti, ki so bili že aktivno vključeni v naše programe in/ali je od izgube 

bližnjega minilo leto ali več. Srečanja potekajo redno, vsak tretji delovni ponedeljek v mesecu. 

Kje: Gosposvetska cesta 9, Ljubljana. Predhodne najave in dodatne informacije: Radmila Pavlovič Blatnik, 051 419 

558, zalovanje@hospic.si 

18. februar 

20:15 
Zaprta skupina za žalujoče odrasle; Skupina se izvaja v sodelovanju s Frančiškanskim družinskim 

inštitutom. Predvidenih je 12 srečanj, srečanja potekajo na 14 dni (1. in 3. torek v mesecu ) 

Kje: Frančiškanski družinski inštitut, Nazorjeva 1, 1000 Ljubljana. Dodatne informacije: Radmila Pavlovič Blatnik, 

051 419 558, zalovanje@hospic.si 

25. februar 

17:00 
Hospickafe. Naslov še ni znan. Neformalen družabni dogodek, na katerem se v varnem vzdušju 24. letne 

tradicije Slovenskega društva hospic pogovarjamo o minljivosti. Pogovor bo usmerjala Carmen L. Oven. 

Kje: Knjigarna konzorcij, Slovenska cesta 29, Ljubljana. Dodatne informacije:  01 24 44 493, ljubljana@hospic.si, 

detabuizacija@hospic.si 
 

 

 

 

Območni odbor Maribor 

 

Termin  Aktivnost 

Vsak torek 

13:30 – 15:30 

vsak četrtek 

15:00 – 17:00 

Sočutno mesto; Svetovanje in nudenje ustrezne podpore bolnikom in njihovim svojcem za lažje soočanje z 

neozdravljivo boleznijo in pomoč pri načrtovanju nadaljnje oskrbe. 

Kje: UKC Maribor, Oddelek za onkologijo, dodatne informacije: Tamara Zemlič Radović,  02/ 25 25 570, 

maribor@hospic.si 

Vsako sredo 

12:00 – 16:00 
Zlati kotiček v Supermestu Ptuj. Svetovanje in nudenje ustrezne podpore bolnikom in njihovim 

svojcem za lažje soočanje z neozdravljivo boleznijo in pomoč pri načrtovanju nadaljnje oskrbe. Nudenje podpore 

žalujočim odraslim, otrokom in mladostnikom. 
Kje: Zlati kotiček, Mercator center Ptuj, Špindlerjeva ulica 3, Ptuj. Dodatne informacije: Tamara Zemlič Radović,  

02/ 25 25 570, maribor@hospic.si 
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4. februar 

17:00 
Večer hospica z naslovom: Kako je nastal »Trenutek«? Predavateljica Vlasta Čobal Sedmak, akademska 

kiparka.  

Neformalen družabni dogodek, na katerem se v varnem vzdušju 24. letne tradicije Slovenskega društva hospic 

pogovarjamo o minljivosti. 

Kje: Partizanska cesta 12/II,  Maribor; Predhodna najava in dodatne informacije: Tamara Zemlič Radović,  02/ 25 25 

570, maribor@hospic.si 
5. februar 

17:00 
Večer Hospica. Naš gost bo pater Toni Brinjovc. Neformalen družabni dogodek, na katerem se v varnem 

vzdušju 24. letne tradicije Slovenskega društva hospic pogovarjamo o minljivosti. 

Kje: Zlati kotiček, Mercator center Ptuj, Špindlerjeva ulica 3, Ptuj. Dodatne informacije: Tamara Zemlič Radović,  

02/ 25 25 570, maribor@hospic.si.  

7. februar 

14. februar 

21. februar 

28. februar 

17:00 

Zaprta skupina za žalujoče vdove in vdovce. Skupina je namenjena podpori v procesu žalovanja 

po istovrstni izgubi. Vsak petek v februarju. 

Kje: Partizanska cesta 12/II,  Maribor; Predhodna najava in dodatne informacije: Tamara Zemlič Radović,  02/ 25 25 

570, maribor@hospic.si 

18. februar 

17.00 
Levjesrčna druženja; kreativne delavnice, igre, pogovori, ki so namenjeni žalujočim otrokom in 

mladostnikom.  

Kje: Partizanska cesta 12/II,  Maribor; Predhodna najava in dodatne informacije: Tamara Zemlič Radović,  02/ 25 25 

570, maribor@hospic.si 
 

 

 

Območni odbor Celje 

 

Termin Aktivnost 

Vsak četrtek  

15:00 – 16:00 
Svetovalnica; Svetovanje in nudenje ustrezne podpore bolnikom in njihovim svojcem za lažje soočanje z 

neozdravljivo boleznijo in pomoč pri načrtovanju nadaljnje oskrbe. 

Kje: Splošna Bolnišnica Celje, informacije: Območni odbor Celje, 03/754 86 011, 051/ 418 446, celje@hospic.si 



 

4. februar 

17:00  
Odprta skupina za žalujoče odrasle; pogovorna skupina je namenjena vsem žalujočim, ne glede na 

pretečeni čas po izgubi bližnjega. 
Kje: Kocenova ulica 4, Celje. Predhodne najave in dodatne informacije: Martina Košar,  051/ 418 446, 

tina.kosar@hospic.si 

6. februar 

17:00 
Klub za žalujoče; Dobrodošli vsi tisti, ki so bili že aktivno vključeni v naše programe in/ali je od izgube 

bližnjega minilo leto ali več. Srečanja potekajo redno, vsak prvi delovni četrtek v mesecu. 

Kje: Kocenova ulica 4, Celje. Predhodne najave in dodatne informacije: Martina Košar,  051/ 418 446, 

celje@hospic.si 

18. februar 

17:00 
Odprta skupina za žalujoče starše; pogovorna skupina je namenjena žalujočim staršem po izgubi 

otroka, ne glede na pretečeni čas po izgubi. 
Kje: Kocenova ulica 4, Celje. Predhodne najave in dodatne informacije: Martina Košar,  051/ 418 446, 

tina.kosar@hospic.si 

25. februar 

17:00 
Levjesrčna druženja; kreativne delavnice, igre, pogovori, ki so namenjeni žalujočim otrokom in 

mladostnikom.  

Kje: Kocenova ulica 4, Celje. Predhodne najave in dodatne informacije: Martina Košar, 051/ 418 446, 

tina.kosar@hospic.si 

25. februar 

17:00 
Zaprta skupina za starše Levjesrčnih; je namenjena žalujočim staršem otrok in mladostnikov - 

udeležencev Levjesrčnih druženj.  

Kje: Kocenova ulica 4, Celje. Predhodne najave in dodatne informacije: Martina Košar,  051/ 418 446, 

tina.kosar@hospic.si 
 

 

Območni odbor za Dolenjsko, Posavje in Belo krajino 

 
Termin Aktivnost 

11. februar 

16:30 
Levjesrčna druženja; kreativne delavnice, igre, pogovori, ki so namenjeni žalujočim otrokom in 

mladostnikom.  

Kje: Območni odbor Dolenjska, Posavje in Bela krajina, Rozmanova 10, Novo mesto. Informacije in prijave: Maja 

Žagar, 051 454 845, dolenjska@hospic.si 



 

13. februar 

18:00 
Odprta skupina za žalujoče odrasle po izgubi bližnjega zaradi samomora. 

Pogovorna skupina je namenjena žalujočim, ne glede na pretečeni čas po izgubi bližnjega zaradi samomora. 

Kje: Klub belokranjskih študentov, Črnomelj. Informacije in prijave: Maja Žagar, 051 454 845, dolenjska@hospic.si 
18. februar 

17:00 
Odprta skupina za žalujoče odrasle; Pogovorna skupina namenjena vsem žalujočim, ne glede na 

pretečeni čas po izgubi bližnjega. Vodi Maja Žagar. 
Kje: Območni odbor Dolenska, Posavje in Bela krajina, Rozmanova 10, Novo mesto. Informacije in prijave: Maja 

Žagar, 051 454 845, dolenjska@hospic.si 

20. februar 

19:00 
Odprta skupina za žalujoče odrasle v Šentjerneju; Pogovorna skupina je namenjena vsem 

žalujočim, ne glede na pretečeni čas po izgubi bližnjega. Vodi Maja Žagar. 

Kje: Knjižnica Šentjernej. Informacije in prijave: Maja Žagar: 051 454 845, dolenjska@hospic.si 
 

 

Območni odbor Gorenjska 

 

Termin Aktivnost 

11. februar 

17:00 
Levjesrčna druženja; kreativne delavnice, igre, pogovori, ki so namenjeni žalujočim otrokom in 

mladostnikom.  

Kje: Območni odbor Gorenjska, Gorenjska cesta 25, Radovljica. Predhodne najave in dodatne informacije: Ana 

Plejič, 031/614 925, gorenjska@hospic.si  

19. februar 

18:00 
Hospickafe z naslovom Izvirnost slehernika od rojstva do smrti. Naš gost bo pater Karl Gržan. Neformalen 

družabni dogodek, na katerem se v varnem vzdušju 24. letne tradicije Slovenskega društva hospic pogovarjamo o 

minljivosti. 

Kje: Knjižnica A. T. Linharta Radovljica, Vurnikov trg 1, Radovljica. Dodatne informacije: Ana Plejič, 031/614 925, 

gorenjska@hospic.si 
25. februar 

17:00 
Odprta skupina za žalujoče odrasle; pogovorna skupina namenjena vsem žalujočim, ne glede na 

pretečeni čas po izgubi bližnjega. Vodi Ana Plejić in Jana Štular. 

Kje: Območni odbor Gorenjska, Gorenjska cesta 25, Radovljica. Predhodne najave in dodatne informacije: Ana 

Plejič, 031/614 925, gorenjska@hospic.si 
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Območni odbor Severne Primorske  

 

Termin Aktivnost 

19. februar 

17:00 
Klub za žalujoče; dobrodošli vsi tisti, ki so bili že aktivno vključeni v naše programe in/ali je od izgube 

bližnjega minilo leto ali več. Vsako tretjo sredo v mesecu. 

Kje: Srčna hiša, Tumova 5, Nova Gorica. Rumena soba. Telefon: 031 606 309, s.primorska@hospic.si  

  

 

Območni odbor Slovenska Istra  

 

Termin Aktivnost 

5. februar 

19:00 
Hospickafe o minljivosti in izgubi z duhovnikom Francem Prelcem. Vprašanj, ki nam jih zastavlja največja 

skrivnost življenja, je neskončno mnogo, nekaj teh bo tokratnemu gostu postavila Diana Pungeršič. Pridite se 

pogovarjat z nami!  

Neformalen družabni dogodek, na katerem se v varnem vzdušju 24. letne tradicije Slovenskega društva hospic 

pogovarjamo o minljivosti. 

Kje: Krajevna knjižnica Lucija, Obala 114, Portorož. Dodatne informacije: Edin Duraković, 030 689 656, 

edin.durakovic@hospic.si. 

11. februar 

16:30 – 17:30 
Pogovorno srečanje (OLMO, Koper) o zavedanju lastne minljivosti, občutenju potreb ob soočenju s smrtjo 

in izpuščanju življenja.  

Kje: Dom upokojencev Olmo, Oljčna pot 65, Koper. Dodatne informacije: Nina Legat Čož, 051 415 449, 

nina.legat.coz@hospic.si ali obala@hospic.si. 

14. februar 

10:00 – 11:30 
Pogovorno srečanje (Izola) o zavedanju lastne minljivosti, občutenju potreb ob soočenju s smrtjo in 

izpuščanju življenja.  

Kje: Medgeneracijski center Izola, Livade 7 a, Izola. Dodatne informacije: Nina Legat Čož, 051 415 449, 

nina.legat.coz@hospic.si ali obala@hospic.si. 

18. februar  

17:00 – 18:30 
Pogovorno srečanje (CDU, Koper) o zavedanju lastne minljivosti, občutenju potreb ob soočenju s smrtjo in 

izpuščanju življenja. Tokratna tema: »Dodajamo življenje dnevom in ne dneve življenju«. 

Kje: Center dnevnih aktivnosti Koper, Cesta Zore Perello Godina 3, Koper. Informacije: Nina Legat Čož, 051 415 



 

449, nina.legat.coz@hospic.si ali obala@hospic.si.  

20. februar 

18:00 
Klub za žalujoče; dobrodošli vsi tisti, ki so bili že aktivno vključeni v naše programe in/ali je od izgube 

bližnjega minilo leto ali več. Predhodne najave niso potrebne.  

Kje: Območni odbor Slovenske Istra, Mladinska ulica 6, Koper. Informacije: Nina Legat Čož,  051 415 449, 

obala@hospic.si. 

25. februar 

17:00 – 18:30 
Levjesrčna druženja; kreativne delavnice, igre, pogovori, ki so namenjeni žalujočim otrokom in 

mladostnikom.  

Kje: Mladinska ulica 6, Koper. Prijave in informacije: Edin Duraković, 030 689 656, edin.durakovic@hospic.si. 

 

 

Območni odbor Murska Sobota  
 

Termin Aktivnost 

5. februar 

17:00 
Odprta skupina za žalujoče odrasle; Pogovorna skupina je namenjena vsem žalujočim, ne glede na 

pretečeni čas po izgubi bližnjega. Vsako prvo sredo v mesecu. 

Kje: Lendavska ulica 11, Murska Sobota, predhodne najave in dodatne informacije: Albin Polak, 02/53 02 090, 

murskasobota@hospic.si 

11. februar  

17:00 
Levjesrčna druženja; kreativne delavnice, igre, pogovori, ki so namenjeni žalujočim otrokom in 

mladostnikom.  

Kje: Lendavska ulica 11, Murska Sobota, predhodne najave in dodatne informacije: Albin Polak, 02/53 02 090, 

murskasobota@hospic.si 

12. februar 

13:00 – 14:00 
Info točka; Svetovanje in nudenje ustrezne podpore bolnikom in njihovim svojcem za lažje soočanje z 

neozdravljivo boleznijo in pomoč pri načrtovanju nadaljnje oskrbe. Vsako prvo sredo v mesecu. 
Kje: Pokrajinska študijska knjižnica Murska Sobota, Zvezna ulica 10, Murska Sobota. Dodatne informacije: Albin 

Polak, 02/53 02 090, murskasobota@hospic.si 
26. februar 

17:00 
Večer hospica. Naslov še ni znan.  

Neformalen družabni dogodek, na katerem se v varnem vzdušju 24. letne tradicije Slovenskega društva hospic 

pogovarjamo o minljivosti. 

Kje: PIŠK Murska Sobota, dodatne informacije: Albin Polak, 02/53 02 090, murskasobota@hospic.si,  



 

 

Območni odbor Koroška 
 

Termin Aktivnost 

11. februar 

18:00 

Odprta skupina za žalujoče odrasle; pogovorna skupina je namenjena vsem žalujočim, ne glede na 

pretečeni čas po izgubi bližnjega. 

Kje: Glavni trg 9, Slovenj Gradec, predhodne najave in dodatne informacije: Marjetica Stojanović Verdinek, 

051/441 638. koroska@hospic.si 

20. februar 

18:00 

Večer Hospica. Predavanje z naslovom O kronični bolečini in kako živeti z njo, ki ga organizira Slovensko 

društvo hospic, OO Koroška in Društvo bolnikov s kronično bolečino. Predavala bo Božena Jerković Parać, dr. med. 

spec. anesteziolog.  

Neformalen družabni dogodek, na katerem se v varnem vzdušju 24. letne tradicije Slovenskega društva hospic 

pogovarjamo o minljivosti.  

Kje: Knjižnica Dravograd, Koroška cesta 47, Dravograd. Dodatne informacije: Marjetica Stojanović Verdinek, 

051/441 638. koroska@hospic.si 
26. februar 

17:00 
Levjesrčna druženja; kreativne delavnice, igre, pogovori, ki so namenjeni žalujočim otrokom in 

mladostnikom.  

Kje: Glavni trg 9, Slovenj Gradec, predhodne najave in dodatne informacije: Marjetica Stojanović Verdinek, 

051/441 638. koroska@hospic.si 
 

 

 

 

Območni odbor Velenje 
 

Termin Aktivnost 

10. februar 

17:00 
Levjesrčna druženja; kreativne delavnice, igre, pogovori, ki so namenjeni žalujočim otrokom in 

mladostnikom.  

Kje: Središče mladih in otrok, Efenkova 61 a, Velenje. Delavnice in pogovor bosta vodile Vika Štekovič in Admira 

Robin. Dodatne informacije: Admira robin, 041 365 731 in Vika Štekovič, 051 415 447, velenje@hospic.si 
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11. februar 

18:30 

Hospickafe z naslovom Gradimo mavrični most od žalosti do radosti. Pripravili vam bomo kratko 

predstavitev Slovenskega društva hospic, odgovarjali na vaša vprašanja in se povezali z mladostniki, ki so velikokrat 

prezrti v tej temi. Trije mladostniki – Ana, Lara in Rok bodo predstavili na svoj način svoje izkušnje ob izgubah, 

smrti, kaj mislijo, čutijo in si želijo. Na koncu pa še majhno presenečenje za dušo. Povezovalka: Vika Štekovič 

Neformalen družabni dogodek, na katerem se v varnem vzdušju 24. letne tradicije Slovenskega društva hospic 

pogovarjamo o minljivosti. 

Kje: Knjižnica Šmartno ob Paki, Šmartno ob Paki 69, Šmartno ob Paki. Dodatne informacije: Vika Štekovič, 051 

415 447, vika.stekovic@drustvo-spes.si 

20. februar 

17:00 
Hospickafe z naslovom Gradimo mavrični most od žalosti do radosti. Pripravili vam bomo kratko 

predstavitev Slovenskega društva hospic, odgovarjali na vaša vprašanja in se povezali z mladostniki, ki so velikokrat 

prezrti v tej temi. Trije mladostniki – Ana, Lara in Rok bodo predstavili na svoj način svoje izkušnje ob izgubah, 

smrti, kaj mislijo, čutijo in si želijo. Na koncu pa še majhno presenečenje za dušo. Povezovalka: Vika Štekovič 

Neformalen družabni dogodek, na katerem se v varnem vzdušju 24. letne tradicije Slovenskega društva hospic 

pogovarjamo o minljivosti. 

Kje: Medgeneracijski center  Polzela, Šolska ulica 3, Polzela. Dodatne informacije: Vika Štekovič, 051 415 447, 

vika.stekovic@drustvo-spes.si  
 

Vljudno vabljeni. 

Vse aktivnosti so BREZPLAČNE. 
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