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Na podlagi prvega odstavka 26. člena in v povezavi s 23. členom Zakona o humanitarnih 
organizacijah (Uradni list RS, št. 98/03 in 61/06 – ZDru-1), na vlogo Društva šola zdravja, v 
postopku pridobitve statusa humanitarne organizacije, minister za zdravje izdaja 

O D L O Č B O

1. Društvu šola zdravja, Slamnikarska cesta 18, 1230 Domžale, se podeli status humanitarne 
organizacije.

2. Društvo šola zdravja, Slamnikarska cesta 18, 1230 Domžale, se z dnem pravnomočnosti te 
odločbe kot splošna dobrodelna organizacija vpiše v razvid humanitarnih organizacij pri 
Ministrstvu za zdravje pod zaporedno številko 093-5/2019/190. 

3. V tem postopku niso nastali stroški postopka.  

Obrazložitev:

Društvo šola zdravja, Slamnikarska cesta 18, 1230 Domžale (v nadaljnjem besedilu: društvo), je 
dne 22. 10. 2020 na Ministrstvo za zdravje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) vložilo vlogo za 
podelitev statusa humanitarne organizacije. 

V skladu s 24. členom Zakona o humanitarnih organizacijah (Uradni list RS, št. 98/03 in 64/11 –
ZDru-1; v nadaljnjem besedilu: zakon) se postopek za pridobitev statusa humanitarne 
organizacije začne z vlogo organizacije na pristojno ministrstvo. Vlogi je treba priložiti dokazila o 
tem, da je organizacija najmanj eno leto pred vložitvijo vloge opravljala humanitarno dejavnost
(letno poročilo o delu za preteklo leto: podatki o programih in storitvah, ki jih je organizacija 
izvajala v preteklem letu, in potrdilo oziroma akt, ki izkazuje datum ustanovitve organizacije), 
dokazilo o vpisu v register društev in temeljni akt (za društva), dokazilo, da je organizacija 
pravna oseba in da samostojno razpolaga s sredstvi (za organizacije iz četrtega odstavka 2. 
člena zakona) in dokazila o izpolnjevanju meril, ki jih določa ta zakon in program dela. 

Ministrstvo je na podlagi dokazil, ki jih je društvo priložilo vlogi, ugotovilo, da vloga obsega vse, 
kar je potrebno, da se lahko obravnava. 

Vlogo društva je korespondenčno 27. 10. 2020 obravnavala Komisija za oceno izpolnjevanja 
meril za podelitev statusa humanitarne organizacije, imenovana s sklepom ministra za zdravje 
in ministra za delo, družino in socialne zadeve, št. 5845-1/2002-57 z dne 3. 2. 2004, št. 5845-
1/2002-58 z dne 27. 7. 2004, št. 01203-34/2005/2 z dne 10. 6. 2005, št. 15000-44/2005/4 z dne 
19. 12. 2005, št. 5845-1/2002-88 z dne 8. 3. 2006, št. 15000-44/2005/12 z dne 14. 5. 2007, št. 
012-9/2012/1 z dne 26. 1. 2012 in št. 012-9/2012/5 z dne 1. 2. 2017 (v nadaljnjem besedilu: 
Komisija). 



Po proučitvi dokumentacije je Komisija ugotovila, da člani društva po načelih nepridobitnosti in 
prostovoljnosti v javnem interesu opravljajo humanitarno dejavnost pretežno na področju 
zdravstvenega varstva, s čimer društvo izpolnjuje kriterij upravičenca do pridobitve statusa 
humanitarne organizacije v skladu s prvim odstavkom 2. člena zakona. 

V skladu s 5. členom zakona se za humanitarno dejavnost na področjih socialnega in 
zdravstvenega varstva šteje dejavnost za doseganje plemenitih človekoljubnih ciljev, ki jih 
izvajajo humanitarne organizacije v obliki programov in storitev v neposredno korist 
posameznikov, in so namenjeni zlasti reševanju ogroženih ljudi in življenj, lajšanju socialnih in 
psihosocialnih stisk in težav, izboljšanju socialnega položaja, krepitvi zdravja, preprečevanju 
poslabšanja socialnega položaja, preprečevanju poslabšanja zdravstvenega stanja oseb s 
kronično boleznijo, ustvarjanju možnosti za čim bolj kakovostno in samostojno življenje oseb s 
kronično boleznijo ter dejavnost za druge človekoljubne cilje v skladu s pravili in programi 
organizacije. 

Namen in cilje opredeljuje statut društva, dejansko izvajanje programov pa društvo izkazuje v 
priloženem poročilu o delu. Društvo organizira športno rekreacijske, preventivne socialne 
aktivnosti v več kot 200 skupinah po celotni Sloveniji, v preko 80-ih občinah. Seznam skupin je 
na spletni strani www.solazdravja.com. Vsakodnevne brezplačne rekreativne vadbe so 
namenjene starejšim in drugim. S programom brezplačnih jutranjih vadb na javnih površinah
prispevajo k povečanju deleža telesno dejavnih posameznikov, še posebej starejših ter 
ustvarjanju okolij za spodbujanje telesne dejavnosti. Preko programov osveščajo ljudi, da je za 
zdravje potrebno skrbeti vsak dan in da je zdrav življenjski slog, ki vključuje pravilno prehrano in 
vadbo, zelo pomemben in koristen dejavnik v posameznikovem življenju. Spodbujajo aktivno in 
kvalitetno staranje, samostojnost in čim daljše zdravo življenje, brez pomoči v svojem domačem 
okolju. S povečano gibalno aktivnostjo oziroma z večanjem gibalne aktivnosti prispevajo k 
reševanju problemov, ki posledično nastajajo zaradi premalo gibanja (kronične bolezni, 
prekomerna teža, visok pritisk, srčno-žilna obolenja, vrtoglavice, padci itd). Njihovi programi 
zmanjšujejo obiske starejših pri zdravnikih in specialistih.

Tako je mogoče ugotoviti, da društvo s svojimi programi in storitvami v neposredno korist 
posameznikov opravlja humanitarno dejavnost v skladu z določili 5. člena zakona. 

V skladu s prvim odstavkom 7. člena zakona so splošne dobrodelne organizacije namenjene 
reševanju in lajšanju socialnih stisk in težav prebivalcev, zagovorništvu socialno ogroženih 
posameznikov in družbenih skupin, nudenju pomoči ljudem in reševanju ljudi, katerih zdravje ali 
življenje je ogroženo, ter krepitvi zdravja prebivalstva. 

V skladu z 9. členom zakona organizacije te cilje uresničujejo z odkrivanjem, spremljanjem in 
lajšanjem socialnih stisk prebivalcev; z zagovorništvom ogroženih posameznikov in družbenih 
skupin, z opozarjanjem in spodbujanjem javnosti in države za načrtovanje in uresničevanje 
skupnih programov reševanja socialnih stisk prebivalcev; z zbiranjem in razdeljevanjem 
sredstev pomoči potrebnim; z organiziranjem in izvajanjem reševanja ljudi, katerih zdravje ali 
življenje je ogroženo, pa si sami ne morejo ustrezno pomagati, ter z izvajanjem drugih 
programov za ohranitev ali izboljšanje socialnega položaja ali zdravja prebivalcev.

Iz poročila o delu izhaja, da se programi društva izvajajo v obliki in načinu, ki društvo v skladu z 
navedenimi zakonskimi določili uvrščajo med splošne dobrodelne organizacije.  

V skladu s 15. členom zakona za pridobitev statusa humanitarne organizacije lahko zaprosijo le 
tiste organizacije, ki že najmanj eno leto pred vložitvijo vloge opravljajo humanitarno dejavnost 
na področju socialnega oziroma zdravstvenega varstva. Iz odločbe Upravne enote Domžale, št. 



215-171/2009-12471 z dne: 23.10.2009 in iz poročila o delu izhaja, da društvo izpolnjuje splošni 
pogoj v skladu z določili zakona. 

V skladu s 16. členom zakona organizacija, ki izkaže izpolnjevanje splošnega pogoja, lahko 
pridobi status humanitarne organizacije, če izpolnjuje tudi z zakonom predpisana splošna merila 
za delovanje v javnem interesu. Splošna merila so odprtost delovanja, strokovnost, 
prostovoljnost in neplačljivost. 

Prvi odstavek 17. člena zakona določa, da merilo odprtosti delovanja izpolnjuje organizacija, ki 
pri svojem delovanju ne omejuje nudenja pomoči le v korist svojih članov in včlanjevanja ne 
omejuje na območje delovanja. Iz vloge društva je razvidno, da društvo izpolnjuje merilo 
odprtosti delovanja v skladu z določili zakona. 

Drugi in tretji odstavek 17. člena zakona določata, da merilo strokovnosti izpolnjuje organizacija, 
pri kateri deluje posvetovalno telo, ki daje mnenje k programom, jih spremlja in strokovno vodi. 
Posvetovalno telo sestavljajo priznani strokovnjaki za področje delovanja organizacije, in sicer 
pri splošnih dobrodelnih organizacijah strokovnjaki s področja socialnega varstva, pri 
organizacijah za samopomoč pa strokovnjaki za posamezni vidik samopomoči, za katerega so 
ustanovljene. Iz sestave posvetovalnega telesa je razvidno, da društvo izpolnjuje merilo 
strokovnosti. 

Prvi odstavek 18. člena zakona določa, da merilo prostovoljnosti izpolnjuje organizacija, ki svojo 
dejavnost v celoti ali pretežno opravlja s prostovoljci, ki delo opravljajo po svobodni odločitvi in 
brez plačila. Za plačilo se ne šteje nadomestilo materialnih stroškov prostovoljcu. Šteje se, da 
organizacija dejavnost izvaja s prostovoljci, če je večina izvajalcev prostovoljcev. Iz podatkov o 
izvajalcih programa izhaja, da društvo izpolnjuje merilo prostovoljnosti. 

Drugi odstavek 18. člena zakona določa, da merilo neplačljivosti izpolnjuje organizacija, ki 
usluge in storitve pomoči potrebnim nudi brez plačila. Za plačilo se ne šteje prispevek k 
materialnim stroškom izvajanja programa ali storitev. Iz vloge je razvidno, da društvo v skladu s 
temi določili izpolnjuje tudi merilo neplačljivosti. 

Na podlagi ugotovljenega je Komisija preko korespondenčne seje sprejela mnenje, da društvo 
izpolnjuje splošni pogoj in splošna merila javnega interesa za pridobitev statusa humanitarne 
organizacije, in ga v skladu s tretjim odstavkom 25. člena zakona podala ministru za zdravje. 
Minister za zdravje je po pridobitvi mnenja Komisije v skladu s prvim odstavkom 26. člena 
zakona odločil, kot je razvidno iz izreka te odločbe.

Društvo je v skladu z 29. členom zakona dolžno ministrstvu sporočiti vse spremembe podatkov, 
ki se vodijo v razvidu humanitarnih organizacij, in vsa dejstva, ki vplivajo na izpolnjevanje meril 
za pridobitev statusa humanitarne organizacije, najkasneje v 30 dneh od nastanka oziroma 
registracije spremembe. 

O stroških postopka je bilo odločeno na podlagi prvega odstavka 118. člena Zakona o splošnem 
upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 
126/07, 65/08, 8/10 in 82/13), ki določa, da v odločbi organ odloči o stroških postopka, kdo trpi 
stroške postopka, koliko znašajo ter komu in v katerem roku jih je potrebno plačati.

Odločba je po 2. točki prvega odstavka 24. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 
106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J in 32/16) prosta 
plačila takse. 

V tem postopku niso nastali posebni stroški postopka.



POUK O PRAVNEM SREDSTVU :
Ta odločba je v upravnem postopku dokončna in zoper njo ni dovoljena pritožba, je pa dovoljen 
upravni spor, ki se sproži s tožbo v roku 30 dni od vročitve te odločbe. Tožbo se vloži pri 
Upravnemu sodišču Republike Slovenije, Fajfarjeva 33, Ljubljana in sicer neposredno ali 
priporočeno po pošti. Tožba z morebitnimi prilogami se vloži v najmanj dveh izvodih. Tožbi je 
treba priložiti tudi to odločbo v izvirniku ali prepisu.

Postopek vodil:
Damijan Jagodic Tomaž GANTAR, 
podsekretar                                    MINISTER                 

Vročiti:
- Društvo šola zdravja, Slamnikarska cesta 18, 1230 Domžale – osebno 
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