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OBRAZLOŽITEV 
SPREMEMB IN DOPOLNITEV 

PRAVIL DRUŠTVA ŠOLA ZDRAVJA 
 

Društvo Šola zdravja je imelo spremembo in dopolnitev Pravil Društva Šola zdravja pripravljeno 
že leta 2020. Vendar zaradi Covid-19 nismo izpeljali predvideni javni občni zbor članov ampak 
korespondenčno po skupinah, zato do sprememb ni prišlo. Spremembe in dopolnitve so 
posledica uskladitve z zakonodajo, sprememb pristojnosti zbora članov in UO ter priporočil s 
strani CNVOS, ki je pregledalo naša Pravila.  
 
Spremembe in dopolnitve Pravil Društva Šola zdravja so bile v javni obravnavi od 17.02.2021  do 
19.03.2021. Le ta je bila podaljšana do 26.3.2021 na prošnjo skupine Meduza Portorož. V času 
javne razprave je prišlo 27 pobud s strani 64 skupin DŠZ (28% skupin), kar skupaj predstavlja 107 
pripomb. Štiri skupine so podale izjavo, da nimajo pripomb. 
 
V sklopu pobud smo prejeli tudi 9 pripomb, s strani 4 skupin DŠZ, ki se nanašajo na 8 členov, 
katerih spremembe in dopolnitve niso bile predmet javne obravnave in se delovne skupina do 
njih ni opredelila. V nasprotnem primeru bi bila potrebna še ena javna obravnava, ki traja 30 
dni, kar pomeni, da zbora članov  s spremembo pravil in dopolnitev Pravil DŠZ ne bi mogli 
izpeljati do predvidenega roka 30.6.2021. Zato se je delovna skupina odločila, da bodo te 
pobude obravnavane pri naslednji spremembi in dopolnitvi pravil DŠZ.   
 
Člani Delovne skupine za reorganizacijo Društva Šola zdravja so se na svoji 3. seji, dne 15.4.2021, 
opredelili do prispelih pripomb, ki so se nanašala na člene Pravil Društva Šola zdravja, prispelih 
v času javne razprave (zapisnik in tabela pripomb sta objavljeni na interni spletni strani Društva 
Šola zdravja).   
 
Spremembe in dopolnitve se nanašajo na naslednje člene Pravil Društva Šola zdravja: 
 

• 1.člen 
Predlagamo dopolnitev, ker ima društvo status v javnem interesu na področju športa. 
 

• 7. člen 
Predlagamo dopolnitev, ker določba druge alineie 7. člena ni bila v skladu z določbami 46. člena 
Zakona o športu, ki določa, da vadbo lahko vodi samo strokovni delavec, ki: 
 - ima ustrezno izobrazbo ali usposobljenost v skladu z Zakonom o športu in 
- je vpisan v razvid strokovno izobraženih in strokovno usposobljenih delavcev v športu. 
Prav tako predlagamo dopolnitev osme alineie istega člena, ker bomo v letu 2021 začeli tudi z 
izdajo e-časopisa Šola zdravja. 
 

• 12. člen 
Predlagamo spremembo tretje alineie drugega odstavka 12. člena, gre za ustavno sporno 
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določbo, ki je v nasprotju s  14. členom Ustave Republike Slovenija in diskriminatornost do 
ostalih članov Društva Šola zdravja. Vsi člani Društva Šola zdravja smo enaki pred zakonom in 
imamo v društvu enake pravice, svoboščine in dolžnosti. Zato člani, starejši od 80. let, ne morejo 
biti oproščeni članarine.  
 

• 14. člen 
Določba o porabi 20%  sredstev iz članarine je sporna z davčnega vidika: 
- člani imajo iz članarine ugodnost – hkrati bi morali vse te bonitete posameznika prijavljati na 
FURS – kot del dohodnine od bonitete, 
-  članarino bi morali deliti na pridobitno (20 % članarine) ter nepridobitno članarino (80%) 
-  za vsakega člana, ki je imel ugodnost na tak način iz članarine pa izdelavo davčnega obrazca  
REK-2 in s tem prijava ugodnosti oziroma bonitete člana v dohodnino. 
V letu 2020 so člani porabili 20% članarine v znesku 12.469 EUR za 1 predavanje dr. Grishina 
(1,49%), za refundacijo materialnih stroškov (4,73%) in za nakup tekstila (93,78%), kar 
predstavlja čisto boniteto. Zato se določba o porabi 20% članarine briše iz tega člena in člen se 
ustrezno preuredi. 
Pravice o porabi dela članarine članom Društva Šola zdravja ne jemljemo, ampak bo sedaj ta del 
članarine (20 %) namenjen za refundacijo materialnih stroškov prostovoljcem, vodjem skupin, v 
skladu z 31. členom Zakona o prostovoljstvu in Pravilnikom o refundaciji materialnih stroškov 
prostovoljcem v DŠZ, ki je bil sprejet na UO društva dne 1.9.2020 (v prilogi). 
 
Prav tako se omenjena sprememba tega člena nanaša na pravico posamezne skupine oziroma 
podružnice do pravice porabe sredstev, ki jih je pridobila od donatorjev, sponzorjev in na javnih 
razpisih, v skladu z razpisnimi pogoji o namenu porabe sredstev. Sredstva donatorjev in 
sponzorjev, v višini 90% pridobljenih sredstev, pa lahko porabi za nakup tekstila, kritje stroškov 
prevoza na dogodke in podobno. 
 

• 15. člen 
Pravila Društva Šola zdravja je potrebno dopolniti zaradi možnosti izvedbe  zbora članov zaradi 
izrednih razmer, kot je npr. epidemija zaradi Covid-19 ali višje sile, da se lahko zbor članov izvede  
v živo, korespondenčno, po skupinah ali preko e-aplikacije. Zato je temu ustrezno dopolnjen 
drugi odstavek tega člena. 
 

• 18. člen 
V osmi alinei  prvega odstavka 18. člena se spremeni določba, da se ohrani pristojnost odločanja  
zbora članov pri zaposlitvah, ki so financirane 100 % iz članarine in če gre za zaposlitev za 
nedoločen čas. Medtem, ko se odločitev o zaposlitvah, ki so vezane na določen čas, prenaša na 
UO, ker je ta določba neživljenjska (zbor članov je 1-x letno), zaposlitve pa so vezane na sredstva 
iz javnih razpisov, ki se pojavljajo vse leto. Zato želimo zaradi fleksibilnosti to prenesti na UO, ki 
ima letno 4 do 5 rednih sej in po potrebi tudi izredne seje UO.  
 

• 19. člen  
Sprememba drugega stavka tretjega odstavka tega člena je potrebna, ker je odstopno izjavo kot 
članica upravnega odbora društva, poleg ene članice, podala tudi podpredsednica društva. Zato 
je potrebno opredeliti, da upravni odbor sestavljajo predsednik in osem izvoljenih članov. Število 
članov upravnega odbora šteje devet članov in ostaja nespremenjeno. 
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• 20. člen 
V šestnajsti alinei 20. člena se briše določba, ki ni v pristojnosti UO in doda določba, ki je 
posledica spremembe 18. člena, kjer se pristojnost zbora članov zaradi fleksibilnosti dela 
Društva Šola zdravja, ki je vezana na zaposlitve na podlagi javnih razpisov in za določen čas, 
prenaša na UO.  
 

• 31. člen 
Sprememba tega člena je v povezavi s spremembo 18. in 20. člena Pravil Društva Šola zdravja, 
ki zaradi fleksibilnosti dela odločitve o zaposlitvah za določen čas in financiranih iz sredstev 
javnih razpisov prenaša na UO društva. 
 

• 38. člen 
Sprememba tega člena je potrebna zaradi že pridobljenih statusov društva, da deluje v javnem 
interesu, na področju športa, kot humanitarna in prostovoljna organizacija. 
 

• 41. člen 
 
Sedanja določba tega člena, ki se nanaša na postopek ob prenehanju društva in prenosu 
premoženja je ustavno sporna in diskriminatorna do ostalih nevladnih organizacij, zato smo jo 
po priporočilu CNVOS pri pregledu Pravil društva morali ob prvi spremembi pravil Društva Šola 
zdravja ustrezno spremeniti. 
 

V čistopisu bo člen 26.a zamenjan s številko 27. , ostali členi pa ustrezno preštevilčeni. 
 
 

Pripravila: Bernardka Krnc in Dane Klepec 
 
Domžale dne, 5. 5. 2021 
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