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Na podlagi druge alinee prvega odstavka 18. člena Pravil društva Šola zdravja je 

zbor članov na ______ redni seji  dne _______ sprejel naslednje 

 

 

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE 

PRAVIL DRUŠTVA ŠOLA ZDRAVJA 

 

1. člen 
 

V 1. členu se za besedama »krepitev zdravja« doda naslednji tekst: 
 

»rekreacije in telesne aktivnosti«, tako, da po novem ta člen glasi takole: 
 

»Društvo Šola zdravja (v nadaljnjem besedilu: društvo) je prostovoljno, 

samostojno in nepridobitno združenje fizičnih oseb, ki se združujejo in 

povezujejo v članstvo z namenom izvajanja humanitarnih dejavnosti na 

področjih krepitve zdravja, rekreacije in telesne aktivnosti, izboljšanja 

socialnega položaja in lajšanja socialnih ter psihosocialnih stisk in težav«. 

 

2. člen 
 

V drugi alinei 7. člena se doda naslednji tekst »ob podpori strokovnega kadra«, 

tako, da po novem ta alinea glasi takole: 
 

»z organiziranjem in z organiziranjem in izvajanjem redne, brezplačne 

telesne dejavnosti na prostem, po »METODI 1000 GIBOV«, avtorja 

Nikolaya Grishina,  ki jo vodijo za to interno usposobljeni člani društva, 

vaditelji – prostovoljci, ob podpori strokovnega kadra«. 
 

3. člen 
 

V osmi alinei 7. člena se doda naslednji tekst » v tiskani in elektronski obliki« 

tako, da po novem ta alinea glasi takole: 
 

»s predavanji in izdajanjem svojega glasila v tiskani in elektronski obliki.« 

 

4. člen 

 

V tretji alinei druga odstavka 12. člena se briše naslednji tekst » razen članov 

starejših od 80 let« tako, da po novem ta alinea glasi takole: 
 

»da redno plačujejo članarino,« 

 

5. člen 

 

V osmem odstavku 14. člena se za besedami »pravico do porabe « briše naslednji 

tekst: 
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»20 % plačane članarine v preteklem letu in pravico do porabe «, 
 

prav tako se v osmem odstavku 14. člena za besedama »javnih razpisih « briše 

naslednji tekst: 
 

»ki jih lahko nameni za izobraževanja svojih članov, ali za delno kritje stroškov 

za prevoz na dogodke, ki jih organizira društvo.« 
 

in v osmem odstavku 14. člena se za besedama »javnih razpisih« doda naslednji 

tekst: 
 

»v skladu z razpisnimi pogoji o namenu porabe sredstev. Sredstva donatorjev in 

sponzorjev, v višini 90% pridobljenih sredstev, pa lahko porabi tudi za nakup 

tekstila, kritje stroškov prevoza na dogodke in podobno.«, tako, da po novem ta 

člen glasi takole: 
 

»Posamezna skupina oziroma podružnica ima pravico do 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«. 

 

6. člen 
 

V drugem odstavku 15. člena se v besedni zvezi »reden in izreden« zamenja 

beseda »in« z besedo »ali«, za besedo »izreden« pa doda naslednji tekst:  
 

»in se lahko izvede v živo, korespondenčno, po skupinah ali preko e-aplikacije«, 

tako, da po novem ta odstavek glasi takole: 
 

»Zbor članov je lahko reden ali izreden in se lahko izvede v živo, 

korespondenčno, po skupinah ali preko e-aplikacije. Redni zbor članov 

sklicuje upravni odbor enkrat letno. Izredni zbor članov pa se skliče po 

sklepu upravnega odbora, na zahtevo nadzornega odbora ali na zahtevo 1/5 

članov društva. Upravni odbor je dolžan sklicati izredni zbor članov v roku 

30 dni od prejema zahteve za sklic. Če upravni odbor izrednega zbora članov  

ne skliče v predpisanem roku, ga skliče predlagatelj, ki mora predložiti tudi 

dnevni red z ustreznimi materiali. Izredni zbor članov sklepa le o zadevi za 

katero je bil sklican. Korespondenčni zbor članov, zbor članov po skupinah 

ali preko e-aplikacije se lahko skliče samo v izrednih razmerah oz. v primeru 

višje sile.« 
 

7. člen 
 

V osmi alinei  prvega odstavka 18. člena se na koncu alinei za besedno zvezo 

»delovanje društva,« doda naslednji tekst  
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»če je zaposlitev 100 % financirana iz članarine društva in če gre za zaposlitev 

za nedoločen čas,«, tako, da po novem ta člen glasi takole: 
 

»odloča o zaposlitvah delavcev, ko nastanejo potrebe pri opravljanju 

administrativnih, finančnih, strokovnih, organizacijskih in drugih opravil, ki 

so nujno potrebna za delovanje društva, če je zaposlitev 100 % financirana 

iz članarine društva in če gre  za zaposlitev za nedoločen čas,«. 

 

8. člen 

 

V drugem stavku tretjega odstavka 19. člena se za besedno zvezo predsednik in 

briše tekst » podpredsednik društva, ter sedem« in nadomesti z  naslednjim 

tekstom: »osem«, tako tretjega odstavka člena glasi: 

 

» Upravni odbor šteje 9 članov. Sestavljajo ga predsednik in osem izvoljenih 

članov.« 

 

9. člen 
 

V šestnajsti alinei 20. člena se briše tekst »vodi postopke v zvezi zaposlitvami 

delavcev in pripravlja predloge za zbor članov,« in nadomesti z  naslednjim 

tekstom: 
 

»odloča o zaposlitvah delavcev, ko nastanejo potrebe pri opravljanju 

administrativnih, finančnih, strokovnih, organizacijskih in drugih opravil, ki so 

nujno potrebna za delovanje društva, če so financirana iz sredstev javnih razpisom 

in če gre za zaposlitev za  določen čas,«, tako da po novem ta alinea glasi takole: 
 

»odloča o zaposlitvah delavcev, ko nastanejo potrebe pri opravljanju 

administrativnih, finančnih, strokovnih, organizacijskih in drugih opravil, ki 

so nujno potrebna za delovanje društva, če sofinancirana iz sredstev javnih 

razpisov in če gre za zaposlitev za določen čas,«. 

 

10. člen 
 

V 31. členu, se v prvem stavku prvega odstavka, za besedno zvezo »delovanje 

društva« briše beseda: »redno« 
 

Drugi stavek tega odstavka se v celoti briše in zamenja z naslednjim tekstom:  
 

» Če je zaposlitev 100 % financirana iz članarine in če gre za zaposlitev za 

nedoločen čas, o tem odloča zbor članov.  Če je zaposlitev financirana iz sredstev 

javnih razpisov in če gre za zaposlitev za določen čas, pa o tem odloča Upravni 

odbor«, tako da po novem prvi odstavek 31. člena glasi takole: 
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» Društvo lahko za opravljanje administrativnih, finančnih, strokovnih, 

organizacijskih in drugih opravil, ki so nujno potrebna za delovanje društva 

zaposli delavca. Če je zaposlitev 100 % financirana iz članarine in če gre za 

zaposlitev za nedoločen čas, o tem odloča zbor članov. Če je zaposlitev 

financirana iz sredstev javnih razpisov in če gre za zaposlitev za določen čas, 

pa o tem odloča Upravni odbor. « 

 

11. člen 
 

Drugi odstavek 38. člena, se spremeni in po novem glasi: 
 

»Društvo ima pridobljene naslednje statuse delovanja v javnem interesu: 

 

- na področju športa, rekreacije in telesne aktivnosti, 

- prostovoljne organizacije in 

- humanitarne organizacije. 
 

S svojim delovanjem si društvo prizadeva pridobiti tudi status nevladne 

organizacije na področju socialnega varstva, ki deluje v javnem interesu na 

področju zdravstvenega in socialnega varstva.« 

 

12. člen 
 

Prvi odstavek 41. člena se spremeni in po novem glasi: 

 

»V primeru prenehanja društva, po poravnavi vseh obveznosti, prenese 

društvo svoje premoženje v last druge nevladne organizacije z enakim ali 

podobnim namenom ali nepridobitne osebe javnega prava.« 

 

13. člen 
 

Te spremembe in dopolnitve začnejo veljati z dnem, ko so sprejete na zboru 

članov in se od takrat naprej tudi uporabljajo. 

 

V 30 dneh po sprejemu teh sprememb in dopolnitev UO pripravi čistopis 

spremenjenih in dopolnjenih Pravil in na ustaljen način s tem seznani člane 

društva.  

 

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

preštevilčeni. 

 

           

Predsednica Društva Šola zdravja 

Zdenka Katkič 


