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Vsem vodjem  

skupin Društva Šola zdravja         

                                   Domžale, 20.5.2021 

 

Zadeva: Delni zbor članov Društva Šola zdravja v letu 2021 

 

 

Pozdravljene članice in člani Društva Šola zdravja, 

zaradi epidemije Covid-19 bomo v Društvu Šola zdravja tudi letos prisiljeni izvesti zbor članov 

na nekoliko drugačen način, in sicer kot delne zbore članov Društva Šola zdravja v vseh 233 

skupinah Šola zdravja širom po Sloveniji. 

Vse vodje skupin, ki delujete kot prostovoljci, prosimo za pomoč pri izpeljavi delnih zborov članov 

Društva Šola zdravja, kajti skupina je osnovna celica našega delovanja. V prilogi vam pošiljamo 

gradivo za izvedbo delnega občnega zbora: 

- Listo prisotnosti članov vaše skupine Šola zdravja v dveh izvodih (eden za našo in eden 

za vašo evidenco) 

- Zapisnik delnega zbora članov Šola zdravja za skupino ŠZ 

- Letno poročilo, finančno poročilo in poročilo NO o delu Društva šola zdravja za leto 2020 

- Program dela in finančni načrt za leto 2021 ter program dela za leto 2022 

- Predlog UO za dva nadomestna člana/ici UO 2021 do 2024 

- Potrditev zaposlitve za nedoločen čas v Društvu Šola zdravja 

- Spremembe in dopolnitve Pravil Društva Šola zdravja 

- Zapisnik Komisije za nagrade in priznanja Društva Šola zdravja za leto 2020 

- Prazno ovojnico s plačano poštnino 

- Vaje za starejše - Vaje za moč 

Lepo prosimo, da delne občne zbore izvedete v vaši skupini najpozneje do 20.6.2021 in nam 

VRNETE, v priloženi prazni ovojnici s plačano poštnino: 

- podpisano listo prisotnosti članov vaše skupine in  

- zapisnik delnega zbora članov Šole zdravja za vašo skupino.  

Celotno gradivo za izvedbo občnega zbora Društva Šola zdravja vam je dostopno tudi na naši 

prenovljeni spletni strani društva.  

Hvala za vaše razumevanje in pomoč pri izvedbi delnega zbora Društva Šola zdravja v letu 2021 

za vašo skupino Šola zdravja. 

Ostanite zdravi! 

Lep pozdrav in vsem članicam in članom.     

                   

Zdenka Katkič 

predsednica društva s sodelavkami 

       ter člani UO in NO Društva Šola zdravja 

http://solazdravja.com/

