
 

DRUŠTVO ŠOLA ZDRAVJA 

Upravni odbor 

DELOVNA SKUPINA ZA REORGANIZACIJO DRUŠTVA ŠOLA ZDRAVJA 
Slamnikarska cesta 18 
1230 DOMŽALE 
 

Datum: 16. 2. 2021 ob 9:00 uri 

Prisotni člani: Marija GABRON, Matjaž MARINČEK, Helena ŠPANOVIČ, Dane KLEPEC, Zdenka 
KATKIČ in Bernardka KRNC  
 

Sejo smo zaradi izrednih razmer Covid-19 seja izvedli preko aplikacije zoom na povezavi 
https://us02web.zoom.us/j/89566976611?pwd=a2F0N0kraXZzVEl2aFVKeEtIc2ViZz09 
 
ZAPISNIK 2. seje Delovne skupine za reorganizacijo Društva Šola zdravja 
 
Za sejo je bil predlagam naslednji DNEVNI RED: 
1. Potrditev zapisnika 1. seje Delovne skupine za reorganizacijo Društva Šola zdravja 
2. Spremembe in  dopolnitve Pravil Društva Šola zdravja 
3. Razno 
 
Pod točko 1:  
 
Člani delovne skupine so prejeli zapisnik. Helena Španovič je imela pripombe, da v zapisniku ni 
zapisano, kar je povedala ona v razpravi. Dane Klepec ji je pojasnila, da pripomb ni podala pisno, 
da bi se do njih lahko opredelili. Po njegovem mnenju je zapisnik korekten, ker vsebuje vse 
sprejete sklepe, kar je tudi cilj zapisnika. Z njim se je strinjala tudi Zdenka Katkič in povedala, da 
na seminarjih učijo, da se zapisniki pišejo kratko, jedrnato, bistvo so sprejeti sklepi, ne piše se 
dolgih razprav, ampak samo kdo je v razpravi sodeloval. S tem sta se strinjala tudi Matjaž 
Marinček in Bernardka Krnc.  
Zapisnik ni bil potrjen, ker bo danes, 16.2.2021, Helena Španovič podala pisne predloge njenih 
pripomb, do katerih se bodo člani opredelili na prihodnji seji. 
 
Pod točko 2: Spremembe in dopolnitve Pravil Društva Šola zdravja 
 
Člani so se strinjali, da spremembe in dopolnitve Pravil vsebujejo vse, kar so se dogovorili na 
predhodni seji. V razpravi je sodelovala Zdenka Katkič, ki je želela dodatno pojasnilo glede 19. 
člena pravilnika in Dane Klepec ji je to pojasnil. 
 
V razpravi je sodelovala tudi Helena Španovič, ki je hotela, da se članarina zniža, ker se ukinja 
20%. V razpravi so sodelovali Dane Klepec, Matjaž Marinček in Bernardka Krnc, ki so Heleni 
pojasnili, da v Pravilih društva Šola zdravja ni zapisano ničesar o višini članarine, ampak se 
članarina potrjuje na občnem zboru. Na koncu je Zdenka Katkič dodala, da je članarina 20 EUR 



že 13 let v enaki višini, to je 20 EUR. 
 
Na obrazložitve Sprememb in dopolnitev Pravil Društva Šola zdravja ni bilo pripomb. 
 
Člani so na koncu sprejeli sklep, da se tako pripravljene Spremembe in dopolnitve Pravil Društva 
Šola zdravja z obrazložitvami posredujejo v 30-dnevno javno razpravo vsem članom društva. Po 
končani javni razpravi se člani Delovne skupine za reorganizacijo društva Šola zdravja ponovno 
srečajo, pregledajo prispele pripombe in se do njih opredelijo. 
 
Pod točko 3: Razno  

 
Pod točko razno ni bilo pripomb, pobud ali sugestij. 
 
Seja zaključena ob: 9:30 uri. 
 
Zapisala: Bernardka Krnc 

Predsednica Društva Šole zdravja 
                                                                                                                              Zdenka Katkič 


