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DRUŠTVO ŠOLA ZDRAVJA 

Upravni odbor 

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

Datum: 15. 4. 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/86246478065?pwd=UzYvWGJocXlwV3lEd0JzU1phaHhmQT09 
 
 
ZAPISNIK 3. 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 DŠZ 
- Predlog Helene Španovič glede popravkov in dopolnitve zapisnika 1. seje 
2. Potrditev zapisnika 2. seje Delovne skupine za reorganizacijo DŠZ 
3. Opredelitev do prispelih pripomb članov DŠZ, glede Sprememb in dopolnitev Pravil 

Društva Šola zdravja z obrazložitvami, v času javne obravnave 
4. Razno 
 
Pod točko 1: Potrditev zapisnika 1. seje Delovne skupine za reorganizacijo DŠZ 
 
Člani delovne skupine so prejeli naknadno pisno pripombo Helena Španovič na zapisnik 1. seje, 
ker v zapisniku naj ne bi bilo zapisano, kar je povedala ona v razpravi. Dane Klepec in Matjaž 
Marinček sta pojasnila, da so vse njene pripombe že upoštevane in da ni potrebe po nikakršni 
dopolnitvi zapisnika. S tem so se strinjali tudi ostali.  
 
Vsi člani, razen Helene Španovič, so potrdili zapisnik 1. seje Delovne skupine za reorganizacijo 
DŠZ.  
 
Pod točko 2: Potrditev zapisnika 2. seje Delovne skupine za reorganizacijo DŠZ 
 
Razprave ni bilo. 
 
Vsi člani so potrdili zapisnik 2. seje Delovne skupine za reorganizacijo DŠZ. 
 
Pod točko 3: Opredelitev do prispelih pripomb članov DŠZ, glede Sprememb in dopolnitev Pravil 
Društva Šola zdravja z obrazložitvami, v času javne obravnave 

https://us02web.zoom.us/j/86246478065?pwd=UzYvWGJocXlwV3lEd0JzU1phaHhmQT09
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Spremembe in dopolnitve Pravil Društva Šola zdravja so bile v javni razpravi 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. Vse pripombe po členih, ki smo jih 
prejeli v DŠZ, so urejene v Excel tabeli po skupinah, ki so pripombe posredovale. 
 
• 1. člen 
 
Na ta člen so prišle 3 pripombe. Člani delovne skupine so soglašali, da je smiselna pripomba 
skupin MOL posredovana s strani Silvice Erlih, da naj se črta beseda »starejši", ker se razume, 
da je društvo namenjeno le za starejše.  
 
Zato se v 1. členu 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.« 
 
Pripombo so člani soglasno potrdili. 
 
• 7. člen 
 
Pri spremembi 7. člena je prišlo 13 pripomb, ki niso bile smiselne in jih delovna skupina ni 
upoštevala. 
 
V drugi alinei 7. člena se doda naslednji tekst »ob podpori strokovnega kadra«, tako, da po 
novem ta alinea glasi takole:  
»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,« 
 in 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«. 
 
Člani delovne skupine so soglasni potrdili, da spremembe 7. člena ostanejo takšne kot so bile 
prvotno predlagane in javno razgrnjene. 
 
• 12. člen 
 
Na spremembo 12. člena smo prejeli 20 pripomb. Vse pripombe se nanašajo na plačevanje 
članarine za 80. letnike. 
 
V drugem odstavku, v tretji alinei 12. člena se briše naslednji tekst »razen članov starejših od 80 
let« tako, da po novem ta alinea glasi takole: 
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»da redno plačujejo članarino«. 
 
Člani delovne skupine, razen Helene Španovič, so bili soglasni, da spremembe 12. člena ostanejo 
takšne kot so bile prvotno predlagane in javno razgrnjene in naj o tem odloči zbor članov. 
 
• 14. člen 
 
Na spremembo 14. člena smo prejeli 22 pripomb, ki se  nanašajo na ukinitev 20 % članarine za 
koriščenje in na razdelitev sredstev pridobljenih s strani donatorjev in sponzorjev. 
 
Vsi člani delovne skupine se strinjajo s predlagano spremembo, razen Helene Španovič, ki pove, 
da bi se morala potem za 20 % znižati članarina, ker je previsoka in moramo poslušati bazo 
članov. Ostali člani delovne skupine so ji replicirali, kajti članarina je 20 EUR že od začetka, leta 
2009 in se do sedaj ni nikoli povišala, vse ostalo pa je šlo od leta 2009 navzgor. Člani delovne 
skupine so se strinjali, da je potrebno članom DŠZ samo pravilno interpretirati, da bo sedaj del 
članarine (20 %) namenjene 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. 
 
Nekatere skupine ŠZ so tudi predlagale, da se sredstva donatorjev in sponzorjev, v višini 90% 
pridobljenih sredstev, lahko porabi za nakup tekstila, kritje stroškov prevoza na dogodke in 
podobno, 10 % za DŠZ. S to pripombo so vsi člani delovne skupine soglašali. 
 
Tako se sprememba 14. člena, ki bo bila predložena na glasovanje zboru članov glasi takole:  
za besedami »pravico do porabe « briše naslednji tekst: »20% plačane članarine v preteklem 
letu in pravico do porabe sredstev,«, prav tako se v sedmem 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 sedmem 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 80% 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«. 
 
• 15. člen 
 
Na spremembo tega člena so prispele 3 pripombe in vsi člani delovane komisije se strinjajo s 
pripombo MOL. Drugi odstavek 15. člena ostane nespremenjen in doda se tretji odstavek, ki 
glasi: »Zbor članov se lahko izvede v obliki seje, korespondenčno po skupinah ali preko e-
aplikacije. Korespondenčni zbor članov po skupinah ali preko e-aplikacije se lahko skliče samo v 
izrednih razmerah oz. v primeru višje sile«.  
 
Tako, da po novem ta člen glasi: 
»Zbor članov je najvišji organ društva, ki ga sestavljajo vsi člani. 
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Zbor članov je lahko reden in izreden. 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.  
 
Zbor članov se lahko izvede v obliki seje, korespondenčno po skupinah ali preko e-aplikacije. 
Korespondenčni zbor članov po skupinah ali preko e-aplikacije se lahko skliče samo v izrednih 
razmerah oz. v primeru višje sile.« 
 
• 18. člen 
 
Prejeli smo 7 pripomb, Pripombo MOL- a smo upoštevali in spremembo napisali bolj razumljivo.  
 
S spremembo 18. člena so se strinjali vsi člani komisije, razen Helene Španovič.  
 
V osmi alinei prvega odstavka 18. člena se na koncu alinei za besedno zvezo »delovanje društva,« 
doda naslednji tekst »če je zaposlitev 100 % financirana iz članarine društva in 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 za nedoločen čas,«. 
 
• 19. člen 
 
Na spremembo 19. člena je prišlo 11 pripomb skupin ŠZ in njihovo mnenje je delovna skupina 
upoštevala.  
 
Zato ne bo predlagala sprememba tega člena, da bi imelo društvo 2 podpredsednika. 
 
• 20. člen 
 
Na spremembo 20. člena je prišlo 7 pripomb skupin in 3 pripombe je delovna skupina 
upoštevala. Zato je delovna komisija, razen Helene Španovič,  predlagala spremembe tega člena. 
 
V šestnajsti alinei 20. člena se briše tekst »vodi postopke v zvezi zaposlitvami delavcev in 
pripravlja predloge za zbor članov,« in doda naslednji tekst: odloča o zaposlitvah delavcev, ko 
nastanejo potrebe pri opravljanju administrativnih, finančnih, strokovnih, organizacijskih in 
drugih opravil, ki so nujno potrebna za delovanje društva, financirana iz sredstev javnih razpisov 
in 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, 
financirana iz sredstev javnih razpisov in za določen čas,«. 
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• 30. člen 
 
Na spremembo 30. člena je prišlo 9 pripomb skupin in njihovo mnenje je delovna skupina 
upoštevala.  
Zato ne bo predlagala spremembe tega člena, ker je v povezavi z 19. členom Pravil DŠZ in društvo 
ne bo imelo 2 podpredsednika. 
 
 
• 31. člen 
 
Na spremembo 31. člena so prispele 3 pripombe in delovna skupina je vse pripombe upoštevala. 
 
V 31. člena, se v prvem odstavku in prvem stavku, za besedno zvezo »delovanje društva« briše 
tekst: », redno zaposli delavca. O tem odloča zbor članov. UO vodi postopke o zaposlitvah in 
pripravlja predloge za potrditev na zboru članov.« in doda naslednji tekst: »za nedoločen ali 
določen čas. 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 prvi odstavek 31. člena 
glasi: 
 
"Društvo lahko za opravljanje administrativnih, finančnih, strokovnih, organizacijskih in drugih 
opravil, ki so nujno potrebna za delovanje društva zaposli delavca za nedoločen ali določen čas. 
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." 
 
• 38. člen 
 
Na spremembo 38. člena smo prejeli 1 pripombo, ki jo člani delovne skupine niso upoštevali.  
So pa soglašali, da se skladno s spremembo 1. člena tudi v tem členu briše predlagana beseda 
starejših iz besedne zveze telesne aktivnosti starejših. 
 
S predlogom so soglašali vsi člani delovne skupine. 
 
Drugi odstavek 38. člena se spremeni in po novem glasi:  
»Društvo ima pridobljene naslednje statuse: 
- 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.« 
 
• 41. člen 
 
Na spremembo 41. člena sta prišli 2 pripombi. S spremembo tega člena se člani strinjamo, ker 
je skladna z veljavno zakonodajo. Enakega mnenja je bil tudi predlagatelj spremembe, delovna 
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skupina in ta člen ostane enako, kot je bil predlagan za spremembo. 
 
V prvem odstavku 41. člena se za besedno zvezo »prenehanja društva« črta tekst: » preide 
premoženje v last Rdečega križa Slovenije in Karitas, vsakemu do ene polovice, če o tem, skladno 
z zakonom, ni sprejeta drugačna odločitev.«  in se nadomesti s tekstom, ki glasi: 
»po poravnavi vseh obveznosti, prenese društvo svoje premoženje v last druge nevladne 
organizacije z enakim ali podobnim namenom ali nepridobitne osebe javnega prava.«, tako da 
prvi odstavek tega člena 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.« 
 
Ostale pripombe so se nanašale na člene, ki niso bili javno razgrnjeni in jih je delovna skupina 
samo evidentirala za naslednje spremembe in dopolnitve (2., 16., 26.a). V čistopisu bo člen 26.a 
zamenjan s številko 27. , ostali členi pa ustrezno preštevilčeni. 
 
Pod točko 4: Razno  

  
Pod točko razno ni bilo pripomb, pobud ali sugestij. Naslednja seja bo 21. 4.2021 ob 9.00 uri. 
 
Seja zaključena ob: 11:00 uri. 
 
Zapisala: Bernardka Krnc 

Predsednica Društva Šole zdravja 
                                                                                                                              Zdenka Katkič 


