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Komisija za nagrade in priznanja prostovoljcem 
članom Društva Šola zdravja 

 
 

 ZAPISNIK 

 

Na naslov Društva Šola zdravja je v predpisanem roku, do 28. februarja 2021, prispelo sedemnajst 
(17) pisnih predlogov za podelitev nagrad in priznanj prostovoljcem članom Društva Šola zdravja za 
izjemne dosežke. 
Komisija, v sestavi članov Upravnega odbora (Alojzija Glavač, dr.Franc Habe in Zdenka Katkič), se 
je preko emailov dopisovala in uskladila dne 8. marca 2021 in pregledala prejete predloge.  
Po merilih za izbor, ki so zapisani v 1. členu Pravilnika o podelitvi nagrad in priznanj prostovoljcem 
Društva Šola zdravja (sprejetem na 8. Korespondenčni seji DŠZ dne 6.12.2017) je omenjena komisija 
točkovala vsak kriterij posebej z ocenami od 1 (najmanj-minimalno) do 5 (največ-maximalno). 
Zavrnjenen je en (1) predlog, ki ni imel obrazložitev in na poziv ni bilo dopolnitev, ki naj bi ustrezali 
kriterijem navedenim v Pravilniku o nagradah in priznanjih prostovoljcem.  
 
V 1. členu omenjenega Pravilnika je zapisano, da »Nagrado ali priznanje lahko prejme prostovoljec 
član DŠZ, ki deluje v interesu društva in je s svojim delovanjem…« zadovoljil vsaj polovico zapisanih 
kriterijev, in sicer, da je: 
 

1. povečal ugled društva, 
2. prispeval k uvajanju in širitvi programa DŠZ, 
3. sodeloval pri razvoju novih skupin (več kot 10 skupin),  
4. bil mentor in nudil podporo novim skupinam v regiji, 
5. deloval v lokalni regiji, 
6. prispeval k stabilnosti delovanja skupin, 
7. bil uspešen pri promociji društva 

Naštetim kriterijem je Komisija dodala še tri kriterije, ki so posameznikom prinesli določeno število 
točk, in sicer: 

8. koliko skupin je predlagalo posameznega prostovoljca člana DŠZ 
9. predlog predsednice DŠZ 
10. članstvo v Društvu Šola zdravja (v letih) 

 
 
Sklep  
 
Po zgoraj zapisanih kriterijih je Komisija za nagrade in priznanja prostovoljcem članom Društva Šola 
zdravja sklenila, da DENARNO NAGRADO prejmejo člani DŠZ: 
 

- nagrado v višini 500,00 € sprejme prostovoljka – se ne podeli 
- nagrado v višini 400,00 € sprejme prostovoljka – se ne podeli 
- nagrado v višini 300,00 € sprejme prostovoljka, KLOTILDA LETONJA, iz skupine LJUDSKI 

VRT, PTUJ, 
- nagrado v višini 300,00 € sprejme prostovoljka, DRAGICA KRANJEC, iz skupine PORTOVAL, 

NOVO MESTO, 
- nagrado v višini 200,00 € sprejme prostovoljec FRANC PIRC iz skupine MEDUZA, 

PORTOROŽ,  
- nagrado v višini 200,00 € sprejme prostovoljka MARIKA HALER iz skupine DREVORED 88 

LIP, DOMŽALE,  
- nagrado v višini 100,00 € sprejme prostovoljka SAVICA BRAJIČ. iz skupine PRULE-ŠPICA, 

LJUBLJANA.,  
- nagrado v višini 100,00 € sprejme prostovoljka ANTONIJA STANIČ. iz skupine KOSEŠKI 

BAJER, LJUBLJANA 88 LIP,  

-  



2 
 

- nagrado v višini 100,00 € sprejme prostovoljec ANTON RAJH. iz skupine GROSUPLJE,  
- nagrado v višini 100,00 € sprejme prostovoljka MARIJA HABE. iz skupine DREVORED 88 

LIP, DOMŽALE,  
- nagrado v višini 100,00 € sprejme prostovoljka EMA MODRIJAN. iz skupine DREVORED 88 

LIP, DOMŽALE,  
- nagrado v višini 100,00 € sprejme prostovoljka MARIJA KRIŽAJ. iz skupine BLED,  
- nagrado v višini 100,00 € sprejme prostovoljka ROMANA IVAČIČ, iz skupine SEVNICA.,  
- nagrado v višini 100,00 € sprejme prostovoljka DRAGICA JURŠE. iz skupine RUŠE. 

 
 
PRIZNANJA prejmejo člani DŠZ: 

 
- BUDIMIR OLGA iz skupine TURIŠKA VAS, SLOVENJ GRADEC,  
- ANAMARIJA KRANJC iz skupine VIDEM, KRŠKO,  
- LJUTA JAVORNIK. iz skupine KOLEZIJA, LJUBLJANA,  
- MARIJA KURNIK  iz skupine ŠIŠKA, LJUBLJANA. 

 
 
Zavedamo se, da so kriteriji zahtevni, vendar želimo, da nagrade prejmejo osebe, ki izstopajo iz 
povprečja in prispevajo k viziji in poslanstvu Društva Šola zdravja ter so prepadni Društvu Šola 
zdravja in njegovemu delovanju. Na ta način ne bomo razvrednotili podeljevanja nagrad in priznanj, 
ker bomo pozorni da predlagani kandidati imajo izpolnjenih vsaj polovico zapisanih kriterijev. 
 
V primerjavi s letom 2019 je komisija zelo znižala kriterije in daje tudi predlog za dopolnitev Pravilnika 
o nagradah in priznanjih prostovoljcem, saj so se razmere in način delovanja društva zelo spremenile 
v primerjavi z začetki delovanja društva. Večji poudarek mora biti na vodjih skupin in pomembno se 
nam zdi članstvo (več kot 5 let), trajnost in stabilnost skupin. 
 
Predlogi so podani v razpravo in potrditev članom Upravnega odbora društva na 4. seji UO, dne 23. 
marca 2021. 
                                                                                                                               
                                                                                                                            Zapisala: Alojzija Glavač 


