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ZAPISNIK ZBORA ČLANOV 

DRUŠTVA ŠOLA ZDRAVJA  

V LETU 2021 

 

 

ki je bil dne 29. 6. 2021, v DOMŽALAH s pričetkom ob 8:00 uri. 

 

Prisotnih je bilo 2.416 članov, kar je razvidno iz priložene Excel tabele, ki je sestavni del tega 

zapisnika. 

 

Zaradi nastale situacije v zvezi z epidemijo Covid-19 je Upravni odbor društva dne 20.5.2021 

sklenil, da se zbori članov opravijo po skupinah. V ta namen je bilo vodjem skupin 

dostavljeno celotno gradivo in navodila za izvedbo delnega občnega zbora skupine Šola 

zdravja. 

 

V sprejem je bil predlagan naslednji  

 

DNEVNI RED: 

 

1. Izvolitev delovnega predsedstva 

2. Potrditev dnevnega reda 

3. Letno poročilo o delu Društva šola zdravja 

- Letno poročilo dela za leto 2020 

- Finančno poročilo za leto 2020 

- Poročilo Nadzornega odbora 

4. Obravnava in sprejem poročil 

5. Program dela in finančni načrt za leto 2021 in program dela za leto 2022 

6. Spremembe in dopolnitve Pravil Društva Šola zdravja  

7. Potrditev zaposlitve za nedoločen čas v Društvu Šola zdravja 

8. Izvolitev dveh nadomestnih članov/ic UO za obdobje 2021 – 2024 

9.  Nagrade in priznanja Društva Šola zdravja za leto 2020 

10. Razno 

 

 

1. IZVOLITEV DELOVNEGA PREDSEDNIKA IN ZAPISNIKARJA 

 

Za delovnega predsednika je bi predlagan dr. Franc Habe, za zapisnikarico pa je bila 

predlagana mag. Bernardka Krnc. 

 

Sprejet je bil naslednji  

 

SKLEP: Za delovnega predsednika se predlaga dr. Franc Habe, za zapisnikarja se izvoli mag. 

Bernardka Krnc. 

 

ZA je glasovalo 2.416 članov,  PROTI je glasovalo 0. 
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Vodenje zbora članov je prevzel izvoljeni delovni predsednik. 

 

 

2. POTRDITEV DNEVNEGA REDA 

 

Delovni predsednik je dal predlagani dnevni red v razpravo. 

 

Po končani razpravi je bil sprejet  naslednji 

 

SKLEP: Potrdi se predlagani dnevni red. 

 

ZA je glasovalo 2.416,   PROTI je glasovalo 0. 

 

 

3. LETNA POROČILA O DELU DRUŠTVA 

 

Delovni predsednik je prisotne člane seznanil z Letnim poročilom o delu društva v letu 2020, 

s Finančnim poročilom za leto 2020 in s Poročilom nadzornega odbora društva. 

 

 

4. OBRAVNAVA IN SPREJEM POROČIL 

 

Delovni predsednik je dal v obravnavo poročila o delu Društva v letu 2020. 

 

Po končani razpravi so bili sprejeti naslednji 

 

SKLEP: Sprejme se Letno poročilo o delu društva za 2020. 

ZA je glasovalo 2.414,   PROTI je glasovalo 2. 

SKLEP:  Sprejme se Finančno poročilo za 2020. 

ZA je glasovalo 2.412,   PROTI je glasovalo 4. 

 
SKLEP:  Presežek prihodkov nad odhodki v višini 758,20  EUR   se razporedi za plačilo davka od  dohodka  v 

višini   147,18 EUR, presežek prihodkov nad odhodki v višini 611,02 EUR pa se prenese na društveni sklad,  ki 

se poveča na 2.789,99 EUR. 

ZA je glasovalo 2.413,   PROTI je glasovalo 3. 

 

 

5. PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZA 2021 IN PROGRAM 

DELA ZA LETO 2022 

 

Delovni/a predsednik je prisotne seznanil s predlaganim Programom dela in Finančnim 

načrtom za leto 2021 ter Programom dela za leto 2022. Skupini je bilo predhodno 

posredovano gradivo za to točko in je hkrati dostopno tudi na spletni strani društva. 

 

Delovni predsednik je dal Program dela in Finančni načrt v razpravo. 
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Po končani razpravi je bil sprejet naslednji 

 

SKLEP: Sprejmeta se Program dela in Finančni načrt društva za 2021 ter Program dela 

za leto 2022. 

Članarina za leto 2021 je 20 EUR. 

 

ZA je glasovalo 2.373,   PROTI je glasovalo 43. 

 

6. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE PRAVIL DRUŠTVA ŠOLA 

ZDRAVJA 

 

Delovni predsednik je prebral predlog sprememb in dopolnitev Pravil društva Šola zdravja z 

obrazložitvami.  

 

Delovni predsednik je dal predlog Sprememb in dopolnitev v razpravo. 

 

Po končani razpravi je bil sprejet naslednji 

 

SKLEP: Sprejmejo se spremembe in dopolnitve Pravil Društva Šola zdravja.  

 

ZA je glasovalo 2.162,   PROTI je glasovalo 247. 

 

7. POTRDITEV ZAPOSLITVE ZA NEDOLOČEN ČAS 

 

Delovni predsednik je prisotne člane seznanila s predlogom Upravnega odbora in prebral 

obrazložitev glede zaposlitve za nedoločen čas.   

 

Delovni predsednik je dal predlog Upravnega odbora v razpravo. 

 

Po končani razpravi je bil sprejet naslednji 

 

SKLEP: V Društvu Šola zdravja se za nedoločen čas zaposli mag. Bernardka Krnc.  

 

ZA je glasovalo 2.209,   PROTI je glasovalo 200. 

 

  

8. IZVOLITEV DVEH NADOMESTNIH ČLANOV/ IC UO ZA OBDOBJE  

2021 – 2024 

 

Delovni predsednik je prebral predlog Upravnega odbora društva za izvolitev dveh 

nadomestnih članov UO društva v mandatnem obdobju 2021 do 2024. UO je ta predlog 

pripravil na podlagi izvedenega kandidacijskega postopka in predstavitve kandidatov na seji 

UO. 
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Delovni predsednik je dal predlog Upravnega odbora v razpravo. 

 

Po končani razpravi sta bila sprejeta naslednja sklepa: 

 

SKLEP: Sprejmeta se izjavi dveh članic upravnega odbora, da odstopata z mesta članice 

upravnega odbora, in sicer Tatjane Mastnak in podpredsednice Bernardke Krnc. 

ZA je glasovalo 2.416,   PROTI je glasovalo 0. 

 

SKLEP: Za nadomestni člana/ico UO Društva Šola zdravja za mandatno obdobje 2021-

2024 se izvolita Silvica Erlih in Mirjam Trnkoczy Likovnik. 

 

ZA je glasovalo 2.409,   PROTI je glasovalo 7. 

 

 

9. PRIZNANJA IN NAGRADE PROSTOVOLJCEM DRUŠTVA ŠOLA 

ZDRAVJA ZA LETO 2020 

 

Delovni predsednik je prebral seznam in kratke obrazložitve  prejemnikov nagrad in 

priznanj Društva Šola zdravja, ki jih je podelil UO društva. 

 

           10. RAZNO 

 

Predlog članov je, da se izvede računalniško opismenjevanje za starejše, za uporaba 

računalnika, tablic in pametnih telefonov.  

 

Prav tako se predlaga, da se kupita 2 telefona, tablice in računalniki za delovanje društva. 

 

Sproži naj se akcija in informira ministrstvo ter KC Brdo, da se Društvo Šola zdravja 

predstavi z jutranjo telovadbo 1000 gibov na Brdu pred hotelom v času predsedovanja 

Slovenije Svetu EU  in dogodkov (predstavijo se skupine iz območja celotne Slovenije). O 

tem naj se obvesti tudi novinarje. Pripravi naj se letak v angleščini in slovenščini in se jim da 

pod vrata hotelske sobe. 

 

Zbor članov je bil končan ob 10:30 uri. 

 

Zapisnikarica:                                                                     Delovni predsednik: 

 

mag. Bernardka Krnc                                               dr. Franc Habe 

 

 

Overovatelja zapisnika: 

 

Martina Erman 

 

 

Helena Španovič   


