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Upravni odbor Društva šola zdravja je, na podlagi 4.alinee 20. člena Pravil 

društva šola zdravja, ter v skladu z določili Zakona o prostovoljstvu (34. Člen),  

Zakona o dohodnini (105. Člen), na 8. Korespondenčni  seji dne 06.12.17 in 9. 

seji Upravnega odbora dne 10. februar 2022 

 

s p r e j e l 

spremembe in dopolnitve 

 

 

PRAVILNIKA O PODELITVI NAGRAD IN PRIZNANJ PROSTOVOLJCEM 

Društva šola zdravja 

 

MERILA ZA IZBOR 

 

1. člen 

 

Nagrade in priznanja prostovoljcem za izjemne dosežke se izplačujejo enkrat 

letno v skladu z določili  zakona, ki ureja prostovoljstvo.  

 

Nagrado ali priznanje lahko prejme prostovoljec član Društva šola zdravja, ki 

deluje v interesu društva in je s svojim delovanjem: 

- povečal ugled društva, 

- prispeval k uvajanju in širitvi programa Društva ŠZ, 

- sodeloval pri razvoju novih skupin, 

- aktiven pri pridobivanju novih članov in povečanju članstva v že 

obstoječih skupinah, 

- bil  mentor in nudil podporo novim skupinam v regiji,  

- deloval v lokalni regiji,  

- prispeval k stabilnosti delovanja skupin in 

- bil uspešen pri promociji društva. 

- pomen dejansko dosežene spremembe zaradi opravljanja 

prostovoljstva ali dela na področju prostovoljstva. 

- evidentirana leta prostovoljskega dela oziroma dela na področju 

prostovoljstva, 

- število opravljenih prostovoljskih ur 

- najmanj 5 let članstva v društvu. 

 

 

2. člen 

 

Tudi ob obletnicah Društva šole zdravja (10, 20, 30 let) in skupin (5, 10, 15 let) 

lahko prostovoljec član društva  prejme nagrado ali priznanje. 

 

 

POSTOPEK IZBORA 

3. člen 

 

Društvo šola zdravja objavi razpis, kjer določi rok za zbiranje prijav. Do roka, 

navedenega v objavljenem razpisu, lahko podajo člani društva, skupina, 

podružnica, organi društva ali predsednica društva predloge za podelitvi nagrad 

in priznanj prostovoljcem za preteklo leto. Pisni predlog mora vsebovati:  

- kdo je predlagatelj, 

- soglasje vodje skupine,  
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- soglasje vodje podružnice, kolikor le ta obstaja,  

- ime in priimek prejemnika, 

- utemeljitev, obrazložitev  (vsaj 100 besed). 

 

Prejete predloge predsednica Društva šole zdravja posreduje Upravnemu odboru 

društva. 

 

 

KRITERIJI IZBORA 

 

4.  člen 

 

Na podlagi prejetega predloga Upravni odbor odloča o podelitvi nagrad in priznanj 

prostovoljcem članom društva na seji, ki mora biti najpozneje v tridesetih dneh 

po prejemu predloga. 

Prostovoljci, predlagani za priznanja in nagrade, ne sodelujejo v postopku izbora 

nagrajencev. 

Prostovoljcu se lahko podeli nagrada samo enkrat v roku petih let. 

 

 

VREDNOST NAGRAD in PRIZNANJ 

 

5. člen 

 

Nagrada se izkazuje s finančno nagrado v materialni obliki  je  v ustrezni višini, 

da je neobdavčena  v skladu z Zakonom o dohodnini in posebno listino. Obliko 

nagrade določi Upravni odbor. 

Priznanje se izkazujete s posebno listino. 

 

 

NAČIN PODELITVE 

 

6. člen 

 

Nagrada in priznanje se izkazujeta s materialno nagrado in posebno 

listino. 

Nagrade in priznanja se podeljujejo lahko: 

- na občnem zboru, če poteka v živo in prisotnost članov, 

- na regijskem srečanju, 

- v skupini. 

Nagrado lahko podeli:  

- predsednica društva a 

- podpredsednica društva  

- člani Upravnega odbora. 

 

 

OBVEŠČANJE 

 

7. Člen 

 

S nagrajenci se opravi  intervju, prispevek, ki se ga pošilja preko internih in 

zunanjih medijev.   Obveščanje poteka preko vseh razpoložljivih internih 

možnosti: spletna stran, FB objave, interne novičke, gmail sporočila članom. 
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Preko zunanjih medijev se pošlje: lokalni časopisi, lokalne spletne strain, 

mojaobčina.si.  

 

 

Domžale, 10.2.22     Predsednica Društva šola zdravja 

Zdenka Katkič 

 

 

 

 
 


