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                   FINANČNO POROČILO ZA LETO 2021 V »BESEDI« 

 

Tudi leto 2021 je zaznamovala epidemija zaradi virusa Covid-19 a je Društvo Šola zdravja 

kljub temu poslovalo uspešno.  

  TABELA PRIHODKOV 2021: 
 
 

  
Prihodki od prodaje oglasnih storitev v časopisu         1.620,00 €  0,65% 

Prihodki od prodaje trgovskega blaga      33.340,87 €  13,41% 

Prihodki od dotacij iz proračuna - JAVNI RAZPISI      99.902,41 €  40,20% 

Prihodki iz donacij fizičnih in pravnih oseb         2.220,00 €  0,89% 

Prihodki iz naslova 0,5 dohodnine - v letu 2021 - 1%         4.929,31 €  1,98% 

Prihodki z naslova subvencij  COVID19         7.857,62 €  3,16% 

Prihodki iz  ČLANARIN      86.260,00 €  34,71% 

Ostali drugi prihodki         4.710,18 €  1,90% 

prihodki iz naslova refundacije boleznin         7.699,25 €  3,10% 

SUMA PRIHODKI 2021:   248.539,64 €  100,00% 

 

Iz tabele prihodkov je razvidno, da so vsi prihodki v letu 2021 znašali 248.539,64 eur in so v 
primerjavi z predhodnim letom 2020, višji za 20,5 %.  Povečanje je posledica pridobljenih 
Covid subvencij, prihodkov iz refundacije boleznine nad 30 dni zaradi bolniškega staleža 
predsednice in javnih razpisov. Največji del prihodkov predstavljajo prihodki iz javnih 
razpisov, ki znašajo 40,20% (99.902,41 eur) in  prihodki iz naslova vplačanih članarin 
predstavljajo 34,71%  (86.260,00 eur).  
 
Iz priložene tabele je tudi razvidno, da zaposleni v društvu vlagajo ogromno svojega truda v 
pridobitev sredstev iz javnih razpisov. Črpanje sredstev iz javnih razpisov je zahtevno, 
razpisna dokumentacija med posameznimi občinami zelo različna, veliko občin v zadnjem 
letu prehaja na popolno elektronsko poslovanje tudi na področju javnih razpisov. V letu 2021 
nam je uspelo uspešno pridobiti sredstva iz javnih razpisov 19 občin, Športne unije Slovenije , 
Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, Ministrstva za zdravje (dva razpisa) in FIHO. 
Glede na to, da imamo skupine Šole zdravja že v 89 občinah, imamo še veliko manevrskega 
prostora za pridobivanje sredstev na lokalnih razpisih. 
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Vplačane članarine v letu 2021 so večje za 5 % napram preteklemu letu, kar pomeni, da tudi 

članstvo iz leta v leto bolj spoznava, kako pomembna je dejavnost društva in nam z vplačilom 

članarine izkazuje svojo podporo.  

Iz tabele odhodkov je razvidno, da so v letu 2021 znašali 247.905,18 eur in so v primerjavi s 

preteklim letom višji za 31,40%. Največji delež v strukturi odhodkov predstavljajo stroški 

zaposlenih 46,08%. Stroški delovanja skupin Društva šola zdravja so znašali 56.890,66 eur 

oziroma 22,95% in stroški trgovskega blaga 33.705,66 eur oziroma 13,60%. 

 

ZAKAJ SKUPINE IN ČLANI POTREBUJEJO SREDSTVA IZ JAVNIH RAZPISOV?  

KAJ IMAJO ČLANI OD TEGA? 

Tudi na strani stroškov je viden učinek od pridobljenih sredstev iz javnih razpisov. Iz lokalnih 

razpisov, ki so namenjeni članom občin, iz katerih prihajajo sredstva. Glede na razpisne 

pogoje se krijejo stroški predavanj, predstavitev, gradiv, priročnikov, delo strokovnega kadra 

in promocijskega materiala za člane, nagrade ob 10. obletnicah in drugih priložnostih (tekstil, 

nahrbtniki, stekleničke za vodo - skupaj smo v letu 2021 iz sredstev javnih razpisov razdelili 

članom784 tekstila), časopis, zgibanke, letaki, plakati. Tudi iz doniranih sredstev smo za člane 

kupili 47 kosov tekstila.  

Da pa društvo lahko deluje, smo iz večjih javnih razpisov, predvsem Ministrstva za zdravje in 

FIHO, krili tudi stroški plač, kar delo v tako velikem društvu zahteva vsakodnevno prisotnost 

zaposlenih. 

V letu 2021 smo prvič izplačevali vodjem skupin refundacijo materialnih stroškov 

prostovoljcem, za delovanje skupin, v skladu z 31. členom Zakona o prostovoljstvu. Takšno 

prakso bomo ohranili tudi v prihodnje.  

Iz vsega navedenega sledi, da imamo iz občinskih sredstev in iz naslova pridobivanja 1 % 

donacije dohodnine še veliko možnosti, da bi društvo lahko pridobilo dodatna sredstva. To 

naj bi bila prioritetna naloga v letu 2022, da bi lahko kljub naraščanju vseh stroškov, 

zagotavljali dovolj sredstev za delovanje društva in njenih skupin po vsej Sloveniji. 

 

Odhodki v letu 2021 v skupni višini 247.905,18 eur -  so kriti iz naslednji virov: 

- 129.668,26 eur – kritje iz javnih razpisov in drugih virov prihodkov 

-  24.738,38 eur – iz vseh ostalih prihodkov 

-     7.873,00 eur – iz subvencij COVID19 

-   85.625,54  eur – iz članarine 
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    % 

SUMA ODHODKI 2021: 247.905.18 100 

STROŠKI SKUPIN - PROSTOVOLJCEV: 56.890,66 22,95 

PROMOCIJA DRUŠTVA: 15.090,43 6,09 

ORGANI DRUŠTVA: (Občni zbor, UO, NO, IK) 4.968,95 2,00 

STROŠEK ZAPOSLENIH: 114.237,18 46,08 

STROŠKI TRGOVSKEGA BLAGA: 33.705,66 13,60 

STROŠKI PISARNE: 15.287.57 6,17 

RAZNE DRUGE STORITVE: 7.724,73 3,11 

 

ZAKAJ SMO PORABILI ČLANARINO V LETU 2021? 

 

 ČLANARINE 2021: 86.260,00 

STROŠKI SKUPIN - PROSTOVOLJCEV: 56.890,66 

PROMOCIJA DRUŠTVA (časopis, spletna stran): 15.090,43 

ORGANI DRUŠTVA: (Občni zbor, UO, NO, IK) 4.968,95 

STROŠKI PISARNE: 15.287,57 

Skupaj  vsi  STROŠKI 92.237,61 

VIR POKRITJA IZ JAVNIH RAPISOV IN DRUGI VIRI 5.977,61 

 

Iz navedenega je razvidno, da je članarina namenjena za delovanje društva, njenih organov 

in obveščanje članstva.  

Ker članarina v višini 86.260 eur (65,5%) ne zadošča za  pokritje vseh fiksnih stroškov, smo 

5.977,61 eur zagotavljali iz drugih virov financiranja- javnih razpisov.  

 

POMEMBNOST JAVNIH RAZPISOV 

 

Kako pomembna so sredstva iz javnih razpisov je lepo razviden stroškovnik porabe članarine, 

kar pomeni, da z vsako pridobitvijo sredstev iz javnih razbremenjujemo članarino in na ta 

način ostaja vse več sredstev za prostovoljce, kar nam je v letu 2021 povsem uspelo. Da pa 

društvo lahko uresničuje svoje interese lahko take naloge profesionalno opravlja le z 

zaposlenimi, saj se je v preteklosti že izkazalo, da se tako velikega društva z zunanjimi 

podizvajalci ne da uspešno voditi. 

Vsled navedenega imamo v društvu 4 zaposlene, in sicer: 
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1. Zdenka Katkič – predsednica, vodja projekta »1000 gibov« in drugi projekti – polni DČ 

2. Bernardka Krnc – podpredsednica, vodja projekta DIHAMO Z NARAVO, dela za organe 

društva, javni razpisi – polni DČ 

3. Brigita Grubič – baza članov, administrativna dela, računovodstvo, računalniško 

opismenjevanje – OD 01.09.2021 dalje – polni DČ 

4. Nedeljka Galijaš, spletna stran, člani – novičke, zunanji mediji – polovični DČ 

 

Društvo je v letu 2021 poslovalo s pozitivno razliko v višini 634,46 eur in po poplačilu davka 

od dohodka pravnih oseb v višini 19,98 eur, ustvarilo čisti dobiček iz poslovanja v višini 

614,48, ki pa se prenese na društveni sklad, ki na dan 31.12.2021 znaša 3.404,47 eur. 

 

Finančno poročilo pripravila dne, 18.02.2022 

Brigita Grubič 


