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DRUŠTVO ŠOLA ZDRAVJA     

Slamnikarska cesta 18 

1230 Domžale 

 

OBRAZLOŽITEV na 

 PRIPOMBE članov - 13. OBČNI ZBOR ČLANOV 

 

ČLANI STAREJŠI NAD 80 LET, 20% članarine skupinam 

S strani različnih inšpekcij in strokovnih pregledov, smo bili večkrat opozorjeni, da moramo v 

Pravilih društva popraviti člen, ki govori o ugodnostih in olajšavah določenega števila članov 

(oseb starejših od 80 let in 20%). Zato smo na 12. občnem zboru leta 2021 urejali sporni člen 

(tretje alinee drugega odstavka 12. člena Pravil društva Šola zdravja). 

Gre za ustavno sporno 2 določbo, ki je v nasprotju s 14. členom Ustave Republike Slovenija in 

diskriminatorna do ostalih članov Društva Šola zdravja. Vsi člani Društva Šola zdravja smo 

enaki pred zakonom in imamo v društvu enake pravice, svoboščine in dolžnosti.  

Po Zakonu o društvih je član društva vsak, ki izpolni pristopno izjavo in plača letno članarino. 

Če pogledamo še zakon o dohodnini. Če imajo člani ugodnosti iz članarine (manjša članarina, 

20%) – bi morali vse te bonitete posameznika prijavljati na FURS – kot del dohodnine od 

bonitete, - članarino bi morali deliti na pridobitno ter nepridobitno članarino - za vsakega 

člana, ki je imel ugodnost na tak način iz članarine pa izdelavo davčnega obrazca REK-2 in s 

tem prijava ugodnosti oziroma bonitete člana v dohodnino.  

Članarina  je osnovni prihodek društva in je namenjena za delovanje društva. Od prihodkov iz 

naslova članarine so tudi vezana pridobljena sredstva s strani razpisov. Več bomo imeli 

članarine, več bo sredstev iz lokalnih in državnih razpisov. S sredstvi pa bomo bolj poskrbeli 

za izobraževanje članov (predavanja, usposabljanja, gradiva, priročniki), za prostovoljce 

(promocijski tekstil) in delovanje skupin (refundacija materialnih stroškov za prostovoljce-

vodje skupin). 

Zato člani, starejši od 80. let, ne morejo biti oproščeni članarine.  

Letna članarina je že od leta 2009 ista in znaša 20 eur. 

Na 7. seji UO (2021)  in na 9. seji UO (popravki in dopolnitve) je bil sprejet,  

Pravilnik o refundaciji materialnih stroškov prostovoljcem Društva šola zdravja.  

Letni znesek izplačil vodjem skupin je na ravni društva skoraj enak kot je bilo v 
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preteklosti 20% povračilo skupinam. Za 20% velja enaka obrazložitev kot je 

navedeno v četrtem odstavku. 

 

KRITERIJI ZA NAGRADE 

Decembra 2021 do januarja 2022 je bil v javni razpravi Pravilnik o podelitvi nagrad in priznanj 

prostovoljcev. Glede na poslane pripombe in dopolnitve, je Upravni odbor na 9 seji dne 

27.1.2022 sprejel popravke, dopolnitve in spremembe. 

Vsako leto, v mesecu januarju, je objavljen interni razpis za podelitev nagrad in priznanj 

prostovoljcem za preteklo leto. Razpis je objavljen na spletni strani društva, preko e-novičk 

za člane društva in dodatno obvestilo vsem vodjem skupin. 

 

PLAČE ZAPOSLENIH 

Plače zaposlenih so vezane na javne razpise. Razpisi krijejo več kot 50% stroška plač (vodja 

projektov, predsednice 95%). Razpisi določajo minimalno in maksimalno plačo za vodje 

projektov in zunanje sodelavce na projektih. Ker so bile plače zaposlenih, predsednice 

društva, podpredsednice društva (vodje projektov in strokovni kader) manjše od zahtev na 

razpisih, smo bruto pogodbe spremenili na zahtevane minimalne bruto osnove. 

Ker v nasprotnem primeru ne bi prejeli odobrenih sredstev. 

Ker je bila predsednica, dalj časa bolniško odsotna, smo Brigiti Grubič spremenili pogodbo iz 

6h na 8h (iz 30 na 40 ur/teden). 

 

STROŠKI PISARNIŠKEGA MATERIALA 

Veliko materiala se razdeli tudi po skupinah (papir, kuverte, mape). Ker je veliko 

korespondence s skupinami (250 skupin), nastajajo stroški za kuverte, znamke, papir, mape.  

V pisarni delamo s čim manj tiskanja in papirja. Kar lahko. Imamo pa bazo članov, ki 

večinoma želi vse sprintano in na papirju. 

 

TEKSTIL 

V ceni našega promocijskega blaga so tudi vsi vključujoči stroški: pošiljanja (pošta), pisarniški 
material (kuverte za pošiljanje, najem tiskalnika), stroški tiska (papir),  vezenja logotipa DŠZ 
in dopis, prevoza  (tiskar-pisarna-skupine) in delo (računovodstvo, administrativna dela). 
Ker je prodaja promocijskega blaga v društvu edina profitna dejavnost je logično, da 
delujemo minimalno profitno , kar od nas zahteva tudi Nadzorni odbor in Upravni odbor 
društva, kar pomeni, da moramo na stroške nabavne cene, dodati še posredne stroške 
vezenje , tisk in druge stroške ter minimalno dodano vrednost (manj kot 1 eur/kos).  



3 
 

Naša izkušnja je, da dobavitelji posameznikom, skupinam ponujajo marsikaj. V začetnih 

ponudbah ne vključujejo DDV, popustov.  Na koncu pa dobavljajo pri istih dobaviteljih kot 

Društvo šola zdravja. Društvo ima pri teh dobaviteljih maksimalne popuste in veliko 

posameznikov (vodje skupin) je že imelo slabo izkušnjo, na primer (majice nimajo logotipa), 

saj ga brez privolitve društva izvajalec posameznikom NE SME DAJATI, popust dobijo samo 

pri prvi nabavi, taka nabava ne more iti v breme donacij in javnih razpisov. 

Tekstil iz donacij 

Sredstva s strani donacij Društvo šola zdravja pridobiva s strani fizičnih oseb, pravnih oseb 

(s.p., d.o.o.), s strani krajevnih ali četrtnih skupnosti in občin. 

Sredstva, ki se porabljajo za nakup promocijskega materiala (tekstila), so namenjena samo 

članom društva. Zato je pogoj, da je plačana članarina v tekočem letu. In promocijski 

material je namenjen za predstavitev društva na lokalnih in regijskih dogodkih, za promocijo 

osnovne dejavnosti društva in prepoznavnost društva. 

Donacije s strani občin so namenjene samo za krajane s stalnim naslovom v občini. Pri 

poročilih moramo prilagati poimenske sezname prejemnikov promocijskega blaga. 

 

BAZA ČLANOV 

1. Seznam članov, ki vam je bil poslan kot priloga k Zapisniku 13. rednega zbora članov 

je bil narejen na osnovi članstva na dan 31.12.2021, kar pomeni, da člani, ki so bili 

včlanjeni po tem datumu, NISO bili navedeni na tem seznamu – saj gre za presek na 

dan 31.12.2021. 

 

2. Nekaj skupin je podalo opombo, da baza ni ažurna oz. da kateri od članov manjka oz. 

ne telovadi več pojasnjujemo s tem, da  v kolikor ni podane Pristopne izjave za 

novega člana oz. ni bil predložen seznam plačnikov članarine za posamezno skupino 

in nam kljub pozivu še vedno ni bil predložena potrebna dokumentacija -  smo v 

društvu na skupino in glede na preteklo članstvo in sorazmerno glede na vplačan 

znesek samodejno poknjižili v bazo članstva.  Kar se tiče članov, ki ne telovadijo več 

oz. so pokojni je odvisno od sporočanja vodje skupine oz. po preteku neplačane 

članarine se samodejno v naslednjem letu izbriše. 

 

3. Član, ki v letu 2021 ni plačal članarine tudi v evidenci baze članov na dan 31.12.2021 

– ni zaveden, enako velja za člane starejše nad 80 let. To da smo člane šteli kot člane 

še 2 leti po zadnji plačani članarini – ne obstaja več. 
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OBVEŠČANJE ČLANI 

Po pošti ne moramo pošiljati obvestil, ker jih je preveč in zelo visok strošek poštnine in 

kuvert. Pričakujemo od vodje skupin in ostalih članov, ki so na novodobnih elektronskih 

napravah (internet), da obveščajo svoje »sošolce«. 

Razmišljamo o pošiljanju prek sms-ov, kjer pa je zopet nek pogoj, da ima član pametni 

telefon. O aktualni zadevi bo razpravljal upravni odbor. 

Novičke bomo pisali kratke in dali povezave za več informacij, ki bodo objavljene na spletni 

strani ali na intranetu. 

Za člane smo v letu 2021 nadgradili spletno stran in dodali INTRANET. Intranet je dostopen 

samo članom in se nahaja na spletni strani solazdravja.com/intranet/wp-login.php,  

na vrhu levo, je zavihek »VSTOP ZA ČLANE«. Dostop je možen s e-poštni naslov in geslo 

(številka članske izkaznice, obvezen vnos 4 številk). Če imate težave pokličite v pisarno. 

Na intranetu imate veliko informacij, ponudb, zapisnikov. 

 

REVIJA DRUŠTVA 

Strošek revije je v letu 2021 v celoti šel v breme javnih razpisov in ni bremenil članarine. 

1. Glede prejemnikov revije je ugotovljeno in strinjamo, da je prišlo do napak.  Do 

naslednjega pošiljanja je potrebno kontaktirati vse člane in preveriti naslove, saj člani 

sprememb naslovov niso javljali oz. so tudi na naši strani možne napake domačih 

naslovov. Enako velja za kontrolo naslovov elektronske pošte. 

2. Ker večina članov (več kot 70%) ne uporablja interneta in novodobnih elektronskih 

prijav, ni dovolj, da je revija objavljena na spletni strani. Revija  je tudi promocijski 

material, za pridobivanje novih članov. Revija je tudi ogledalo društva in ga 

uporabljamo za promocijo društva, za predstavitev, za razpise. Vsako »resno« 

društvo ima tudi revijo. 

3. Revija Šola zdravja je promocijski material društva, ki ga uporabljamo na različnih 
predstavitvah, prireditvah, festivalih, sejmih, sestankih in pri oddaji različnih 
poročilih. 

4. Za promocijo uporabljamo tudi stare številke naše revije, kar pomeni, da revija ne 
more biti tiskana na tanjšem papirju. In gre za revijo in ne za časnik. Zadnja številka 
revije je imela do sedaj najtanjši papir, celo naslovnica in zadnja stran sta imela bolj 
mehke mat platnice in ne lakirane. 

5. V zadnjem letu se je vse zelo podražilo, tako tudi papir. Tudi mi se trudimo dobiti čim 
cenejšega, zaradi tega smo zadnjo številko tiskali na tanjšem papirju. 

6. O tem kakšno razmerje naj bi bilo med strokovnimi članki in teksti o predstavitvah 
skupin, bo odločal uredniški odbor, zadnjo besedo pa bo dal glavni urednik. 
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7. Revijo  smo dali tudi v zunanji pregled in prejeli pohvalo, da je za NVO in s tako 
majhnim budgetom narejen zelo dobro. 

 

PODRUŽNICE 

V letu 2022 bomo popravili in dopolnili pravilnik o podružnicah. Nekaj predlogov smo zbrali 
na izobraževanju vodij skupin v Veržeju. Pričakujemo pa še čim več vaših pisnih predlogov in 
jih zbiramo že sedaj. Pošljite jih na info@solazdravja.si 

 

RAZNO 

V Mestni občini Ljubljana smo prejeli 3 letni razpis, ki nam omogoča, da skupine obiskuje 

strokovni kader. Za izvedbo vadb s trakovi, vaje za moč ali prikaz vaj 1000 gibov, prosimo 

pokličite in se dogovorite za termine  mag. kineziologije Evo Jeza, 041 845 648 ali na email - 
kineva@solazdravja.si 

Želja po različnih ponudbah (Atlantis in podobno).  Vse vaše ideje, predloge preverjamo. 

Največkrat nam ponujajo iste popuste kot jih prejemajo starejši s statusom upokojenca. Za 

večje popuste pa bi se morali obvezati s točnim številom prodanih storitev. 

Predavanja dr. Nikolaya Grishina izvajamo tudi po terenu in po vseh regijah. Zoom 

predavanja si lahko ogledate na spletni strani: https://solazdravja.com/nasveti-dr-grishina/  

in še več zadev je na razpolago na spletni strani https://www.studio-orhideja.com/  

Posnetke različnih predavanj si lahko ogledate na spletni strani: 

https://solazdravja.com/izobrazevanja/ 

Ker smo v drugačnih časih in nam Covid onemogoča izvedbo večjih organiziranih dogodkov, 

se moramo tudi mi ustrezno prilagoditi in počakati na ugodne razmere. Za leto 2023 bomo 

planirali izvedbo 2 vseslovenskih srečanj.  

 

Pripravila: mag. Bernardka Krnc , Zdenka Katkič, Brigita Grubič, Nedeljka Galijaš 

 

Domžale dne, 22. 6. 2022 

mailto:kineva@solazdravja.si

