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NOVIČKE 5 november - 2022 

 

Pozdravljeni člani in članice društva Šola zdravja! 

17.11.22 smo oddali končno poročilo o izvajanju programa »Jutranja telovadba 
1000 gibov« izbranega na Javnem razpisu Ministrstva za zdravje »Prehrana in 

telesna dejavnost za zdravje za leta 2020, 2021, 2022“ 

Razpis je sofinanciral:                                             
Stroške plač in povračila v zvezi z delom (za 4 zaposlene)        80.605 eur 

Stroške za službena potovanja (predsednice)                                 773 eur 
Stroški storitev  
(stroški informiranja in komuniciranja, stroški zunanjih izvajalcev)         10.500 eur 

Posredni stroški (prostovoljci, press kliping, pisanje strokovnih člankov) 16.122 eur    
                                                       SKUPAJ (3 leta)        108.000 eur 

Delimo nekaj zanimivih podatkov, kaj vse smo realizirali v 3 letih: 

43 predavanj v živo  (1.157 udeležencev) 
16 Zoom predavanj (902 udeležencev) 
pridobili 2.257 novih članov  

ustanovili 57 novih skupin v 23 novih občinah 
širili prepoznavnost Društva šola zdravja: 

 imeli 374 praktičnih prikazov, 
izvedli 204 predstavitev, 
imeli 1.536 medijskih objav (TV, RAdio, nacionalni in lokalni mediji), 

729 objav na družbenih omrežjih,  
imeli 144.392 ogledov na spletni strani, 

razdelili 10.500 zgibank. 
 
 

Te dni se prijavljamo na večje javne razpise: 

- Ministrstvo za zdravje za humanitarne organizacije za projekt »Dihamo z 
naravo« 2023-2025. Smo že prejeli pozitiven sklep. Za tri leta imamo na 

voljo 72.000 eur, 24.000 letno. Vodja projekta je Andraž Purger. 

- Ministrstvo za zdravje – JR za krepitev zdravja 2023-2025 za projekt 

»Jutranja telovadba 1000 gibov«. Smo že prejeli pozitiven sklep. Za tri 
leta imamo na voljo 108.000 eur, 36.000 letno.  

- Razpis FIHO 2023 

- Razpis Fundacija za šport 2023 

- MJU za razvoj prostovoljskih organizacij za obdobje 2023-2025-prijava je 
v teku (rok 7.12.22) 

________________________________________________ 
 
Seveda brez VAS članov in osnovnega prihodka društva ČLANARINE, tudi nebi 
bili uspešni pri pridobivanju projektov. 
 
Mogoče ponovno pojasnilo, za lažje razumevanje, da članarina NI vadnina in 
vezana na prisotnost, število obiskov na vadbi... 

 
Definicija članarine (Zakon o nepridobitne dejavnosti iz davčnega vidika) 
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Članarina je denarni prispevek člana društvu, kjer je namen uresničevati svoje 
interese in cilje (kot so širjenje zdravega načina življenja) znotraj dejavnosti 
društva, pri tem pa ni namen ustvarjanja dobička. Višina članarine je določena s 
statutom in jo pobiramo izključno kot temeljno pravico, da si s plačilom članarine 
lahko član društva in ni namenjena temu, da na osnovi plačane članarine pridobiš 
določene ugodnosti. 

 

 

PROMOCIJSKI MATERIAL 

Do 25. novembra 2022 zbiramo naročila za bunde in brezrokavnike. 

Na zalogi imamo še nekaj zimskih kap. 

Naročila zbira Brigita; bazatekstil@solazdravja.si 
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